
 
Borcun Tarifi: Kişileri birbirlerine karşı bir şey yapmak yahut vermekle yükümlü kılan hukukî ilişki veya bu 
ilişkinin doğurduğu yükümlülüktür. 
 
Borcun Unsurları:  

 Tarafeyn (Borçlu-Alacaklı): Edimi yerine getirmekle yükümlü olan borçlu ile kendisine karşı bir 
edimde bulunulacak olan alacaklıdır. 

 Konusu (Mevzuu): Borç ilişkisinde yapılması gereken fiile (edim) borcun konusu denir. 

 Sebepleri: Borcun sebebi ise borcu doğuran hadise, fiil ve davranıştır. 
 
Borcun Mevzuu (Edim): Borç ilişkisinde yapılması gereken fiile (edim) borcun mevzuu (konusu veya edim) 
denir. 

  Borcun mevzuu bazen müsbet, bazen de menfi olur. Bu edim ya para veya mislî eşya borcunun ödenmesi 
(deyn edimi) veya muayyen bir malın teslimi (ayn edimi) yahut da bir işin yapılması (iş edimi) şeklinde 
olabilir. Bu üç şekilde de borcun konusu olumludur yani müsbettir. Borcun konusunun belli bir işi 
yapmaktan kaçınma şeklinde olumsuz yani menfi olması da mümkündür. 

Borcun Kaynakları: Borcun kaynağı borcu doğuran hadise, fiil ve davranıştır. “Borç nereden doğmuştur” 
sorusuna cevap verir. 
 Borcun kaynakları ihtiyari ve cebri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır; ihtiyari olan akit ile tek taraflı iradeye, 
cebri olan da tazminat gerektiren haksız fiil ile ödeme ve iade gerektiren sebepsiz iktisaba şamil 
bulunmaktadır. 
 
Tek Taraflı İradeden Doğan Borç: Kişinin iradesiyle kendisini borçlandırmasından doğan borçtur. 

 İrade hürriyeti: İnsan hür bir iradeye sahiptir. Bu irade bir takım borçlar ve haklar doğurur. İnsan 
cemiyet içerisinde yaşar, bundan dolayı toplumun hürriyet ve menfaatine saygı göstermek 
zorundadır. Akitlerde, iradenin getirdiği sonuçlar ne olursa olsun taraflar buna uymak zorundadır. 

 İrade beyanı: Beyan edilen, açığa vurulan iradeyi esas almakta, onu değerlendirmektedir. Eğer 
açıklanan irade ile iç irade aynı ise mesele yoktur; fakat ikisi arasında fark varsa irade beyanına göre 
geçerli olan dışa vurulan açıklanan iradedir.  

 
İki Taraflı İradeden Doğan Borçlar (Akit): 
Tarafların karşılıklı irade beyanlarına dayanan hukuki bir sonuç doğuran işlemlerdir. 
Akitlerin Tasnifi: 

1. İsim bakımından akitler: İsimli akitler, isimsiz akitler 
2. Meşruiyet bakımından akitler: Meşru akitler, gayr-i meşru akitler 
3. Sıhhat bakımından akitler: Sahih akitler, fasit akitler 
4. Aynilik bakımından akitler: Ayni akitler, gayr-i ayni akitler 
5. Şekle bağlılık bakımından akitler: Şekli akitler, Rıza-i akitler 
6. Geçerlilik bakımından akitler: Nafiz akitler, mevkuf akitler 
7. Devamlılık bakımından akitler: Lazım akitler, ikaleyi kabul eden akitler, taraflardan yalnız birini 

bağlayan akitler, bağlayıcı olmayan akitler 
8. Mübadele edilen şey bakımından: İvazlı akitler, teberru akitler, başta teberru sonunda ise ivazlı 

akitler 
9. Tazmin bakımından akitler: Zaman akitleri, emanet akitleri, çift vasıflı akitler 
10. Akdin gayesi bakımından akitler: Temlik, şirket, teminat, temsil, muhafaza 
11. Zamana bağlılık bakımından akitler: Akitlerin bir kısmı zamana ihtiyaç olmayan akitler, bir kısmı da 

zamanlı akitlerdir. 
12. Müstakil olup olmaması bakımından akitler: asli akitler, asli olmayan yani varlığı bir başka şeye 

muhtaç olan akitlerdir. 
 
