
ların bulunduğu kabul edilmiştir. Avus
tralya'nın eski geleneklerini yaşatan ba
zı toplumlarında ağacın içinde mukad
des bir gücün bulunduğuna inananlar ve 
bu gücü kendi yapılarına katmaya çalı
şanlar hala mevcuttur. Eski Yunan'da 
ağaçlarla birlikte doğup ölen ağaç peri
lerinin bulunduğuna inanılmakta, Eski 
Mısır'da sikomor (firavun inciri) tanrıları 
barındıran ağaç olarak kabul edilmek
teydi. 

Ağaçların içinde bir güç . bulunduğu 
veya cin ve perilerin ağaçlara yerleşti

ği inancı , koruluklarda ve ormanlarda 
bu gibi varlıkların mevcudiyeti, hatta 
orman ilahının varlığı gibi inançları or
taya çıkarmıştır. Romalılar'a göre meşe 
Jupiter'e, zeytin ise Apollon'a aittir. Halk 
inançlarına göre zeytin Minerva'nın ba
rınağıdır: incir ise altında Buddha'nın 

Nirvana'ya kavuştuğu ağaçtır. 

Ağaca kutsallık izafe edilmesi zaman
la bazı ağaçlara özel nitelikler yüklen
mesine yol açmıştır. Mesela selvi hayat 
ağacını, nar da ebediyeti ve cenneti 
temsil eder. Çam ise Noel ağacı, kutsal 
gece ağacı, yeni yıl ağacı diye kabul 
edilmiştir. Ağacın bütünü gibi dalları ve 
diğer bazı kısımları da çeşitli bakımlar
dan sembol kabul edilmiştir. Eski Ro
malılar'da defne. dalı zaferin, zeytin dalı 
barış ve mutluluğun, meşe yaprakları 

ise gücün sembolüdür. Kutsallık atfedi
len ağaçlar semavi ağaç, insanlık ağacı, 
hayat ağacı. bilgi ağacı gibi çeşitli ad
larla anılmışlardır. Bazı Çin ve Hint ka
vimlerince ağaç, dünyanın ekseni olarak 
düşünülmüş, Kuzey Amerika Kızılderili

leri'nde de aynı inanç müşahade edil
miştir. Hint geleneği, en eski metinler
den itibaren, kozmosu devasa bir ağaç 
şeklinde tasvir eder. Upanişad'larda 

kainat. ters dönmüş bir ağaç olarak 
düşünülmektedir ki bu ağacın kökleri 
semada, dalları ise yeryüzündedir. Ters 
dönmüş semavi ağaç telakkisi Yahudi
lik'te de vardır. Yahudilik'te hayat ağacı 
yukarıdan aşağıya doğru uzanmaktadır. 

Daha başka dinlerde de hayat ağacı 

inancı mevcuttur. Çeşitli mitolojilerde 
insanın kendisinden geldiği, ölümden 
sonra ruhların tekrar ona döndüğü bir 
hayat ağacı motifi bulunmaktadır. 

Yahudilik'te de ağacın kutsallığı ve 
özel nitelikli ağaçlar fikri vardır. Hz. 
Adem'in cennette karşılaştığı "bilgi ağa
cı" ile yine aynı hadiseyle ilgili olarak 
zikredilen "hayat ağacı" (bk. ADEM) bun
lardandır. Ayrıca Ken'aniler ve İbrani
ler'de yeşil ağaçların ayrı bir önemi var-

dır. Zira onlar her yeşil ağaç altında ilah
Iarına ibadet etmişler (Tesniye, I 2/ 2), 
kendileri için yüksek yerler, dikili taş
lar ve aşerler (kutsal direk) yapmışlar 
(1. Krallar, 14/23 ). kurban kesip buhur 
yakmışlardır (II. Krallar, I 6/4; II. Tarih
ler, 28/4; İşaya, 5715; Yeremya, 2/20. 
31 6, 13. ı 71 2). Yahudilik'te ayrıca Suk
kot bayramında ağaç dalları kullanıl

