
GABE GAZVESi 

develeri kaçırdı. Baskının Abdurrahman 
b. Uyeyne tarafından yapıldığı, Uyey
ne b. Hısn'ın baskına sonradan katıl

dığı veya Ümmü Kırfe adlı kadın tara
fından düzenlendiği de rivayet edilmek
tedir (Ya'kübi, ll, 71; İbnü'l-Esir, el-Kamil, 
Il , 189) 

Baskina uğrayan müslümanlardan bi
ri hemen yola çıkarak develerin sütleri
ni Medine'ye götürmekte olan Selerne 
b. Ekva'a yetişti ve durumu Resül-i Ek
rem'e bildirmesini söyledi. Selerne de 
yanında bulurıan Rebah'a atını vererek 
haberi Hz. Peygamber'e ulaştırmasını 

istedi. Daha sonra Seniyyetülveda te
pesine çıkarak müşrikleri gözledi. Ok at
madaki maharetiyle tanınan Selerne on
ları bir süre yaya olarak kovaladı, bazı
larını öldürdü. Müşrikler daha çabuk ka
çabilmek için mızrak ve kaftanlarını yol
larda terketmişlerdi. Durumu öğrenen 
Hz. Peygamber Sa'd b. Zeyd kumanda
sında sekiz kişilik bir öncü süvari birliği 
yolladı , arkasından da sefer hazırlığına 
başladı. Medine'de İbn Ümmü Mektüm'u 
vekil bıraktı; Sa'd b. Ubade'yi de 300 ki
şilik askeri birlikle Medine'yi korumak 
üzere görevlendirdi. 

ResOl-i Ekrem'in gönderdiği öncü bir
likten EbO Ka~de Abdurrahman b. Uyey
ne'yi öldürdü. Ancak Muhriz b. Nadle ile 
Vakkas b. Mücezziz şehid oldu. Müslü
manlardan sadece Muhriz'in şehid düş
tüğü, buna karşılık baskınetiardan dört 
kişinin öldürüldüğü rivayeti de vardır (Va
kıdi, ll, 549) Selerne b. Ekva' ve İslam 
öncü birliği tarafından sıkı bir takibe alı
nan baskıncılar yolları üzerindeki ZOka
red suyundan faydalanamadan kaçmak 
mecburiyetinqe kaldılar. 

Öte yandan 400 (veya 500, 700) kişilik 
bir kuwetle yola çıkan Hz. Peygamber 
karargahını Zpkared'de bir tepe üzeri
ne kurdu ve pir gün bir gece bekledi. 
Selerne ve ar~adaşları müşrikleri takip
ten dönünce ResOl-i Ekrem'i Zükared'
deki su başında buldular. Develerden 
ancak on tanesi kurtarılabilmiş, mızrak, 
kaftan vb. ganimet alınmıştı. Seleme, 
100 atlı ile onları takip etmek için izin 
istediyse de yağmacıların hızla kaçtıkla
rı, hatta takip edildikleri endişesiyle kes
tikleri deveyi yüzmeden terkettikleri öğ
renildi. Bu sırada baskıncıları takipte 
gösterdikleri maharetten dolayı Hz. Pey
gamber, "Bizim en iyi süvarimiz Ebü Ka
tade, en iyi piyademiz de Selerne b. Ek
va'dır" diyerek onları takdir etti (İbnü'l
Esir, el-Kamil, ll, 191). 
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ResOl-i Ekrem, Zükared'de bulundu
ğu sırada namazları herhangi bir bas
kın tehlikesine karşı "korku namazı" (sa
latü'l-havf*) şeklinde kıldırdı (İbn Sa'd, 
ll, 81). Baskıncıların müslümanların kar
şısına çıkmaktan çekinip kaçtıkları an
Iaşılınca Hz. Peygamber beş gün süren 
bu seferden ordusu ile birlikte M edi ne'
ye döndü. 

