
MİRAS 

Tarifi:  

 Miras, irs,veraset aynı kökten kelimeler olup lügat manası geçmek intikal etmek anlamında kullanılır. 

Terim olarak ise terikede hak ve hissesi olan kimselerle her birinin hissesinin miktarını bildiren fıkıh ve 

hesap kaidelerinden ibarettir.İrs ve veraset varis olmak, tevarüs karşılıklı vâris olmak veya bir kimsenin 

diğerine varis olması, varis mirasçı;yani terikeden hak ve hissesi olan, muris ölen, mirası başkalarına intikal 

eden demektir.Miras varis olmak manasına geldiği gibi terike manasında da kullanılmaktadır. Terike vefat 

edenin geride bıraktığı mal ve haklardır. Miras manasında kullanılan feraiz muayyen hisse manasına 

gelmektedir.                                 

Mirasın Rükünleri:                                        

1- Varis veya mirasçı:Kendisine miras intikal eden;yaniterikeden hissesi olan şahıstır.        

2- Muris: Vefat eden, mirası vereseye kalan şahıstır. 

3- Mevrus,miras,terike:Varisleri intikal eden mal ve haklardır.  

Mirasçı olmanın sebepleri: 

İslam’da mirasçı olmanın üç sebebi vardır. 1-Hısımlık 2- Evlilik Bağı 3-Vela 

1- Hısımlık: 

Baba, dede gibi usul ile oğlu,kız,torun gibi cüzler ve ferilerin tümüne hısımlar denir.Bunlardan başka yan 

hısımlar; yani baba ve ananın cüzi olan kardeşler ile dede ve ninenin cüzü olan amcalar gelir.Bu hısımlardan 

bir kısmı erkek vasıtasıyla ölüye bağlanan erkeklerdir ki bunlara asabe denir.Azı erkek çoğu kadın olan bir 

takım hısımlar da vardır ki bunların hisseleri muayyendir ve kendilerine Ashâb-ı Feraiz denir.Bunların 

dışında ölünün uzaktan kan hısımı olan zevi’lerham da mirasa varis olurlar;hala, dayı,kızın kızı gibi. 

2- Evlilik Bağı: 

3- Vela: 

Dostluk ve yardım anlamında kullanılır.Miras hukukunda ikiye ayrılır. 

A. Azat etmeden doğan vela:Azat edilen kölenin asabe ve ashabu’lFeraizi 

bulunmazsa azat eden onun vârisi olur. 

B. Akidden doğan Vela:Cumhura göre böyle bir şey söz konusu değildir.Hanefilere göre ise akitlerden 

her biri diğerine vâris olur. 

Mirasın Şartları: 

1)Murisin Ölmesi 2)Murisin Ölümü Anında Varisin Hayatta Bulunması 3)Mirasa Engel Bir Durumun 

Bulunmaması 

Mirasın Manileri: 

A)Öldürmek B)Din Farkı C)Teb’alıkFarkıD)Kölelik 

Terike: 

Miras ile aynı manada kullanılır.Ölünün geride bıraktığı ve mirasçılarına intikal eden şeylerin hepsine denir. 

Terike Üzerindeki Haklar: 

İnsan vefat edince mal varlığı ile mülkiyet alakası sona ermekle beraber kefen, defin gibi zaruri ihtiyaçları 

sona ermemektedir. Vefattan önce borçlanma, bazı malların rehn edilmiş olması, keza bazı kimselere bir 



kısım servetin vasiyet edilmiş bulunması halleri mevcut olabilir. Nihayet müteveffanın hısımları vardır. İşte 

bu vakalar dolayısıyla terike üzerindeki hakların neler olduğu ve bu hakların hangi sıraya tabii bulunduğu 

münakaşa edilmiştir. Şafii’ler, malikiler ve bazı hanefilere göre haklar sırayla: ayni borçlar, teçhiz, mutlak 

borçlar, vasiyet ve verasettir. 