 

YASİN VEYSİ / MEHMET KAYA / NURULLAH UĞUR 



Akdin Unsuları ve Şartları: 
 Hanefîler’e göre akdin unsuru, karşılıklı irade beyanı mânasına gelen icap-kabuldür. Diğer mezheplere 
göre icap-kabul, taraflar, konu ve bunlara ait vazgeçilmez vasıf ve şartlar da akdin unsurlarıdır.  
 Taraflar ve konu (mevzuu) in’ikad şartı ve diğer vasıflar ise sıhhat şartları olmak üzere şartlarda 2’ye 
ayrılır. 
 
İrade Beyanı: 

A. Sözlü olanı: İslam hukukçuları içteki iradeyi değil dışa vuran yani sözlü olarak ifade edilen iradeyi 
esas almaktadır. Fukahaların çoğuna göre içteki iradeyi ifade eden vasıtaların başında söz gelir. 
Bu da üç şekildedir; 
1. Mazi (geçmiş zaman) sıygaları: Genel olarak İslam hukukçuları irade beyanında mazi 

sıygasını tercih etmişlerdir. İradenin en açık şekilde ifade edildiği sıyga budur. Onlara göre 
mazi sıygası ile “aldım-sattım” akdin unsuru tamamlanmış olur. 

2. Geniş Zaman(muzari) Sıygası: Bu sıyga kullanılırken dışa vurulan ifadeye değil, iç irade 
beyanına yani niyete bakılır. Mesela iki taraf arasında ki akitte “alıyorum-satıyorum” 
dendiğinde niyetlerine bakılarak akit tamamlanır. 

3. Emir, soru ve gelecek zaman sıygaları: Hanefilere göre Bu sıygaların hepsi gelecek zamana 
delalet eder bundan dolayı icaba niyet edilmiş olsa da akit gerçekleşmemiştir. Mesela 
taraflaran bir “sat-satın al” dese, diğer tarafta “sattım-satın alıyorum” demesiyle akit 
tamamlanmış olmaz. 

 
B. Sözden Başka Vasıtalarla İrade Beyanı: 

1. Haberci veya mektup: Akdi yapanlardan birisi diğerine, bir üçüncü şahısla icab haberini 
gönderirse haberci vasıtasıyla irade beyanı gerçekleşir. Aynı şekilde yazılı olan da bunun 
gibidir. (Şafiilere göre yazıyla yapılan irade beyanı geçersizdir.) 

2. İşaret: Hanefilere göre akdi yapan iradesini sözle açıklayabiliyorsa işaret geçerli olmaz. 
Ancak söz söyleme imkânı yoksa işaret geçerlidir. Şafii mezhebine göre işaretle yapılan akit 
geçersizdir. Malikilere göre ise icaba delalet eden bütün söz fiil ve davranışlar irade 
beyanında geçerlidir. 

3. Teati: Söz bulunmadan rızaya delalet eden fiili mübadele yani bedeli verip malı almaktır. 
Mesela alışveriş merkezlerinde yapılan alışverişler buna dâhildir. 

4. Rızaya delalet eden başka yollar: Akdi yapan tarafların maksatlarını açıkça ifade eden bütün 
yollarla akit vücut bulur. 

5. Sükût: İslam hukukunda prensip olarak sükût’un muteber olmadığı benimsenmiş olmakla 
beraber kişinin konuşması açıklama yapması gerekli görülen yerde susması zınni irade 
beyanı olarak kabul edilmiştir. 

 
 Kabûl ve Rucû Muhayyerliği: 

1. Kabul muhayyerliği: Taraflardan biri, irade beyanı şekillerinden birisi ile icabda bulununca 
karşı taraf, akit meclisi sona erinceye kadar kabul etme hakkına sahiptir, buna kabul 
muhayyerliği denir.  

