
EŞYA HUKUKU 

Şahısların eşya (mallar) üzerinde doğrudan doğruya hakimiyetinden doğan meseleleri düzenleyen 

hukuktur. Eşya hukukunun mevzuu ayni haklar, zilyedlik ve tapu sicilinden oluşur. Eşya üzerinde doğrudan 

doğruya hakimiyet sağlayan haklara ayni haklar, eşya üzerinde fiili tasarruf sağlamaya zilyedlik, gayr-i 

menkul eşyada da zilyedlik tapu sicilidir. 

 

Malın Tarif Ve Taksimi 

     Mecelle malı “Tab’ı-insani mail olup da vakt-i hacet için iddihar olunabilen şeydir ki menkul ve gayr-i 

menkule şamil olur.” 

 

Malın Taksimi: 

1. Mütekavvim olan ve olmayan mal:  

Fıkıhta iki manada kullanılmıştır: 

a) İntifaı mubah (faydalanılması helal ve serbest) olan şey, 

b) Elde edilmiş kazanılmış (muhrez) şey. 

      Faydalanılması mübah ve caiz olmayan şeyler mütekavvim değildir (gayr-i mütekavvimdir.) Mesela 

şarap, domuz 

 

2. Misli ve kıyemi mal: 

Misli mal birimleri (ferdleri, cüzleri) birbiri gibi olan, hesaba katılacak önemli farklar bulunmadığı 

için birimlerinin biri diğerinin yerine geçen maldır. Kıyemi malda biri diğerinin yerini alamayacak kadar 

birimleri arasında fark bulunan maldır. Misli mala örnek olarak katı ve sıvı yağlar, buğday, arpa, tuz, hurma 

,kuru üzüm ,ceviz, badem; kıyemi mala örnek olarak arazi, ev, dükkan, mücevherat,  mobilya, hayvan vb. 

 

Misli-kıyemi ayrımının hukuki önemi ve neticeleri: 

a) Bütün misli mallar para borcu gibi zimmete tealluk eder, borçlunun zimmetini işgal eder, 

muayyen bir mala bağlı olmaz. 

b) Misli mallar zimmet borcu olabildikleri için zayi edilmeleri halinde kıymetleri ile değil, 

misilleriyle tazmin edilirler. 

c) İslam'da yasak ve haram olan fazlalık faizi misli mallarda cereyan eder, kıyemi mallarda 

gerçekleşmez. Bir ölçek buğday, iki ölçek buğday karşılığında satılamaz çünkü eşit değildir. 

Böyle bir satış olduğu takdirde fazlalık faizi oluşur ancak bir koyun kıymet bakımından iki 

koyuna eşit olabildiği için satılabilir ve fazlalık faiz olmaz. 

 

3. Tüketilen mal, kullanılan mal. 

4. Menkul mal, gayr-i menkul mal. 

5. Sahipli mal, serbest mal ve kısıtlı mal. 

6. Bölünebilen ve bölünemeyen mallar. 

7. Özel mülkiyete Tabi olan ve olmayan mallar ile ortak mallar: 

           Hususi mal: ferdin mülkiyeti altında olup ne Aslında ne de menfaatinde ammenin ortaklığı 

bulunmayan maldır. 

           Umumi mal: Ferdi mülkiyet altında bulunmayan, ammenin istifadesine tahsis edilmiş olan mallardır. 

Herkes için serbest (ortak) üç mal (el-mübahatu’s-selase): “Müslümanlar üç şeyde ortaktırlar: su, ot ve ateş.” 

(Ebu Davud, Büyû) 

8. Maddi mal, manevi mal: 

Manevi mal, hariçte fizik varlığı bulunmamakla beraber insanın mal varlığı ve serveti içinde yeri olan 

mallardır. Mesela şahsi ve ayni haklar, menfaatler, telif hakları, sanat eserleri ve buluşlar gibi. 