maktadır. Hıristiyanlık'ta, Hz. isa'nın Ku
düs'e girişini hatırlatmak üzere Pas
kalya'dan bir pazar önce dallar takdis 
edilmekte, çam ağacı ise Noel'in sem
bolü sayılmaktadır. Ayrıca Hz. isa'nın 
çarmıha gerildiği ağacın da büyük bir 
önemi vardır. Hıristiyanlığa göre bu, 
cennetteki hayat ağacından yapılmıştır: 
bu ağaç ölüleri diriitme özelliğine sa
hiptir. 
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İsiilm'da Ağaç. Kur'an-ı Kerim'de şe
cer veya şecere kelimesi hem ağaç hem 
de genel olarak bitki anlamında olmak 
üzere yirmi altı yerde geçmektedir. Bu 
anlamdaki kullanılış hadislerde de görü
lür (bk. Buhari, "E~an", 160; ibnü'l-Cevzi, 
s. 380-382 ı. Kur'an'da ayrıca hurma, nar, 
üzüm, incir ve zeytin gibi bazı ağaçlar 
ismen anılmakta, incir ve zeytin ağacı 
üzerine yemin edilmektedir (bk. et-Tin 
95 1 ı) . Yine Kur'an'da ağacın ilahi lutuf 
ve kudretin eseri olarak yaratıldığı be
lirtilerek birçok canlının ağaç olmaksı
zın yaşayamayacağı gerçeğine dikkat 
çekilmiştir (bk. en-Nahl 16/ lO-I ı ; en
Nemi 271 60). Ebü Hüreyre'nin rivayet 
ettiği ve ilk oluşumun altı devirde mey
dana geldiğini anlatan hadise göre ağa-
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cm yaratılışı, yer kabuğunun ve dağla
rın teşekkülünden sonra üçüncü devre 
rastlar (bk. Müslim, "Münil.fıl_dn", 27; krş. 
Fussılet 41 / 9-10). 

Göklerde ve yerde bulunan her şeyin, 
güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hay
vanlar ve birçok insanın Allah'a secde 
ettiğini ifade eden ayetlerin tefsirin
de (bk. el-Hac 22 / 18 ; er-Rahman 55 / 6) 
ağaçların secdesi, Allah'ın iradesi doğ
rultusunda kendi türlerinin gereğini ye
rine getirerek fonksiyonlarını ifa etme
leri şeklinde yorumlanmıştır (bk. Farabi, 
s. 144; Razi, XXIII. 19-20) Çeşitli hadis
lerde de ağacın zikir ve tesbihte bulun-. 
duğu (bk. Tirmizi, "Hac", 14; İbn Mace, 
"Menasik", 15), ezanı duyduğu ve ezan 
okuyan hakkında hüsn-i şehadette bu
lunacağı (bk. İbn Mace. "E~an", 5). bir 
nevi haberleşme görevi yaptığı (bk. Bu
hari, "Menalpbü'l-ensar", 32) ifade edi
lir. Nitekim Müslim ve Ahmed b. Han
bel gibi bazı muhaddislerin rivayet et
tiği bir hadise göre kıyamet kopmadan 
önce öyle bir zaman olacak ki müs
lümanlar yahudilerle savaşacak ve onla
rı yenecekler. Bu arada yahudiler taş 
veya ağaçların arkasında gizlenecekler. 
Ancak bunlar arkalarında yahudi bulun
duğunu müslümanlara haber verecek: 
"yalnız garkad (sincan dikeninin büyü
ğüne benzer dikenli bitki) , arkasında

ki yahudiyi saklayacak; çünkü o, yahu
di ağaçlarındandır" (Müslim, "Fiten", 82; 
Müsned, lll, 67). 

Hz. Peygamber ağaç motifini muhte
lif ifadelerinde teşbih unsuru olarak 
kullanmış, özellikle hurma ağacını öv
müş, bu ağacın yapraklarını dökmedi
ğini ve daima faydalı olduğunu hatır

latarak iyi ve hayır sever müslümanı bu 
ağaca benzetmiştir (bk Buhari, "'ilim", 
4-5; Müsned, III, 426; V, 3 ı, ı 79). Bir gün 
birbirine yakın iki kabrin yanından 

geçerken durmuş ve bu kabirierde ya
tanların bazı günahları sebebiyle azap 
görmekte olduklarını haber vererek yaş 
bir hurma dalı getirtmiş, onu ikiye ayı

rarak kabirierin üzerine koymuş ve 
şöyle demiştir: "Belki bu dallar kuru
yuncaya kadar azapları hafifletilir" (Bu
hari, " Vudıl '", 55-56; Müslim, "Taharet", 
ll ı). Böylece ağaçların Allah'ı tesbih et
tiği aniatılmak istenmiştir (bk. Nevevi, 
III, 201-202) 

Hz. Peygamber ağacın dikilmesine, 
yetiştirilmesine ve korunmasına büyük 
önem vermiş, bizzat kendisi de ağaç 
dikmiştir. Bir hadisinde en iyi sadaka
nın canlıya su vermek olduğunu belirt-