Hanefiler’in çoğuna,Hanbelilere ve Zahirilere göre:Techiz,borç,vasiyet ve verasettir. 

Vasiyet: 

Ölümden sonraya bağlı olmak üzere te berru yoluyla bir malı bir şahsa bırakmaktır. Bırakana 

“mûsi”,bırakılan şeye “musabih”,bırakılan şahsa “musa leh” yapılan tasarrufa “vasiyyet”denir, 

cem’i“vesaya”şeklindedir.Vasiyetin delilleri kitap, sünnet, icma ve akıldır.Sa’db.EbiVakkas’ın rivayeti 

örnek olarak gösterilebilir. 

Vasiyetin Hükmü: 

Vasiyetin Hükmünden maksat, bu tasarrufta bulunmanın dindeki yeri ve değeridir. 

A) Vacip olan vasiyet ve dede yetimi: 

Zuhri, Taberi, İbni hazım gibi müctehidlere göre vasiyet farzdır.Fakat bunlarda teferruatta ihtilaf 

etmişlerdir.Bazılarına göre bir miktar malın vasiyet edilmesi, bazılarına göre ise varis olamayan hısımlara 

vasiyet farzdır. 

B) Haram olan vasiyet: 

İslam’a aykırı hususların vasiyet edilmesi haramdır. 

C) Mekruh olan vasiyet: 

Bırakılan malı günah ve sefahet yollarında harcayacagı malum olan kimseye bir şey vasiyet etmek 

mekruhtur. 

D) Mübah olan vasiyet: 

Yabancı veya hısım zenginlere vasiyet mübahtır. 

E) Mendup olan vasiyet: 

Müslümanların ferdi veya içtimai meşru menfaatlerine hadim olacak iş ve yerlere vasiyet mendupdur,teşvik 

edilmiştir. 

Ashabu’l-Feraiz: 

Muayyen pay, sahibi olan Ashâb-ı Feraiz içinde 11 çeşit hısım vardır: koca, karı,baba;babanın babası, 

babanın babasının... Babası, ana bir kardeşler, kız, oğlun ve oğlun oğlunun…kızı, ana-baba bir kız kardeş, 

baba bir kardeş, ana; ana veya babanın annesi. 

Ashabu’lferaizeait kırk hal mevcuttur. 

Asabe: 

Yardım ve himaye etmek anlamında kullanılır. Erkek vasıtasıyla kendine bağlanan erkek hısımları ile böyle 

telakki edilenlerin tümüne denir.Birinci neviden mirasçı yoksa bütün terikeasabeye kalır.    

 

Hisseleri hak sahibine(ashabu’lferaize)veriniz. Bundan sonra kalan ölüye en yakın erkek hısmındır.Asabe 

sebebi ve nesebi olmak üzere ikiye ayrılır.Sebebi asabe;Bir köleyi azat eden kimse ile onun 



asabesidir.Nesebi asabe ise;Bir kimsenin kan hısımları arasında bazı yakınlarıdır.Bunlarda 

binefsihi,biğayrihi ve maa’l-ğayr diye üçe ayrılır. 

 

A) BinefsihiAsabe: 

Ölen ile aralarına kadın girmeyen erkek hısımlardır.Bunlar: 

Füru’; oğul,oğlun oğlu... 

Usul; baba,babanın babası... 

Aslın füru’; baba tarafından erkek kardeşler ve bunların erkek kardeşleri. 

Dedenin füru’; amcalar ve erkek çocukları. 

Birinci sınıftan asabe varken ikinci sınıf asabe olamaz.Aynı sınıftan olanlar bir araya gelse yakın uzağı 

hacbeder. Mesela oğul ile torun füru’ sınıfındandır. Fakat oğul daha yakın olduğu için bu asabe olur, torun 

olmaz. 