2. Rucû muhayyerliği: Mezheplerin çoğuna göre icabı yapan taraf kabulden önce icabını geri 
almak, icabından vazgeçme hakkına sahiptir. Buna rucû muhayyerliği denir. 
 

Meclis Muhayyerliği: İcab ve kabul yapıldığı ve akit tamam olduğu halde akdi yapanlar meclisi terkedip 
bedenen birbirinden ayrılmadıkça icab ve kabulden rucû etme imkanına sahip bulunmalarıdır. 
 
Akdin İn’ikad Şartları: 
A. Ehliyet ve Arızaları: Akıl ve ruh hastalığı, sefahat, hastalık, borçluluk ve sarhoşluk. 
B. Rızayı Bozan Sebepler: Hata, hile, ikrah. 



İSLAM HUKUKUNDA BUTLAN NAZARİYYESİ 

 Fasid Akit: Aslen sahih olupta vasfen sahih olmayan akitlerdir. Bu akit sadece Hanefilerde 
vardır. 

 Mevkuf Akit: Hak sahibinin serbest olarak irade ve rızâsının alınamadığı akitlerdir; tehdit 
altında yapılan akitlerle üçüncü şahıs adına vekâletsiz ve izinsiz yapılan akidler böyledir.  

 Nafiz Akit: Akit sıhhat ve nefaz şartlarını taşımakla beraber, taraflardan birinin tek taraflı 
iradesiyle rucû hakkının bulunmasına denir. 
 

Lazım Olmayan Akitlerin Hükmü: 

 Şart muhayyerliği: Belli bir müddet içinde akdi feshetmek veya icazet vermek üzere 
tarafların muhayyer olmaları şartıyla yapılan akitlerdir. Belirlenen müddet içinde taraflar 
rucû etmezlerse akit kesinleşir. 

 Tayin muhayyerliği: Kıymet yahut vasıfları farklı birkaç şeyin fiyatları ayrı ayrı belirtilerek 
alıcının bunlardan dilediğini alması veya satıcının dilediğini vermesi kaydıyla yapılan satım 
sözleşmesinde tanınan seçim hakkıdır. 

 Görme muhayyerliği: Müşterinin görmeksizin satın aldığı malı gördüğünde akdi fesih 
hakkına sahip olmasıdır. 

 Kusurlu Çıkma Muhayyerliği (hıyaru’l-ayb): Taraflardan birinin akdin konusunu oluşturan 
bedellerden birinde, özellikle müşterinin satın aldığı malda değer düşürücü veya akidden 
beklenen haklı maksadı engelleyen bir kusur bulunduğunu farketmesi üzerine bu gerekçeyle 
akdi fesih hakkına sahip olmasıdır. 
 

İSLAM HUKUKUNDA GENEL OLARAK HAKSIZ FİİLLER: 
   İslam Hukukunda haklar “Allah hakları, kul hakları, Allah hakkı daha çok bulunan kul hakları ve kul 
hakkı daha çok bulunan Allah hakları” olmak üzere dört gruba ayrılmıştır. 
 
A. Hadler ve Tazminat: Had ismi verilen “muayyen cezaları” gerektiren başlıca suçlar zina, 

hırsızlık, kadının namusuna iftira(kazf), alkollü içki kullanmak, devlete başkaldırmak, yol 
kesmek ve soygun yapmak, dinden çıkmak vb. suçlardır. 
 
   Bunlardan içki kullanmak ve dinden çıkmak gibi yalnızca ammeyi ilgilendiren(bütün insanların 
lehine olan haklar) suçların, hususi şahışlara bir zararı olmaması hasebiyle ilgili cezaların 
yanında birde tazminat talebi bahis mevzuu değildir. 
 