 



ASLI AYNİ HAKLAR 

SINIRLI AYNİ HAKLAR 

(MÜLKİYET) 

 

Mülkiyet Mefhumu: 

   Mülkiyet bir ayn ve menfaat üzerine varlığı kabul edilen ve ait olduğu kimseye haddizatında bizzat 

faydalanma; bundan feragat ettiği takdirde karşılığını alma yetki ve iktidarını bahşeden hukuki bir 

hükümdür. 

 

Mülkiyetin Çeşitleri: 

A) Mevzuu bakımından mülkiyet: 

1) Ayn mülkiyeti: Eşyanın maddi varlığına, bizzat kendisine sahip ve malik olmaktır. Örneğin ev 

eşyası, hayvan ve benzeri menkul mallar ile; tarla, ev, dükkan gibi gayrimenkul mallar. 

2) Menfaat mülkiyeti: Aynın kendisine değil ondan faydalanma hakkına sahip olmaktır. Mesela  

kitap okuma, aletleri kullanma, evde dükkanlarda oturma hakkı gibi. 

3) Deyn mülkiyeti: Zimmetteki alacağa sahip ve malik olmaktır. Örneğin; satılan malın alacak 

şeklindeki bedeli, ödünç vermeden doğan alacak gibi. 

B) Şekil Bakımından Mülkiyet: 

1) Müstakil mülkiyet: Başkalarından sınırlarla ayrılmış belirlenmiş bir şey üzerinde ki mülkiyete 

müstakil mülkiyet denir. Örneğin bir koyun, bir kitap, bir ev, bir kat üzerindeki bir şahsın 

mülkiyeti gibi. 

2) Şayi mülkiyet: Bir şeyin, bütününden ayrılıp belirlenmemiş bir cüzünü belli nispette malik 

olmak şayi mülkiyettir. Örneğin bir evin yarısına, bir atın dörtte birine, bir arazinin otuzda birine 

malik olmak gibi. 

 

Mülkiyetin İktisap Yolları: 

A) Aslen İktisap Yolları: 

1) İhraz: Sahipsiz bir şey alıp cinsine göre malların korunmasında kullanılan bir yere koymak veya 

kaldırmaktır. Örneğin ormanlarda ve düzlüklerde bulunan sahipsiz av hayvanları, sulardaki 

balıklar, gökteki kuşlar, ganimetler gibi. 

2) Kayıp eşyayı bulmak (Lukata): Lukata, kaybolmuş olarak bulunup da sahibi bilinmeyen ve 

mübah olmayan maldır. 

       Lukatanın, bulan elinde emanet hükmünde olabilmesi için üç şart vardır: 

a) Sahibi çıktığında vermek maksadıyla almak, 

b) Lukata alındığı sırada şahit tutmak, 

c) Lukata alındıktan sonra sahibini bulmak üzere ilan da bulunmak. 

3) Define bulmak 

4) Hukuki tağyir 

5) Karıştırma ve birleşme 

 

B) Devren İktisap Yolları: 

1) Akitler: Neticesi, mevzuunda ortaya çıkacak şekilde hukuki yoldan icab ve kabulün birbirine 

bağlanmasıdır. 

2) Halefiyet: “Bir şahsın bir şahsa halef olması” mahiyetinde “irs: varis olmak” ve bir şeyin 

diğerine halef olması, onun yerini alması mahiyetinde “tazmin” ve” ta’viz” dir. 

a) İrs: Miras  

b) Tazmin: Bir kimsenin haksız bir fiil veya tasarruf neticesinde bir başkasının malına ve 

canına verdiği zarar tazmini gerekli kılmaktadır. 



TOPRAK MÜLKİYETİ 

 

Mülkiyet Bakımından Arazi Çeşitleri: 

Arazi beş kısma ayrılmıştır: 

1) Mülk arazi (arazi-i memluke): Tam mülkiyeti sahiplerine ait olan arazidir. Mesela öşür ve haraç 

arazisi, 

2) Devlet arazisi (araziyi miriyye, arazi memleket), 

3) Vakıf arazisi (arazi-i mevkufe), 

4) Metruk (kamu yararına terkedilmiş) arazi, 

5) Ölü topraklar (arazi-i mevat). 

