
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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