   Zina ve iftira suçları gibi Allah ve kul haklarının ortaklaşa olduğu suçların verdiği zarar maddi 
olmadığı için, bu suçlara verilen cezalar hem Allah hakkını hem de manevi bir tazminat 
niyetinde kul hakkını yerine getirmiş olacağından failin bundan başka bir de tazminat ödemesi 
söz konusu değildir. 
 
  Cezayı gerektiren suç–fiil aynı zamanda maddi bir zarar da meydan getirmiş ise; mesela bir 
kimsenin malı çalınmış ise, hırsızlık cezasından ayrı olarak malın iadesi veya tazminat gerekir 
mi? Bu sorunun cevabı çalınan malın aynen mevcut olması hali ile tüketilmiş, sarf edilmiş 
olması haline göre değişmektedir. 
 

1. Çalınan mal olduğu gibi bulunursa malın sahibinin geri alacağı konusunda görüş birliği 
vardır. Bu arada malda hasıl olan artışlar da mal sahibine aittir. Eğer mal değişikliğe 
uğratılmış eksiltilmiş ise de gasb hükümleri uygulanır.  

 



2. Çalınan mal tüketilmek suretiyle veya başka bir sebeple yok olmuşsa, misli veya kıymetinin tazmin 
edilip edilemeyeceği konusunda 3 görüş vardır.  
a) İmam Şafii ve Ahmed b. Hanbel’e göre çalınıp yok edilmiş malın misli veya çalındığı zamandaki 

kıymeti, hırsız tarafından tazmin edilecektir. Yol kesme ve soygun olaylarında da hüküm 
aynıdır. 

b) İmam Malik’e göre hırsızın mali imkanı, hırsızlık gününden cezanın uygulandığı güne kadar 
müsait ise malı tazmin eder. Mali imkanı yeterli değilse (hırsız fakir ise) hem el kesme, hem de 
zimmetine borç yükleme iki ceza sayılacağı için tazmin etmez. 

c) Hanefilerde tercih edilen görüşe göre, ceza tatbiki yanında istihlak ettiği mal tazmin 
ettirilmez; çünkü hırsız malı çaldığı andan itibaren o mala sahip olmuş sayılır; kişi kendi malını 
çalmış olamayacağından ceza da tatbik edilmez. Ayrıca “Had uygulandığı takdirde hırsıza mal 
ödettirilmez” mealinde hadis vardır. 

 
*Hanefilerin bu görüşü dayandıkları iki delil yönünden de tenkit edilmiş ve bunun, hırsızlıktan zarar 
görenlere karşı haksızlık olacağına işaret etmektedirler. 
 
 Ceza ile tazminatın birleşip birleşmeyeceği konusundaki bu görüş farkları, yukarıda sayılan hudud; 
yani cezası Kitab ve Sünnet tarafından tayin edilmiş bulunan fiillerdir. Ta’zir cezaların da ise ğasb ve 
itlaf hükümleri geçerlidir. 
 

B. Diyet: Cumhura göre kısas; gerek cana kıyma, gerekse bir kısım yaralama suçlarının kasıtlı olarak 
işlenmesinde uygulanır. Bu durumda kısası isteme hakkı mağdur ile ölünün varislerine aittir. Bunlar 
kısas yerine diyet isterlerse veya kısasın şartları bulunmazsa yahut da suç, öldürme ve yaralama 
amacıyla işlenmemiş olursa diyet ödenir.  
 
  İslam’dan önce kabile, aile yerine kaim olduğundan, diyet kabilece talep olunur ve gerektiğinde 
kabilece ödenirdir ki bunlara “akıle” denirdi. İslam “Herkesin, kendi suçunun cezasını kendi çekmesi” 
şeklindeki prensibi getirince, kaide olarak diyeti de suçlunun ödemesi gerekiyordu. 
 
İyi olduktan sonra insan vücudunda iz bırakmayan darb ve yaralama suçlarının tazminatı gerektirip 
gerektirmeyeceği konusunda; 

 Ebu hanife’nin de bulunduğu fukaha çoğunluğuna göre bundan dolayı tazminat gerekmez. 