 

Mülkiyet Hakkının Sınırlanması: 

  İslam'a göre mülkün asıl sahibi Allah'dır. Mülkiyet hakkı insanlara -diğer nimetler gibi- imtihan 

için verilmiştir, ona sahip olanlar bir emanetçi, bir vekil gibi davranacak, bu sıfatları unutmayacaklar. Diğer 

haklar gibi mülkiyet hakkı da “ibadetlerinde, tasarrufların da, ahlakında, değerler sisteminde ve hedeflerinde 

İslam'ın hakim bulunduğu” bir toplum içinde uygulanacaktır. Bu toplumda fertler yalnız kendileri için 

yaşamazlar, bu toplumun üyeleri Hz. Peygamberin deyişi ile “karşılıklı sevgi merhamet ve şefkat 

bakımından bir vücut gibidirler; bu vücudun bir uzvu hastalanınca diğer uzuvlar da uykusuzluk ve ateş ile 

onun ızdırabına katırlar”. Bununla beraber mülkiyet bir haktır; bu hakka sahip olanlar Ondan tam olarak 

istifade edecek, hukukun emir ve yasakları çerçevesinde tam bir hürriyet içinde mal ve haklarını 

kullanabilecek, tasarruf edebileceklerdir; bir toplumda bu hakka saygı göstermek ve ona korumak ile 

mükelleftir. 

  Bu bağlamda İslam hukukunda mülkiyete bazı sınırlar getirilmiştir. Bu sınırlar; 

a) Mülk edinme ve mülkiyeti korumada, 

b) Mülkiyet hakkından istifade etmede, 

c) Mülk üzerinde tasarrufta bulunmada, 

d) Mülk sebebi ile yüklenilen mükellefiyette kendini göstermektedir. 

 

Mülkiyet Hakkının Kaybedilmesi: 

    Mülkiyet yeni bir mülkiyet tesis edilerek zayi edileceği gibi, yeni bir mülkiyet tesis edilmeksizin de 

kaybedilebilir. 

1) Yeni bir mülkiyet tahsis edilerek: 

a) Malikin rızası ile: Satış, bağışlama, vasiyet vb.  

b) Malikin rızası olmaksızın: Hukuki tağyir, karışma ve birleşme, lukatanın bulunup alınarak ilanı. 

2) Yeni bir mülkiyet tesis olunmadan: 

a) Malikin rızası ile: Vakfetme, 

b) Malikin rızası olmaksızın: Bir malın yanması veya tüketilmesi halinde. 

 

SINIRLI AYNİ HAKLAR 

 

İrtifak Hakkı: Bir gayr-i menkule yüklenen bir külfettir ki, buna göre o gayr-i menkul sahibi diğer bir şahsa 

veya diğer gayr-i menkul sahibine karşı, mülkiyete bağlı olan selahiyetlerinden bazısını kullanmayacağını 

veya bu silah etlerden birinin, diğer şahıs tarafından kullanılmasına müsaade edeceğini taahhüt eder. 

Çeşitleri: 

a) Şahsi irtifak: İntifa ve sükna hakkı bunlardandır Bunlar dışındaki şahsi haklar, şahsa bağlı olarak 

kurulabileceği gibi devri ve mirasçılara intikali Mümkün olacak şekilde de kurulabilir; üst hakkı ve 

kaynak hakkı da bunlara örnektir. 

b) Eşyaya bağlı irtifaklar (ayni irtifaklar): Gayr-i menkullerdeki irtifak hakları gibi. 