B) BiğayrihiAsabe:  

Yalnız başına bulununca asabe olmayıp,ashabu’lferaizden olan hısımlardır;ancak bunlar erkek kardeşleriyle 

beraber bulununca asabe olmakta yani terikenin ya tamamını ya da kalanını ikili birli 

bölüşürler.Biğayrihiasabe 4 kısımdır. 

Oğul ile beraber kızlar 

Oğlun oğlunun...oğlu ile beraber oğul kızları 

Ana-baba bir erkek kardeşlerle beraber,ana-baba bir kız kardeşler 

Baba bir erkek kardeşlerle baba bir kız kardeşler. 

C) AsabeMaa’lĞayr:Sadece kız kardeşlere aittir. 

Red: 

Geri çevirmek,kabul etmemek,iyade etmek gibi anlamlara gelir.Terim olarak ise muayyen hisse sahibi 

mirasçılar hisselerini aldıktan sonra, kalanı alacak asabe yoksa ve terike de artmış ise artan terikenin yine 

aynı mirasçılara verilmesidir. 

Avl: 

Arttırma,yükselmek,zulmetmek,hakkını vermemek gibi anlamlarda kullanılır.Terim olarak ise 

hisseler(paylar)toplamı payda yapılır ve her varisin hissesi birer miktar azaltılır, fakat hepsi terikeden 

nasiplenmiş olurlar.Bazı âlimler bunu kabul ederlerken bazıları kabul etmemişlerdir.İbni Abbas bunu 

reddeder.Avl bulunan meseleye “avliyye”denir. 

Zevi’l-Erham: 

Ne asabe ne de ashabu’lferaiz olan teyze, hala kızın oğlu, ananın babası gibi kan hısımlarına denir.Ölen 

kişinin hısımları arasında asabe ve Ashâb-ı Feraiz sahibi varisler bulunmazsa zevilerhamın vâris olup 

olmayacağı müctehidler tarafından tartışılmıştır.Ebu hanife ve Ahmet b.Hanbelegöre varis olur imam malik 

ve imam Şafii ye göre varis olmazlar. 

Mukaveleli Varis(Muvalat): 



İki şahsın, karşılıklı diyet ödeme, varis olma ve yardımlaşma mevzuunda anlaşmalarıyla doğan hukuki 

münasebete “muvalatakdi”denir.Cumhura göre böyle bir şey söz konusu değil iken hanefilere göre İslamdan 

sonrada bu adet devam etmiştir.Muvalathısmının varis olabilmesi için bazı şartlar vardır: 

 

1) Hür olması 

2) Azad edilmiş bulunmaması. 

3) Karı ve koca müstesna,asabe ve ashabu’lferaiz sahiplerinin hısımı bulunmaması. 

4) Zevi’l-erhamdan hısımı bulunmaması. 

5) Akdi yapanların aklı başında ve buluğ çağında bulunmaları. 

Üçte Birden Fazla Vasiyet: 

Terikenin üçte birini geçen vasiyetin yerine getirilmesi için ya varislerden hiç birinin bulunmaması yahut da 

varislerin bu vasiyeti ifaya razı olmaları gerekir. İkinci halde bütün varisler razı ise mesele 

kolaydır.Varislerden  bir kısmı razı olur, bir kısmı olmazsa, biri kabul diğeri red durumuna göre iki mesele 

yapılır ve razı olan varislerin iki meselede aldıkları hisselerin farkı vasiyet edilene verilir. 

Mirastan Mahrumiyet (Hacb): 

Daha yakın vârisin bulunması sebebiyle diğer hısmın hissesinin eksilmesi yahutta uzak hısımların varis 

olmamasıdır. 

Sulh ve Teharüc: 

“Sulh” anlaşma, uzlaşma, “teharüc”terikeden çıkma mevzuunda karşılıklı anlaşma manasına gelmektedir. 

Gurre: 

Hamile kadın, bir kimsenin haksız fiili ve tecavüzü yüzünden çocuğunu düşürürse suçlunun, öldürme 

diyetinin 1/20 si kadar bir meblağ tazminat ödemesine denir. 