 İmam Muhammed’in içtihadına göre darb ve yaralamaya maruz kalan kimsenin çektiği acı 
ölçüsünde takdiri(hükümet-i adl kabilinden) bir tazminat gerekir. 

 Ebu Yusuf’un içtihadına göre de bu suç-fiile maruz kalan kişi, suçludan doktor ve ilaç bedelini 
talep edebilir. 

 
C. Gasb: Bir malı sahibinin veya yetkili kimsenin izni olmadan açıkça ve zorla alarak mâlikin zilyedliğini 

(malın sahibinin mal üzerindeki hakkı) gidermek ve yerine haksız bir zilyedlik kurmaktır. 
 
  Haksız olarak alınmış bir şeyin, mümkün olduğu müddetçe aynen geri verilmesi şarttır, aslını ve aynını 
geri verme imkanı ortadan kalkmadıkça, yerini tutan bir şey(bedelli) verilemez. 
   
  Eğer ğasıb malı tüketmiş veya başka bir şekilde yok etmiş ise, malın cinsine göre misli veya kıymetini 
ödeyecektir. 
  Malların fiyat ve değerleri yerlere ve zamanlara göre değiştiği için, gasıbın ödeyeceği miktarı tayinde 
göz önüne alınacak ödeme yeri ve zamanını tespit etmek önem kazanmaktadır: 

 Hanefi ve malikilere göre gasıb, kıymetini ödeyeceği malın, gasb zamanında ve yerindeki 
kıymeti ne ise onu öder. 

 Hanbeli mezhebine göre malın yok edildiği zamandaki değerini öder. 

 Şafiilere göre ise malın, gasb edildiği zamandan telef edildiği zamana kadar ki müddet arasında 
eriştiği en yüksek değeri öder. 



İTLAF VE HAKSIZ FİİL NAZARİYYESİ: 
  İslam’a göre bir kimse bir kimsenin malını itlaf ederse, telef sebebi olursa ve tespit edilirse ödettirilir. 
Yalnız bir kimse vekil tayin etmişse, kendi kusuru, kastı olmadan bir telef olmuşsa; Örneğin bir köylü 
koyunları için çoban tuttu, o çoban da uykuda kaldı ve koyunları kurt kaptı, o halde o çoban tazminat öder. 
Fakat çobanın bir kusuru olmadığı halde böyle bir şey olursa tazminat ödemez. 
 
Fiilde Haksızlık (Teaddi): Hukuka aykırı olarak bir kimsenin şahsına veya mal varlığına zarar vermek 
 
Cürmi kusur: Kişinin yaptığı fiilin neticesinin zarar vermesi  
 
İslam Hukukunda Cürmi kusur: 

a- Tazminat Gerektiren Haller: 
1. İlliyet veya Kusur Sebebiyle Tazminatın Gerektiği Durumlar: Bir kimsenin fiili doğrudan bir zarar 

meydana getiriyorsa, mübaşeret varsa failin kusurlu olması şart değildir; fiil ile zarar arasındaki 
doğrudan münasebet (illiyet) burada tazminat için yeterlidir. Mesela bir kimse, uykuda iken 
yuvarlanarak bir başkasının malını telef etse o malı tazmin eder. 

 
2. Yalnızca Kusur Sebebiyle Tazminatın Gerektiği Durumlar:  

 Kasıt: Kasten bilerek ve isteyerek zarara sebebiyet vermektir. Mesela; yalancı şahitlik  
 İhmal (Taksir): İnsanların işlerini, vazifelerini yaparken yerine getirmediği, gevşeklik gösterdiği, 

ihmal ettiği takdirde bu davranışının neticesinden sorumlu olur. Mesela; çocuğunu yüzme 
öğretmesi için yüzme öğretmenine teslim eden bir babanın, çocuğun boğulması halinde 
öğretmenden tazminat talebi hakkı doğar. Ayrıca yukarıda vermiş olduğumuz çoban örneğin 
de çobanın uyuya kalması buna örnektir 