 

Menfaat Mülkiyeti Ve Şahsi İntifa Hakkı: 

a) Menfaat mülkiyeti, sahibine, bizzat menfaatten istifade etme ve bunu menfaati bir başkasına temlik 

etme selahiyeti veren bir haktır. Mesela bir tarlayı veya evi kira ile tutan kimse, yaptığı icare akdi ile 

tarla veya  evin menfaatine malik olur; bu menfaat yalnızca ona mahsustur ve başkasının istifadesine 

engelleyicidir(haciz). Kiracı bu menfaati bizzat kullanabileceği gibi, bedelli veya bedelsiz olarak bir 

başkasına da temlik edebilir; yeter ki kiraya veren ile tutan arasında mutasarrıfı kısıtlayacak bir 

anlaşma bulunmasın. 

b) İntifa hakkı, yalnızca bir istifade izninden faydalanılan müsaadesinden ibarettir. Bu izin ya umimidir; 

umumi yoldan, nehirden, denizden, park vb.den faydalanma serbestisi gibi yahut da hususidir; yani 

bir şahsın, başka bir şahsa, malından istifade etmek izni vermesi ile gerçekleşir; arabasına binmesi, 

evinde oturması için izin vermek gibi. 

 

Menfaat Mülkiyeti Beş Yoldan Elde Edilmektedir: 

a) İzin (İbaha): Bundan maksat, akitsiz olarak bir eşyadan istifade izninin verilmesidir. 

b) Kira: Kira akdi, Bedel karşılığında menfaat mülkiyeti kazandıran bir akittir. 

c) Ariyet: Ariyet akdi bedelsiz olarak menfaatin temlikidir. Hanefi ve Şafii mezhebi müşterilerinin 

çoğuna göre ariyet alan bu akitle menfaat mülkiyeti kazanmış olur. Ariyet veren kendisini 

faydalanmasını şart koşmamış ise ve menfaat kullanımına göre değişmiyorsa onu ariyet alan 

menfaati başkasına da temlik edilebilir. 

d) Vakıf: Bir aynın bir şahıs tarafından temellük edilmesini menedip -mülkiyeti gerçek sahibi olan 

Allah'a tahsis ederek- menfaati bir cihete sarfetmek ve bağlamaktır. 

e) Vasiyyet: Ölümden sonra ya ait bir tasarruftur. Bu tasarruf ile malik eşyanın tam mülkiyetini yahut 

nakıs mülkiyetini birisine temlik edebilmektedir. 

 

Şahsa Bağlı Şahsa Bağlı İntifa Hakkının Sona Ermesi:  

a) Hak sahibinin vefatı ile, 

b) Mal sahibinin vefatı ile, 

c) İntifa müddetinin sona ermesiyle, 

d) İntifa konusu eşyanın kasıt ihmal ve tedbirsizlik bulunmadan telef olması ile. 

 

İrtifak Hakları: 

  Birisinin akarının lehine olmak üzere bir başka akar üzerine yüklenmiş haktır. İrtifak haklarının “şirb, 

mecra, mesil, mürur, tealli ve civar” gibi çeşitleri vardır. 

 

İslam Hukukuna Göre İrtifak Haklarının İktisabı Şu Yollarla Olmaktadır: 

1) Akit içinde koşulan şart ile, 

2) Satım akdi ile, 

3) Umumi ortaklıktan faydalanma yolu ile, 

4) İhya yoluyla, 

5) Vasiyet ile, 

6) Uzun zaman geçmesi ile (kıdem, tekadüm), 

7) İzin ile, 

8) Komşuluk sebebiyle, 

9) Ariyet yoluyla, 

10) Üst hakkını satın alma yoluyla. 

 

 



Başlıca İrtifak Hakları: 

1) Su hakkı (hakku’ş-şirbi ve ve’ş-şefeh): Kuranı Kerim'de; 

 

 

Ayetiyle gün esasına göre belirlenmiş su hakkının meşru kılındığını görüyoruz. 

    Fukaha şirb hakkını “Zirai mahsulleri sulamak için bahis mevzuu olan su hakkı” olarak telakki 

etmişlerdir. Buna bağlı olarak insan ve hayvanların içmeleri söz konusu edilen su hakkında ise “şürb 

veya şefeh” hakkı denilmiştir. 

2) Mecra hakkı: Mecra suyun aktığı yer demektir. Mecra hakkı ise sulanacak akarı, suyun geçtiği 

yerden uzak olan kimsenin, komşu akarlardan kendi akarına kadar suyu geçirme ve akıtma hakkıdır. 