Müşrikler, kaçırılan develerle birlikte 
Ebü Zerr'in hanımı Leyla'yı da evlerinin 
önüne bağlayıp istirahata çekilmişler, 

Leyla da bir yolunu bulup bir deveye bi
nerek kaçıp kurtulmuştu. Kurtuluşuna 
vesile olan deveyi Allah için kurban et
mek üzere adakta bulunduğunu öğrenen 
Hz. Peygamber, sahip olunmayan bir şey 
için adakta bulunulamayacağını hatırla
tarak kendisini bundan vazgeçirdi (Vakı
di, ll , 548; İbn Hişam , lll, 297 vd .). 

Gabe Gazvesi 'nin 6. yılın Rebfülahir 
ayında (Eylül 627) gerçekleştirildiğine dair 
rivayetler olduğu gibi aynı yılın Zilhicce'
sinde (Nisan 628) veya 7. yılın başında 

(Mayıs 628) meydana geldiğine dair ri
vayetler de vardır. Bu gazveye İslam or
dusunun Zükared'de ordugah kurma
sından dolayı ZOkared Gazvesi de denil
mektedir. 
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L 

GABN 
(~1) 

İki taraflı akidlerde 
karşılıklar arasında değer 

yönünden denksizliği ifade eden 
İslam hukuku terimi. 

_j 

Gabn (gaben) kelimesi sözlükte "bir 
şeyi unutmak, gizlemek, yanlış yapmak, 
alışverişte eksik ödeme ile karşı tarafı 
aldatmak; eksiklik ve zayıflık" anlamla
rına gelir. İslam hukukunda ise genelde 

iki taraflı akidlerde karşılıklar arasında
ki, özelde ise satım akdinde satılan şey
le fiyatı arasındaki değer yönünden fark
lılık ve denksizliği ifade eder. 

Gabn terim anlamını, İslam hukuk ter
minolojisi ve literatürünün oluştuğu ile
riki dönemlerde kazanmış olmakla bir
likte kelimenin ilk devirlerden itibaren 
örfte, "bir malı değerinin altında bir be
delle satma veya değerinden fazla bir be
delle satın alma ve bu şekilde aldanma" 
manasında kullanı ldığı görülür. Kur'an-ı 
Kerim'de bir ayette, bu kökten türeyen 
ve içinde bulunduğu süreye adını veren 
"tegabün" kelimesi geçmekte olup (et
Tegabün 64/9) burada ahiret gününün 
"tegabün günü" olduğu belirtilir. Kelime
ye verilen birçok farklı anlamın ana te
masını kafirlerin imana karşı küfrü, ahi
rete karşı dünyayı tercih etmeleri sebe
biyle sonuçta zararlı, müminlerin de kar
lı çıktığı fikri oluşturur (Buhari, "Tefsirü'l
~ur'an", 64; EbO Bekir İbnü'l-Arabi, N , 
1815). Hadislerde gabn kelimesi ve tü
revlerinin çok az geçtiği ve hepsinde de 
bu örfi mana çerçevesinde, alışverişte 

bir mala değerinin altında ödeme yapa
rak karşı tarafı aldatmanın kastedildiği 
görülür (Müsned, Il , 44, 129 ; lll, 376 ; Buha
ri, "Büyıl'", 47; İbn Mace, "AJ.?.kam", 24). 