 Tedbirsizlik ve dikkatsizlik: Failin, iradesiyle bir fiilde bulunması, bir iş yapması, fakat bunun 
doğuracağı zararlı neticeyi yeterince hesaplamadığı gibi tedbir almayıp dikkatsiz 
davranmasıdır. Mesela: mesela kendi tarlasında ateş yakan birisinin dikkatsiz ve tedbirsizliği 
yüzünden ateşin komşusunun tarlasına sıçraması ve mahsulünü yakması gibi 
 

b- Kusur ve Mesuliyetin Bulunmadığı Haller: Yapılan zararlı fiilin kasıt, ihmal, tedbirsizlik sonucu 
meydana gelmediği durumlarda tazminat sorumluluğu da bulunmaz. Mesela; bir kimse başka birine 
silah verse ve silahı alan bununla kendini öldürse, silahı veren tazminat ödemez. 
 

c- Mesuliyeti Hafifletici Sebepler: Zararın meydana gelmesinde fail ile beraber zarara uğrayanın da 
tesiri ve fiili bulunduğu için mesuliyet hafiflemektedir. Mesela bir kimse başka birinin eteğinin üstüne 
oturup da sahibi bilmeyerek kalkmakla elbisesi yırtılsa o kimse, elbisenin yarısını tazmin eder. 

 
Haksız Fiilin Neticesi Tazminat: 

 Zararı İzale Düşüncesi: “Bir zarar kendi misliyle izale olunmaz” Mecelle maddesine bakılarak, 
zararın misli ile veya başka şekilde zarar vererek mukabele etmek, intikam almak caiz değildir. O 
halde geriye tek yol olarak zarar görenin hâkime başvurarak tazminat talep etmesidir. 

 Tazmin Yolları: Gasb bahsinde geçen tazmin kaideleri genel hatlarıyla burada da geçerlidir. (bk. 
gasb)* 

   
İSLAM HUKUNDA BORCUN HÜKMÜ 

  Borç münasebetlerinde mümkün olduğu müddetçe borçlunun, borcunu aynen, teahhüdüne uygun bir 
şekilde ödenmesi gerekir. 

a- Eda: Aslın ifasına eda denir. 
b- Kaza: Bedelin ifasına da kaza denir. Alınan eşyada borç mevzuunun mislini ödemek şeklinde olursa 

tam(kâmil), kıymete tabi eşyada para ve mal olarak kıymeti ödenirse eksik(nakıs) diye iki kısma 
ayrılır. 



Cebri İfayı Temin Yolları: Bilhassa tecilli borçlarda, borçlu kimsenin borcunu ödeme imkânı olduğu halde 
ödemeyen kimseye baskı yapmak, borcunu ödemesini sağlamak için bir takım yollar vardır: 
 

a- Borçlunun Hapsi: Bütün İslam müçtehidleri borcunu ödeme imkânı olmayan kimseyi hapsetmenin caiz 
olmadığı görüşündedirler. Çünkü hapsetmek borçluyu borcunu ödemeye zorlamaktır ki imkânı olmayan 
bir kimse için böyle bir şey mümkün değildir.  
 
  Yine bütün İslam müçtehidlerinin çoğuna göre borcunu ödeme imkânı olan kimseyi hapsetmek caizdir. 

b- Borçlunun Seyahatten Men’i: Alacaklı kimse borcu tahsil edebilmek için borçlu kimseyi hâkime 
müracaat ederek seyahatten men edebilir mi?  Bu konuda farklı içtihadlar vardır. 
 İmam Şafii’ye göre vadesi gelmemiş borcu talep hakkı olmadığı gibi, alacaklının kefil isteme ve bunu 

istihsal etmediği sürece borçluyu seyahatten men etme hakkı yoktur. 
 Malik, İbn Hanbel’e göre borçlunun, seyahetten geri dönüşünden önce ödeme vadesi geliyorsa 

alacaklıyı varlıklı birisini kefil göstermeden yahut borcunu karşılayacak değerde bir rehin 
bırakmadığında seyahat hürriyeti kısıtlanabilir. 