457 



AGAC 

miş (b k. Buhari, "Şirb", 9; Ebü Davüd, 
"Zekat", 41; İbn Mace, "Edeb", 8), bir di
ğerinde de şöyle demiştir: "Bir müs
lümanın diktiği ağaçtan insanların ye
dikleri, çaldıkları, kuşların ve öteki hay
vanların yedikleri, kısacası herhangi bir 
canlının o ağaçtan faydalandığı her şey 
onu dikip yetiştiren için makbul bir sa
dakadır" (Müslim, "Müs~at", 7). Mu
haddisler. eserlerinde ağaç dikmenin, 
sulamanın, yetiştirmenin ve koruma
nın önemi hakkında çeşitli bölümler dü
zenlemişler, konuyla ilgili kavli ve fii
li sünnetten örnekler vermişlerdir (bk. 
Wensinck, "şecer" md.). 

islam dininde insanların ve diğer can
lıların sağlığı, beslenmesi, çeşitli geçim 
vasıtalarının sağlanması için çok gerekli 
olan ağacın korunması, lüzumsuz yere 
kesilmemesi konusuna da önem veril
miştir. Mekke'nin harem • inde bulu
nan ağaçların kesilmesi, bitkilerin ko
parılması Hz. İbrahim'den itibaren ya
saklanmıştır. Hz. Peygamber, Medine'
de de belli sınırlar içinde bir harem ta
yin etmiş, bu sınırlar içinde ağaç kesen 
ve uygunsuz davranışta bulunan kim
seye, "AIIah'ın , meleklerin ve bütün in
sanların laneti üzerine olsun" diyerek 
bedduada bulunmuştur (Buhar!, "Me
dine", ı; Ebü Davüd, "Menasik", 95, 99; 
Mü.sned, 1, 119). Yine ResUl-i Ekrem Ta
ifliler'e yazdığı mektupta (emirn.3me) 
şehrin ağaçlarının kesilmeyeceğini, bel
li koruluklarda avianmanın yasaklan
dığını. bu yasakları çiğneyene ibret veri
ci cezaların uygulanacağını belirtmiştir 

(bk. M. HamTdullah, s. 159, 161). 

Ağacın Hz. Peygamber'in mucizeleri 
açısından da ayrı bir önemi vardır. Siyer 
ve hadis kitaplarının kaydettiğine gö
re, özellikle peygamberliğinin yaklaş

tığı günlerde ve daha sonraki dönem
lerde dolaştığı yörelerdeki ağaçlar onu, 
"Esselamü aleyke ya Resülellah!" diye
rek selamlıyorlardı (bk. İbn Hişam, ı. 234-
235; Tirmizi, "Menalp.b", 6). Ayrıca mu
cize kabilinden bir ağacın yerinden ay
rılarak Peygamber'in huzuruna geldi
ği, sonra da yerine döndüğü rivayet edi
lir (b k. İbn Ma ce, "Fiten" 23; ayrıca bk. 
MÜCİZE) 

Kur'an-ı Kerim'de cennet tasvir edi
lirken ağaçlardan, bunların sarmaş do
laş dallarından, yeşilliğinden, meyve ve 
gölgesinden bahsedilmiş, çeşitli hadis
lerde de cennet ağaçlarının bazı özel
likleri hakkında bilgiler verilmiştir (bk. 
İbn KesTr, II, 252-263) . Yine bazı hadis
lerde müminlerin ruhlarının yeşil kuşlar 
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görünümünde cennet ağacına tutun
dukları belirtilmiştir (bk. Tirmizi, "Feza
'ilü'l-cihad", 13; İbn Mace, "Cena'iz", 4, 
"Zühd", 32). Ancak bu tasvir, kıyametin 
vukuundan ve fiilen cennete girmeden 
önceki ahiret hayatına dair olmalıdır 

(bk. CENNET). 

Kur'an'da ağaçlardan elde edilen ve 
insan hayatı için büyük önem taşıyan 

meyvelere de temas edilerek bunların, 
Allah'ın kullarına birer ikramı olduğuna 
dikkat çekilmektedir (bk. M. F. Abdülba
kl, "fakihe", "fevakih" md leri) . Bunun 
gibi ağaçların sağladığı gölgenin de 
önemli bir nimet ve imkan olduğuna 
işaret edilmektedir (bk. a.g.e., "fdkihe", 
"fevdkih", "~ıl" md.leri) . 