Gabnin İslam hukukunda kazandığı 
terim anlamına ve bu konuda yapılan 
doktriner tartışmalara ışık tutacak ha
dis sayısı oldukça azdır. Bunlardan bi
rinde, sahabeden bir kişinin alışverişte 
devamlı aldandığından şikayet ederek 
Resülullah'a başvurduğunda Hz. Peygam
ber'in ona, "Alışveriş yaptığında 'aldat
ma yok' de" buyurduğu rivayet edilir (Bu
hari, "Büyıl'" 48; Müslim, "Büyıl'", 48) 
Hadisin sünenlerdeki rivayetinde, Hab
ban b. Münkız adlı bu sahabinin aklın
da zayıflık olduğu ve aile fertlerinin Re
sOl-i Ekrem'e onun haciraltına alınması 
isteğiyle başvurduğu, Hz. Peygamber'in 
de Habban'ı çağırıp bu durumda alışve
riş yapmaması gerektiğini söylediği, fa
kat bu sahabinin, "Ya ResOlailah! Ben 
alışveriş yapmadan duramam" demesi 
üzerine Hz. Peygamber'in yukarıdaki tav
siyede bulunduğu kaydedilir (EbO DavOd, 
"Büyü'", 66; Tirmizi, "Büyıl'", 28; Şevka
ni, V, 206-208) . İbn Mace'nin rivayetinde, 
Habban'ın devamlı gabne maruz kaldığı 
ifadesi yer almakla birlikte bunun sü
rekli olarak başkaları tarafından alda
tıldığı şeklinde değil pazarda uygun ma
lı uygun fiyat ve şartlarla satın alama
dığı, bu yüzden de zarar ettiği şeklinde 



anlaşılması ·yerinde olur. Hadisin deva
mında, Hz. Peygamber'in bu sahabiye 
satın aldığı her mal için üç gece muhay
yerlik hakkı tanıdığı, bu süre zaıiında 
aldığı malı beğenmediği takdirde sahi
bine iade edebileceğini söylediği de ri
vayet edilir (İbn Mace, "Abkfun", 24). 

Bu olay hemen hemen bütün hadis 
mecmualarında bazı ifade ve ayrıntı fark
lılıklarıyla yer alır. Öyle anlaşılıyor ki, alış
verişinde gerektiği şekilde dikkatli ve 
tedbirli davranamadığı için sürekli alda
nan ve zarar eden bu sahabinin ehliye
ti kısıtlanmamış, fakat onun "aldatma 
yok" diyerek alışveriş yapmasının karşı 
taraf için bir 11yarı olduğu, bu sahabiye 
de üç günlük muhayyerlik hakkı kazan
dıracağı belirtilerek makul bir çözüm ge
tirilmiştir. "Alpatma yok" ifadesinin, o 
günün ticari örtünde aldatmadan do
ğan bir muhayyerlik şartı ileri sürme 
olarak kabul edildiği anlaşılmaktadır. 

Gabn ve gabrıin akde tesiri konusunda 
sünnette bol malzeme bulunmamasının 
yanı sıra hukukun her alanındaki görüş 
ve hükümterin Kur'an ve Sünnet'le irti
batlandırılması geleneğinin de tabii so
nucu olarak bu hadis gabn, hacr, mu
hayyerlik gibi konularda islam hukuk
çuları için önemli bir kaynak teşkil et
miş, bu konularda farklı görüşlere sa
hip fakihler ve hukuk ekallerinin her bi
ri tarafından farklı yorumlara tabi tu
tulmuştur. 

İslam hukuku ilk dönemlerde, müslü
manların fert ve toplum olarak karşı 
karşıya kaldıkları canlı problem ve ih
tiyaçlara çözümler şeklinde geliştiği ve 
meseleci bir metotla tedvin edildiği için 
başlangıçtan itibaren muamelat (borçlar), 
özellikle de alışveriş hukukunun litera
türde ayrıntılı bir şekilde ele alındığı ve 
geniş bir yer tuttuğu görülür. Borçlar 
hukukunun diğer kavramları gibi gabnin 
de terim anıarnı kazanıp zengin doktri
ner tartışmalara konu olması bu geli
şim seyrinin tabii sonucudur. islam hu
kukunda gabn sadece satım akdine mah
sus olmayıp iki taraflı bütün akidlerde 
söz konusu olabilir. Bununla birlikte sa
tım akdi muamelat hukukunun model 
akdi olarak ayrıntılı şekilde ele alındığı, 
doktriner tartışmalar ve kavram hukuk
çuluğu da bu akid üzerinde örnektendi
rildiği için literatürde gabinle ilgili gö
rüş ve tartışmalara genelde bu bölüm
de rastlanır. 4ncak gabn konusu, akdin 
kuruluşu açısından rıza ve irade beyanı 
kavramlarıyla, kaynağı itibariyle hata, 

galat ve aldatma ile (hile, tağrfr). sonuç
ları itibariyle de muhayyerlik ve fesihle 
yakın ilgisi bulunduğundan ayrı bir baş
lık altında değil bu konularla iç içe ola
rak işlenir. Öte yandan gabn, akidde iki 
bedel arasındaki değer farklılığı şeklin
de tanımlandığından gabnin sadece iki 
tarafa da karşılıklı borç yükleyen bey', 
icare, şirket, kısmet, sulh gibi ivazlı akid
lerde (muavazat) söz konusu edileceği 

açıktır. 