 Hanefilere göre ise, alacaklı yukarıda anlatılan durumda borçluyu seyahatten men edemez; ancak 
peşine düşerek onu takip edebilir. 

 
BORÇLARIN NEVİLERİ 

1. Tabii Borçlar: Yaptırımı olmayan, dava ve cebri icra yoluyla ödenmesinin temini mümkün bulunmayan, 
tazminat istenilemeyen, zaruretlerden ortaya çıkan borçdur. 

2. Şartlı Borçlar: Genellikle borçlar kesin ve şartsız olarak doğar; fakat bazı borçların doğması belirlenmiş 
şartlara bağlıdır. Bu borçlara şartlı borçlar denir. 

3. Müddetli Borçlar: Gelecekte vuku bulacak bir hadiseye bağlanan veya böyle bir hadise gerçekleştiği anda 
borç münasebetinin hükmünü düşüren borçlara da süreli (müeccel) borçlar denir. 

 

KAVRAMLAR: 
 Cuâle: Bir cariye veya kölenin sahibinden kaçması ve sahibinin kölesini veya cariyesini bulup getirene ödül 

vaad etmesi, 

 İcar: İslâm borçlar hukukunda menfaatin ücret karşılığında temlik edilmesini konu alan, günümüzde kira, iş 
akdine tekabül eden akid. 

 Kefalet: Bir hakkın güvenceye bağlanması amacıyla bir kimsenin asıl borçlunun alacaklı karşısındaki 
sorumluluğuna katılması veya birinin teslimini üstlenmesi 

 İkraz: Bir kimseye geri ödenmek üzere verilen mal veya birine ödünç / borç verme 

 Hibe: Bir malın karşılıksız olarak bağışlanmasıdır. 

 Ariyet: Bir kimseye bir süre kullanmak üzere karşılıksız verilen mal 

 Lukata: Sahibi bilinmeyen, fakat mubah mal grubunda da yer almayan buluntu mal 

 Şirket:  İki veya daha çok kişinin sermaye, emek yahut itibarlarını birleştirerek meydana getirdiği ortaklık 

yanında bir mal, hak veya menfaate müştereken sahip olması 

 Mudarabe: Bir tarafın sermaye koyması, diğer tarafın işletmeyi üstlenmesiyle kurulan kâr paylaşımı esasına 
dayalı ortaklık 

 Müzaraa: tohum ekmek ve mahsulü belli oranda paylaşmak üzere arazi sahibiyle emek sahibi arasında 
yapılan ziraî ortaklık sözleşmesi 

 Rehin: bir alacak karşılığında teminat işlevi görmek ve gerektiğinde bedelinden bu hakkı tahsil etmek üzere 
bir malın alacaklı tarafından alıkonulmasını sağlayan akid 

 Vesayet: Edâ ehliyeti bulunmayan veya eksik olanları himaye ve mallarını idareye ilişkin yetki ve sorumluluk 

 Temlik: Eşya üzerindeki mülkiyet hakkını (mulk) veya malî bir hakkı başkasına devretme 

 İntikal: Bir hakkın belirli kimselere geçmesi 

 Nakil: Borcun havale yoluyla nakledilmesi 

 Vedia: Bir kimseye koruması için bir malı bırakılmak ve bu şekilde bırakılan maldır. 
 Teati: Söz yerine geçtiği kabul edilen bir yolla beyanda bulunmaksızın mal ve bedelin değiş tokuş edilerek bir 

satım akdinin kuruluş ve ifasının eş zamanlı gerçekleştirilmesi, mesela günlük alışverişlerde yapılan akidler 

 Selem: Peşin bedelle veresiye mal değişimi 
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 İkrah: Cebir ve tehdit kullanarak kişiyi rıza göstermeyeceği bir söz veya davranışa zorlamak 

 Mütekavvim: Dinen yararlanılmasında bir sakınca bulunmayan, helal, mubah olan maldır. 