Buna göre göl, ırmak, çay, dere gibi bir yerden su akmakta ve bir akar sahibininde buradan sulama 

hakkı bulunmaktadır. 

3) Mesil hakkı: Mesil suyun aktığı yer, suyun geçip gittiği yol demektir. Aslında mesil ile mecra lügat 

manası bakımından da, hukuki bakımından da birbirine yakın mefhumlar ve müesseselerdir. Mecra 

hakim akara komşu olan ve daha yukarıda bulunan akarlarda bahis mevzuu olup suyun gelmesini 

temin ederken mesil, hakim makara komşu ve genellikle daha aşağı seviyedeki akarlardan hakim 

akarın sularını tahliyeye mahsustur. 

4) Geçiş hakkı (Hakk-ı mürur): Mecelle maddesine göre “Aherin milkinden geçmek hakkıdır.” 

Hakim akar sahibi buraya gelebilmek ulaşabilmek için bir başka akardan (hadim akar) geçmek 

mecburiyetinde ise -geçtiği yol ister kendi mülkü olsun ister hadim akar sahibinin mülkü olsun- bir 

geçiş irtifak hakkı var demektir. Ayrıca umuma ait yollardan gelip geçmek ve istifade etmek de geçiş 

hakkı içinde mütalaa edilmiştir. 

5) Komşuluk hakkı (komşuluk irtifakı): 

 

Fer’i Ayni Haklar 

 

Rehin: Rehin borçludan alınması imkansız hale geldiği takdirde bedelinden alacağın tahsili maksadıyla 

teminat kılınan maldır. Rehin rehin veren kimsedir mürtehin rehin alan kimsedir.  

    İslam hukukçuları; bir şeyin tekid ve tevsik edildiği yani kuvvetlendirilip teminata bağlandığı, garanti 

edildiği şeye vesika demiş ve dört nevi hukuki vesika tespit etmişlerdir: rehin, kefalet, havale ve satıcının 

elindeki satılmış mal. 

İpotek: Şahsi bir alacak için tesis edilen ve bir kıymetli evraka bağlanmayan bir rehin hakkıdır. İpoteği esas 

teşkil eden alacak, borçlunun şahsi mes’uliyetidir. Borçlu bütün mal varlığı ile şahsi mesuliyet çerçevesinde 

sorumludur. İpotekli borçlu, borcunu ödeyemediği takdirde ipotekli gayr-i menkul satılır ve bunun da bedeli 

borcu kapatmazsa borçlu diğer malları ile yine sorumlu ve borçlu kalır. 

   İslam hukukunda ipotek; İslam hukukunun klasik kaynaklarında ipotek şeklindeki gayrimenkul rehninin 

ele alınmadığı bir gerçektir. Ancak günümüzde tapu sicili müessesesi vardır ve gayrimenkul ile ilgili 

bulunan irtifak hakları ipotek vb. tapuya tescil ettirilmektedir. 

 

Geri alma şartlı satım (Vefaen beyi,’ beyi’ bi’l-vefa): Bir malı, bedelini iade edince geri almak şartıyla 

satmaktır. Fukahaya göre ödünç karşılığı rehin alanın, önceden şart koşmak suretiyle rehinden istifade 

etmesi faiz mahiyetinde olduğu için caiz değildir. Hanefiler bu istifadeye caiz hale getirebilmek için geri 

alma şartlı satım usulünü bulmuş bu şekilde caiz görmüşlerdir. 

 

Kiralama şartı ile satım (İstiğlalen Beyi): Kredi temini için usüldür. “Beyi’ bi’l-istiğlal, bayi bir malı 

isticar etmek (kiraya tutmak) üzere vefaen beyi’ etmektir. 



ZİLYEDLİK VE TAPU SİCİLİ 

 

Zilyedlik Kavramı: Zilyed kelimesinin lügat manası “el sahibi” dir. İslam hukukunda bir terim olarak 

zilyedi Mecelle şöyle tarif etmiştir “Zilyed bir ayna bilfiil vaz'ı-yed eden (el koyan, elinde bulunduran) yahut 

tasarruf-i müllak (maliklerin tasarrufu) ile tasarrufu sabit olan kimsedir.”   