Akid yapılırken karşılıklı rızanın bu
lunması ve korunması Kur 'an-ı Kerim'
de (en-Nisa 4/ 4, 29) ve Hz. Peygamber'in 
hadislerinde değişik vesilelerle sık sık 

vurgulandığı gibi İslam borçlar huku
kunda da temel ilke olarak benimsen
miş, rızayı zedeleyen veya yok eden her 
türlü dış etkiye karşı önlem alınmaya 
çalışılmıştır. Öte yandan akidlerin kuru
luşunda ve işleyişinde tarafların rızala
rının bulunması kadar rızanın sıhhati, 

yani bozucu sebeplerden uzak olması 
da önem taşır. Bundan dolayı akidleşme
de rızanın sakat ve arızalı olarak mev
cut bulunduğu hata, galat, hile (tedlfs, 
tağrfr) ve ikrah halleri İslam hukukunda 
"irade ayıpları" olarak adlandırılır ve ay
rı bir önemle ele alınır. Ancak rızayı sa
katlayan durumlar sadece bu sayılan

larta sınırlı değildir. İki taraflı bir akid
de edimler arasında değer yönünden ma
kul bir denkliğin bulunması, hem bu tür 
akidlerin tabiatı gereğidir, hem de ta
rafların ön kabul ve şartı konumunda
dır. Dolayısıyla bu tür akidlerde değer 
farklılığı belli bir ölçüyü aştığında bun
dan bir tarafın zarar gördüğü ve esasın
da böyle bir farklılığa da rızasının bulun
madığı var sayılabileceğinden, gabinde 
rızayı sakatiayan iç veya dış bir sebe
bin bulunup bulunmadığının incelenme
si önem kazanmıştır. 

öte yandan akid ve hukuki işlemler
de rızanın korunması, rıza ile irade be
yanı arasındaki uyurnun araştırılması

nın yanı sıra beklenmedik ve hakedil
meyen zararların önlenmesi. açıklık ve 
dürüstlüğün sağlanması da önem taşır. 

islam'da faiz, ihtikar, hileli satım ve art
tırma. karşı tarafın bilgisizliğinden veya 
güveninden faydalanarak bir malı ucu
za alma veya pahalıya satma gibi yolla
rın yasaklanmış olması bu anlayışın so
nucudur. Ancak gabnin tek kaynağı ha
ta ve hile olmadığı gibi gabinde rızanın 
bu sayılanlar ölçüsünde ihlal edildiği ve
ya bu ölçüde bir zarar ve mağduriyetin 
bulunduğu da her zaman söylenemez. 