Kur'an-ı Kerim'de özel vasıflarıyla 

anılan, övgü veya yergi ile anlatılan belli 
ağaçlar da vardır. Türisina'da yetiştiği, 
zeytin ve zeytinyağı sağladığı bildirilen 
ağacın (bk. ei-Mü'minün 23 / 20) zeytin 
ağacı olduğunda ittifa~ vardır. Tür'da 
Hz. Musa'ya nazil olan vahiy bir ağaç 
vasıtasıyla, yani ağaçtan seslenilerek 
gelmiştir (bk el-Kasas 28/ 30) . Tefsirler
de bunun ne tür bir ağaç olduğu konu
su tartışılmış ve unnab, semüre- mu
gaylan dikeni, sincan dikeni veya Musa 
ağacı, ulleyk (sarmaşık) veya böğürtlen 
olabileceği ileri sürülmüştür (bk. Elmalı
lı, V, 3730) . Kur'an'da özellikle anılan 

ağaçlar şunlardır: 

Şecer-i ahdar. "Yeşil ağaç" demek 
olup ilmi ve kudreti her şeye yeten Al
lah'ın bu ağaçtan ateş meydana getir
diği ve bunu insanların hizmetine ver
diği belirtilir (bk. Yasin 36/ 79-81; ei-Va
kıa 56/ 71-73). Müfessirler, şecer-i ah
darın çölde yetişen ve birbirine sürtül
düğü takdirde yaşken bile ateş çıkardığı 
bilinen merh ve afar ağacı olabilec(i!ğini 
belirtmişlerdir. Bazı çağdaş müfessirler 
bu tür ayetlerde elektriğin icadına. da 
bir işaretin bulunduğu görüşündedirler 
(bk AlüsT, XXlll, 55-56; XXVII, 149-150; El
malılı, VI, 4042; VII, 4718A719). Seeer-i 
ahdarı mutlak manada ağaç, ağaç fosil
lerinden oluşan kömür olarak anlamak 
da mümkündür. 

Şeceretü'l-huld. "Ebediyet ağacı" de~ 
mektir. Kur'an'da, Adem ile Havva'nın 
bu ağaca yaklaşmaktan menedildikre
ri bildirilmekte (b k. el-Bakara 2/ 35; el
A' raf 71 19), ancak şeytanın, yasaklanan 
bu ağacı "ebedi hayat ve saltanatın kay
nağı" · şeklinde takdim ederek onların 
bu ilahi yasağı çiğnernelerine sebep ol
duğu anlatılmaktadır (b k., Ta ha 201 120; 
krş . el-A'rat 71 20-22; ayrıca bk. ADEM). 

Adem ve Havva'dan kendisine yaklaş
mamaları istenen ve bazı ayetlerde sa
dece · "şu ağaç" ( ;;~1 • .:.e ), ibaresiyle 
geçen bu ağaç, dini ve edebi literatü
rümüzde "şecere-i memnüa" olarak da 
anılmaktadır. 

Şecere-i mel'One. Lanetlenmiş ağaçtan 
maksat zakkum*dur (bk. BuharT. "Tef
sir", 17/9; aş . bk.). 

Şecere-i mübAreke. "Allah göklerin ve 
yerin nurudur .. ." (en-Nür 24 / 35) mea
liyle başlayan ayette geçen "mübarek 
ağaç" terkibi, aynı ayetin devamında 

zeytin diye açıklanmış ve bu özel zeytin 
ağacının ne doğuya ne de batıya nisbet 
edilemeyeceği, yağının yanmadığı hal
de bile çevresini aydınlattığı ifade edil
miştir. Bu ağacın elektriği temsil ettiği
ni söylemek mümkündür. Bundan baş
ka SÖZ konUSU ayetteki "mübarek ağaç" 
tabiriyle islam dini. nübüwet müesse
sesi. Hz. İbrahim gibi tarih boyunca in
sanlığın hidayete ulaşmasında büyük 
önem taşıyan müessese veya kişiler 

kastedilmiş olabilir (bk. Elmalılı, V, 3522-
3523; Ö. R. Doğru!, İTA, I, I I9 ; H. B. Çan
tay, Il , 634-635, ayrıca bk. NUR). 