Buna göre fiilen el koymak elinde bulundurmak malik gibi tasarrufta bulunmak zilyedliktir. 

 

Tapu Sicili: Ayni hakların mevcudiyetini herkese karşı açıklayacak, aleniliği temin edecek bir vasıtaya 

ihtiyaç duyulmuş, menkul mallarda malların tescilini zilyedlik karşılarken, gayr-i menkulleri ayrı müteala 

eden hukuk sistemleri tapu sicili adı verilen bir sistem geliştirmişlerdir. 

   İslam hukukunda; Müslümanlar Hz Ömer devrinden beri gayr-i menkullerin ve bilhassa zirai toprakların 

ölçülmesine ve kaydedilmesini önem vermişlerdir. Ancak bu ölçüm ve kaydın gayesi ayni hakların aleniyet 

ve emniyetini temin değil, vergi mükellefiyetini tesbittir. 

 

DEVLETLER HUSUSİ HUKUKU 

 

Tabiiyet ( vatandaşlık) : Bir ferdin belli bir devlete bağlılığını ifade eder. 

İnanç Bakımından İnsanlar: 

1. Ehli kitap 

2. Sabiiler 

3. Mecusiler 

4. Dehriler 

5. Müşrikler 

6. Mürted 

 

İslam Ülkesindeki Gayrimüslimler: 

A) Zimmiler: Anlaşma gereği İslam ülkesinde devamlı oturma hakkına sahip gayr-i müslimlerdir. 

B) Müste’menler: Geçici olarak İslam ülkesine girme, orada güvenlik içinde kalma izni verilmiş 

yabancı gayr-i müslimlerdir. 

 

İSLAM ÜLKESİNDEKİ ZİMMİ VE MÜSTE’MENLERİN ÖDEV VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 

Cizye: Lügat manası ödemek yeterli olmak karşılamaktır. Terim manası ise zimminin sahip olduğu toprak 

ve şahsi için alınan vergidir. 

 

Harac: Lügat manası vergi, toprak vergisidir. Terim manası ise toprağa konan, toprak sebebiyle ödenen 

vergidir. 

 

Dış ticaret vergisi (Uşûr): Uşûr kelimesi onda bir demek olan uşr'un çoğuludur. Ticaret yapan müslüman 

ve gayr-i müslim vatandaşların ticari malları ve paralarını bir başka şehre veya ülkeye götürdükleri zaman 

bu mallardan alınan vergidir. 

 

Diğer Yükümlülükler 

A) Mukaddesata hakaret etmemek 

B) Dini propaganda yapmamak 

C) Dini semboller, domuz ve şarap ticareti 

Ç) Dince yasaklanmış fiilleri işlememek 

D) Kılık kıyafet 



 

MİLLETLERARASI MEDENİ USUL HUKUKU 

 

İslam Hukukunda Yabancı Unsurlu İhtilaf Kavramı: 

 İslam ülkesi teb’alığı, iki ana yoldan elde edilmektedir:  

a) Müslüman olarak ülkeye girmek veya ülkede bulunmak  

b) Müslüman olmadan anlaşma yoluyla veya anlaşanlara bağlı olarak teb’a olmak. 

Müslüman ve gayr-i müslim teb’anın yabancı bir ülkedeki fiil ve tasarrufları dolayısıyla İslam ülkesinde 

ihtilafa düşmelerinde ve İslam ülkesine izin (eman) ile girmiş yabancıların, bu ülkedeki tasarruf ve fiilleriyle  

ilgili ihtilaflarda yabancı unsurdan bahsedilmektedir. Bütün bu durumlarda İslam ülkesi mahkemelerinin  

yetkileri ve yetkileri bulunduğu takdirde ihtilafın çözümü için uygulayacakları usul ve kanun konusunda 

mezheplerin farklı ve benzeşen yönleri bulunmaktadır. 

 