GABN 

Hatta ivazlı akidlerde karşılıkların birbi
rine denkliği çok defa nazari bir değer 
taşır . Gerçekte ise akde konu mal ve 
hizmetlerin karşılığının belirlenmesi ik
tisat ilminde birçok farklı yön ve bağ
lantılarıyla ele alınan ayrı bir konu olup 
bunda sübjektif şart ve tercihlerin, akid
leşme ortamının, arz- talep dengesinin 
baskın bir etkisi de bulunur. Bundan do
layı akidlerde edimler arasında tam bir 
denge kurup gabni tamamıyla önlemek 
çok defa imkansızdır. Gerek bu sebep
le, gerekse hukuki işlemlerde güven ve 
istikrar ortamını kurabilmek ve tarafla
rın akidleşme hürriyetini koruyabilmek 
için kural olarak şekil şartlarıyla ve ob
jektif ölçülerle yetinilmesi zarureti doğ
muş, ancak bu serbesti kötüye kullanıl
dığı, bir tarafın açık bir şekilde istisma
rının, rıza ve iç irade ihlalinin, hakedil
meyen bir zarar ve mağduriyetinin söz 
konusu olduğu arızi ve istisnai durum
larda akde müdahale gereği duyulmuŞ
tur. Bunun için gabn İslam hukukunda, 
rızayı sakatiayan ve akdi fasid kılan ay
rı bir sebep olarak görülmeyip rızanın 
ihlal edildiğini veya haksız bir zararın 
bulunduğunu gösteren objektif kriter 
ve ipuçlarının bulunması nisbetinde ve 
yukarıda zikredilen arıza ve bozukluk
larta bağlantısı ölçüsünde gündeme gel
miş ve ara bir kavram olarak ele alın

mıştır. Bu yaklaşım zorunlu olarak, gab
nin hukuki sonuçlarını tek ve genel bir 
hükme bağlamak yerine bunu gabnin 
kaynağı, ağırlığı ve yol açtığı olumsuz
luklara göre belirlemeyi haklı kılmakta, 
bunu yapabilmek için de gabnin türleri, 
ölçüsü ve akde tesiri konusunda ayrıntı 
teşkil edebilecek birtakım hususlar ge
rekli olmaktadır. 

Klasik fıkıh literatüründe gabn gabn-i 
fahiş ve gabn-i yesir şeklinde ikili bir ay
rım içinde incelenir. "Aşırı ve belirgin 
gabn" anlamına gelen gabn-i fahiş ta
biriyle kaçınılması mümkün, hatta ge
rekli olan ve olağan dışı sayılan, bu yüz
den de maruz kalan tarafın rızası dışın
da gerçekleştiği var sayılan gabn kas
tedilir. "Basit ve önemsiz gabn" anla
mındaki gabn-i yesfr tabiri ise kaçınıl

ması genelde mümkün olmayan, bu se
beple de tabii karşıtanan ve maruz ka
lan kimsenin rızasını sakatlamadığı var 
sayılan gabn türünü ifade eder. Gabnin 
akde tesirini belirlemede bu ayrımın bü
yük önemi vardır. Hatta az veya çok her 
gabn hukuken aynı sonucu doğurmaya
cağından bu ayrımın gabnin akde tesiri 
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göz önünde tutularak yapıldığı ve akde 
tesir etmesi düşünülmeyen gabn türle
rinin gabn-i yesirtabiriyle gabn kavra
mının dışında tutulduğu da söylenebilir. 
Bundan dolayı bazı istisnaları da olmak
la birlikte gabn-i yesirtabiri akde tesir 
etmesi ve hukuki sonuç doğurması iti
bariyle gabne getirilmiş bir alt sınır gö
rünümündedir. Literatürde gabn denin
ce kural olarak gabn-i fahişin kastedil
mesi de bu sebepledir. Öte yandan akld
de meydana gelen gabnin rızayı ne ölçü
de ihlal ettiği her kişi ve olaya göre de
ğişebilen izafi, sübjektif ve gizli bir konu 
olduğundan bu ayrımın objektif ve şekli 
bazı ölçüler esas alınarak yapılması ge
rekmiş, gabn- rıza ilişkisi de bu ölçüler 
yardımıyla kurulmaya çalışılmıştır. 