 Teammüd: Bilerek ve isteyerek suç işlemek. Kasıt ve niyet etme, bilerek ve isteyerek suç olan bir fiili 
yapma 

 Daman: Kişinin zimmetinin ödenmesi gereken bir borçla yüklü olması 

 Temsil: Bir kimsenin başkası hesabına hukuki muamelede bulunması 

 Vekâlet: Başka bir kimseye kendisi adına hukuki işlem yetkisi verme 

 Fesih: Bir akdin veya hukuki bağın ortadan kaldırılması 

 İkale: Bağlayıcı ve feshi kabil bir akdi bozmayı konu edinen akid. 

 Mübaşeret: Haksız fiille zarar arasındaki doğrudan ilişkiyi ifade eden terimdir, fıkıh kitaplarında 
mübaşeret kelimesine cima dışındaki cinsel amaçlı öpme ve sarılma gibi fiilleri belirtmek için yer 
verildiği görülür. 

 Tesebbüb: Bir zararın insan fiilinin dolaylı etkisiyle meydana gelmesi 

 Şüfa: Satım veya bu hükümdeki bir akidle alınmış taşınmaz veya taşınmaz hükmündeki özel mülkiyete 
konu bir malı müşteriye mal olduğu bedelle cebren alıp mülkiyetini elde etme hakkıdır. 

 İkrar: Bir kimsenin başkasına ait bir hakkın kendisinde bulunduğunu haber vermesi yahut itiraf etmesi. 

 İfa: Borçların ödenmesidir. 

 İfa Yerini Tutan Eda: Bir borcun mevzuu yerine geçecek başka bir şeyle ödemek 

 Tecdid: Yeni bir borcun, eski borcun yerini alması 

 Takas: Borçlunun aynı şartlara sahip alacağına karşılık borcunun düşürülmesi 

 İbra: Bir kimsenin diğer bir kimsede olan alacak hakkından feragat etmesi 

 İfanın mümkün olmaması: Bir borcun ifası imkânsız olunca sükût eder. İmkânsızlık karşısında kimse bir 
şey vermeye ve yapmaya mecbur tutulamayacağı için borçlu da borcundan kurtulmuş olur. 

 Alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleşmesi: Bir şahısta bu iki sıfatın birleşmesiyle borcun düşmesi şu 
şekillerde olur; a) Alacaklını borçluya halef olması b) Borçlunun alacaklıya halef olması c) Üçüncü bir 
şahsın hem borçluya hem alacaklıya halef olması 

 Müruruzaman: Bir hakkın kazanılmasını sağlayan veya dava edilmesini önleyen belli bir sürenin 
geçmesi 
 
 

MEZHEPLERE GÖRE İNTİKAL: Alacağın intikali Hanefi ve Şafiilerin istisna ettikleri bazı yollar dışında, 
mezheplerin çoğuna göre caiz değildir. Ancak malikiler, bazı şartlarla bunu caiz görmüşlerdir.  
Not: Bu konuyu mutlaka kitaptan 556-562 sayfalarından okuyunuz. Bu konu özet olarak burada yer almıştır.  

 

 
 
 
 

 
 

Faiz / Bakara 275.ayet Faiz yiyenler, ancak şeytanın çarptığı 

kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu, 

onların, "Alış veriş de faiz gibidir" 

demelerinden dolayıdır. Oysa Allah 

alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. 

Bundan böyle kime Rabbinden bir 

öğüt gelir de (o öğüte uyarak) 

faizden vazgeçerse, artık önceden 

aldığı onun olur. Durumu da Allah'a 

kalmıştır. (Allah onu affeder.) Kim 

tekrar (faize) dönerse, işte onlar 

cehennemliklerdir. Orada ebedi 

kalacaklardır. 

 Bakara: 275 
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Borç / Bakara 282.ayet 

Akit / Hadis 

Ey iman edenler! Belli bir süre için 

birbirinize borçlandığınız zaman 

bunu yazın. 

 Bakara: 282 

Müslümanlar sözlerini üzeridirler. 