Şeceretü'r-rıdvAn. Hicretin altıncı yı

lında Hudeybiye Musalahası'ndan ön
ceki nazik ve tehlikeli devrede müslü
manların Hz. Peygamber'e ettikleri bi
ata bey'atürrıdvan, gölgesinde bu bia
tın yapıldığı ağaca da Allah'ın hoşnutlu
ğuna layık bir olayın hatırasını taşıma
sı dolayısıyla şeceretü'r-rıdvan (hoşnut

luk ağacı) denilmiştir (b k. ei-Feth 48/ I 8) 
Kaynaklar bu ağacın mugaylan türün
den semüre ağacı olduğunu belirtmek
tedir. Bey'atürrıdvan'da hazır bulunan 
Müseyyeb b. Hazn'ın ifadesine göre, bi
ata iştirak eden sahabiler bir yıl son
raki ziyaretleri sırasında yerini unut
tukları için ağacı bulamamışlardır. An
cak müteakip yıllarda şeceretü'r-rıd

van veya onun yerine başka bir ağaç zi
yaret edilerek altında namaz kılınma

ya başlanmış . . durumu öğrenen Halife 
örrier, zamanla kutsallaştırılacağı kay
gısıyla bu ağacı kestirmiştir (bk. Bu
har!, "Megazi", 35; ö. R. Doğru! , İTA, ı , 
120-I21) 

Şecere-i tayyibe, şecere-i habise. Kur'an-ı 
Kerim'de güzel söz (kelime-i tayyibe) iyi 
ağaca, kötü söz (kelime-i habise) de kötü 
ağaca bEmzetilmiştir (bk. İbrahim 14/ 24, 
26). Bu ayetlerde "güzel söz". ve "kötü 
söz"den ne kastedildiği hakkında bilgi 
verilmemekle beraber iyi ve kötü ağaç 
tasvir edilmektedir. ~una göre iyi ağaç 
(şecere-i tayyibe), kökü sağlam, göğe 



doğru dal budak salmış ve her mevsim 
meyve veren ağaçtır. Kötü ağaç ise kök
süz, kolayca koparılabilen kısa ömür
lü bir bitkidir. Müfessirler, bu ayette
ki "güzel söz"ü kelime-i tevhid. iman 
veya müminin kendisi diye yorumlamış
lardır. Çoğunluğun kabul ettiği birin
ci yoruma göre güzel ağacın kökü mü
minin kalbi, gövdesi imanın kendisi. 
dalları da müminin gerçekleştirdiği iyi 
amellerdir. "Kötü söz" ise şirk ve in
kardır. Bu. köksüz. kararsız. faydasız 

bir bitkiye benzer ki böyle bir bitkinin 
varhğıyla yokluğu birdir (bk. İbn Kayyim. 
s. 327-332) 

Tuba ağacı. "Güzellik, iyilik. huzur ve 
rahatlık. göz aydınhğı". ayrıca "en güzel. 
en hayırlı" manalarma gelen tüba, 
Kur'an-ı Kerim'de iman ve iyi amel sa
hiplerine vaad edilmiştir (bk. er-Ra 'd 
ı 31 29). Ragıb el-İsfahani, bunun cen
netteki her türlü nimet. ölümsüz hayat. 
zevali bulunmayari şeref ve yücelik. 
sürekli zenginlik anlamlarına gelebile
ceğini kaydeder (bk, ei-Mü{red3.t, "~ılba" 

md.). Bazı Müfessirler de tübanın cen
netteki bir ağacın adı olduğunu belirt
mişlerdir (b k Ta beri. XXII I, 98-1 O ı ; Razf. 
XIX. 50). Ahmed b. Hanbel'in rivayet et
tiği bir hadise göre Hz. Peygamber'e 
tübanın dünya ağaçlarından hangisine 
benzediği sorulmuş. o da hiçbirine ben
zemediğini ifade etmiştir (bk. Müsned, 

IV, I 83- I 84 ; ayrıca bk. TÜBA) 

Vaktin ağacı. Kur'an'da, Hz. Yünus'un 
denizden hasta olarak karaya çıkarıldı

ğı sırada çevresinde yaktin türünden 
bir bitki bitirildiği ve vücudunun onunla 
örtüldüğü ifade edilir (bk es-Saffat 371 
145- 146) Kaynaklar yaktinin hızla geli
şip dal budak salan. yaprakları büyük, 
gövdesiz. kabak türünden bir bitki ol
duğunu kaydeder (bk Kamus Tercüme

si, "yaktin" md .; Elmalılı. VI. 4075 ; ayrıca 
bk. YÜNUS) 