İslam hukukçularının büyük çoğunlu
ğuna göre. bir akidde vuku bulan gab
nin fahiş olup olmadığını belirlemede o 
akde ve bölgeye ait örf ve adetin ölçü 
alınması gerekir. Nitekim fıkıh mezhep
lerinin literatüründe de bu konuda örf 
ve adetin veya tüccarlar arasındaki ade
tin ölçü alınacağı yönünde birbirine ya
kın ifadeler vardır (İbn Kudame, III, 398; 
Zeylai, IV, 272; Ali b. Süleyman el-Merda
vi, IV, 394; Desüki, III, 140). Hanefi mez
hebinde de kuwetli görüş bu olup gabn-i 
yesirin tanımı. icare akdinde gündeme 
getirilen ecr-i misl kavram ve tanımıy
Ia büyük benzerlik gösterir (Kasani. N, 
176). Bununla birlikte Hanefi fakihleri
nin önemli bir kısmı bu örf ve adet öl
çüsüne biraz daha açıklık getirerek bi
lirkişilerin tesbit ettiği değişik değerle
rin sınırları içinde kalan bedeli gabn-i 
yesir. bunun altında veya üstündekileri 
de gabn-i fahiş saymış, böylece daha 
kolay uygulanabilir bir usul benimsemiş
lerdir. Mesela satılan bir malın değeri 
olarak bilirkişiler 7, 8, 12 birim fiyatı tes
bit ettiklerinde 7- 12 arasında kalan her 
bedel gabn-i yesir, 7'nin altında veya 12'
nin üstünde kalan bedeller ise gabn-i 
fahiş sayılmaktadır. Gabn-i fahişi belir
lemede örf ve adetin ölçü alınmasıyla, 

gabne maruz kalan kimsenin bu gabni 
şahsen çok müessir, önemli ve gayri ta
bii sayması değil üçüncü şahısların ob
jektif olarak bu yargıya varması ölçü 
alınmış olmaktadır. 

Başta İmam Muhammed ve Nusayr 
b. Yahya el-Belhi olmak üzere bazı Ha
neffler. bir kısım Maliki, Hanbeli ve Zey
di fakihi gabn-i fahişi belirlemede sabit 
bir oranın ölçü alınmasından yanadır. 
Ancak bu grubu teşkil eden fakihler ara-
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sında hangi tür mallar için hangi oranın 
ölçü alınacağında görüş birliği yoktur. 
Mesela imam Muhammed, bir malın nor
mal piyasa değerinin 1/20'sini aşan fi
yatı gabn-i fahiş, 1/20 ve bunun altın
da kalan fazlalığı da gabn-i yesir olarak 
nitelendirmiştir. Nusayr b. Yahya ise da
ha da ayrıntıya inerek bu oranın akde 
konu olan malın cinsine göre değişece
ğini belirtmiş, bu sebeple menkul eşya
da gabn-i yesir sınırının 1/20, hayvan
da 1/1 O, gayri menkulde 1/ S olduğu
nu söylemiştir. İbn Yahya, oran farklılı
ğının gerekçesi olarak bu mal grupla
rıyla ilgili hukuki işlemlerin farklı yoğun
lukta oluşunu ileri sürmüştür (Hayred
din er-Remli, II, 3 ı) . Hanefi mezhebinde 
ağırlıklı görüş bu olmamakla birlikte bel
ki de uygulama kolaylığı göz önünde bu
lundurularak Mecelle'de bu ölçü benim
senmiş, ancak klasik görüşe aynen uyui
mayıp gabn-i yesirin üst sınırı olan oran
lar da gabn-i fahişe dahil edilmiştir 

(md ı 65) Mecelle şarihlerinden Ali Hay
dar. bunun yanında para değişiminde 
gabn-i fahiş ölçüsü olarak 1/40 oranın
dan söz eder (Dürerü'l-hükkam, I, 247). 
Diğer mezheplerde de 1 /3, 1/ 4, 1/6, 
1/1 O gibi farklı oranlardan söz edilir. 
Mesela 1/3 oranı Maliki ve Hanbeli mez
heplerinde oldukça kabul görmüştür. 