Zakkum ağacı. Cehennemde biten ve 
cehennem halkının gıdası olacağı haber 
verilen ağaç. Kur'an'ın tasvirine göre 
tomurcukları şeytanların başına benzer. 
Cehennem halkı bu ağacın meyvesiy
le karınlarını doyurmak zorunda kala
caklar. ancak bu şeyler karınlarında eri
miş madenler gibi kaynayacaktır. Son
ra suya kanmayan hastalar gibi devam
h kaynar su içeceklerdir (bk. es-Saffat 
37162-67; ed-Duhan 44 / 43-46; e i-Vakıa 

56 / 5 ı -55 ı·. Müfessirler Kur'an'da "la
netlenmiş ağaç· (el-isrif ı 71 60) diye ni
telendirilen ağacın da zakkum olduğu
nu kabul ederler (bk. ZAKKUM). 
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liJ BEKiR ToPALoi'\Lu 

İslam Hukukunda Ağaç. Fıkıh alimleri 
ağaçla ilgili hükümleri muhtelif konu
larda ele almışlardır. Ağaç, esas itiba
rıyla su ve ot gibi herkesin istifadede 
ortak olduğu mubah mallardan sayıl

mamıştır. Bu bakımdan genellikle üze
rinde yetiştiği toprağın statüsüne bağlı 
olarak farklı hükümlere tabidir. Kimse
nin mülkünde olmayan arazide kendi
liğinden yetişen ağaçlardan devlet ta
rafından bir sınırlama getirilmemişse 

herkes faydalanabilir. Belli bir köy ve
ya kasabaya tahsis edilen ormanlarda
ki ağaçlardan ise ancak orada yaşayan
lar istifade ederler (bk. METROK). Sahip
li arazi üzerindeki ağaçlardan ise sa
dece mal sahibi faydalanabilir. Kimse
nin mülkünde olmayan ölü toprakların 
ağaçlandırılarak ihyası mümkündür. Bu 
durumda ağaçların mülkiyeti diken kim-

AGAÇ 

seye aittir. Böyle bir arazide kendiliğin
den yetişen ağaçları aşılayan kimse de 
onlara malik olur (bk. MEVAT). 

Fıkıh alimlerince ağaç esas itibarıyla 

taşınır bir mal kabul edilmiştir. Bundan 
dolayı bir arazi üzerindeki ağaçlar o ara
ziden bağımsız olarak satılabilir. Böyle 
bir satış halinde, taşınır kabul edildiği 
için şüf'a* da doğmaz. MalikHer ağacı 
taşınmaz kabul ettiklerinden onun arsa
dan bağımsız satışında da şüf'a cereyan 
edeceği görüşündedirler. Bunun dışında 
satış , hibe, vakıf, vasiyet gibi her türlü 
hukuki işlemlerde, istisna edilmemişse, 
üzerinde bulunduğu arsaya tabi olarak 
taşınmaz muamelesi görür ve açıkça zik
redilmemiş bile olsa arsanın konu oldu
ğu hukuki işlemin kapsamına dahil olur. 

Ağaç dikmek üzere a·razi kiralanabilir 
ve ariyet alınabilir. Kira süresi bittiğin
de yeniden uzatma söz konusu değilse 
ağaçlar sökülüp alınır. Ariyet alınan 
arazi üzerindeki ağaçların arazi geri is
tendiğinde sökülmesi gerekir. Ariyetin 
sürekli olması halinde vaktinden önce 
geri isteme. farklı hükümlere tabidir 
(bk. ARiYET). Ağaç komşuluk hukuku 
bakımından da belli sonuçlar doğur

maktadır. İki komşu arazinin sınırların
da bulunan ağaçların dalları diğer ara
ziye sarktığı takdirde. zarar gören taraf 
dalların kesilmesini ve çekilip bağlan

masını isteyebilir. Ancak gölgesi ekine 
zarar veriyOr diye ağacın kesilmesini is
teyemez. Ağaç sahibi. ağaçların bakımı
nı yapmak, karşılık olarak da elde edi
len meyveyi paylaşmak üzere bir kimse 
ile ortaklık kurabilir ki bu tür ortaklı
ğa müsakat* denir. Başkasının ağacını 
haksız yere kesen veya telef olmasına 
sebep olan kimse, mal sahibinin zararı
nı tazmin etmek zorundadır. Bir kimse
nin, kendisine ait olmayan bir arazide 
ağaç dikmesi durumunda ise, o kimse
nin iyi veya k9tü niyetli olmasına göre 
farklı hükümler konulmuştur (bk. GASP). 
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