Literatürde gabn-i fahiş-gabn-i yesir 
ayrımında bu iki usulün bulunduğun
dan söz ediliyorsa da yukarıdaki ikinci 
usul ve verilen oranlar, Haneffler'in bi
rinci usulün uygulanmasını kolaylaştır
ma amacıyla getirdiği pratik öneride ol
duğu gibi yine örf ve adet ölçü alınarak 
yapılmış bir oran belirlemesi ve pratik 
çözüm önerisi olarak görülebilir. Nite
kim İbn Yahya'nın da insanların adeten 
maruz kalageldikleri fiyat farklılığına 

gabn-i yesir, bunun ötesine de gabn-i 
fahiş dedikten sonra bu oranları zikret
tiği rivayetleri göz önüne alınırsa (ibn Nü
ceym, el-BaJ:ır, VII, 169) yukarıdaki oran
Iarın belirli mallar için örf ve adete gö
re o gün için yapılmış bir belirleme ol
duğu, sürekli ve değişmez bir oran tes
biti şeklinde algılanmaması gerektiği 

de söylenebilir. 

Gabinle ilgili olarak İslam hukuk doktri
ninde yer alan görüş ve tartışmaların 
merkezinde gabnin hukuki sonucu, özel
likle de akid ve hukuki işlemlere etkisi
nin ne olacağı hususu yer alır. Esasen 
bu konuda yapılan tanım ve ayrımların 
amacı da hangi ölçüdeki gabnin hangi 
tür akidlere nasıl tesir edeceğini netleş-

tirebilmektir. Gabnin yesir ve fahiş şek
linde ikiye ayrılmasından ve yapılan ta
nım ve nitelendirmeden hareketle ilk 
planda birinci tür gabnin akde tesir et
meyeceği, diğerinin ise akde mutlak et
ki etmesi gerektiği akla gelmekteyse 
de durum biraz daha karmaşıktır. Çün
kü hata ve hilede veya akid konusu mal 
ve hizmette bir aybın bulunması halin
de akdi kuran rıza geniş ölçüde sakat
Ianmışken tek başına gabinde bu ölçü
de bir ihlalin söz konusu olmadığı. hat
ta akidlerde objektiflik, güven ve istik
rar prensibinin iç iradeyi değil dışa ak
seden irade beyanını esas almayı haklı 
kıldığı söylenebilir. Ancak iki taraflı akid
lerde karşılıklar arası dengenin bulun
ması. hem tarafların ön kabulü ve zirn
ni şartı hem de hakkaniyet gereği ol
duğunda, rızanın sakatlanıp sakatlanma
dığını araştırmaksızın sadece akid ku
rucu irade beyanını ölçü almak ve bu ku
ralı katı bir şekilde uygulamak da doğ
ru olmaz. Bu mülahazalar sebebiyledir 
ki İslam hukukunda gabnin her iki tü
rüyle akde tesirinin ne olacağı konusun
da hayli zengin doktriner tartışmalar 
mevcuttur. 

İslam hukukçularının bir kısmı, akld
de gabnin meydana gelmiş olmasını ak
din feshi için tek başına yeterli görür
ken çoğunluk akid ve hukuki işlemlerin 
sadece gabn sebebiyle feshedilmesini 
doğru bulmaz ve buna belli şartlarla, 

özellikle de gabnin rızayı sakatiayan bir 
sebepten kaynaklanması halinde imkan 
tanırlar. Gerekçe olarak da akdi feshet
mek için tek başına gabni yeterli gör
menin insanlar arasında sonu gelmez 
ihtilaflara yola açacağını. akdi münase
betlerde ve hukuki hayatta güven ve is
tikrarı bozacağını belirtir ve gabnin an
cak aldatma gibi haksız bir dış etkiden 
doğması halinde aldanan tarafa fesih 
hakkı tanımanın insanlar için daha insaflı 
ve hakkaniyetli olduğunu ifade ederler 
(ibn Abidin, Mecma<atü'r-resa,il, Il, 69, 

78). İslam hukukunda ağırlıklı görüş bu 
yönde olmakla birlikte akidlerde iç ira
denin mi yoksa dışa akseden irade be
yanının mı birinci derecede önem ve ön
celik taşıdığı konusunda ve ayrıca hangi 
durumlarda iç iradenin sakatianmış sa
yılacağı hususunda fakihler farklı görüş
lerde olduklarından gabnin ilgili taraf 
için hangi şartlarda bir fesih hakkı do
ğuracağı hususu doktrinde tartışmalı
dır. Öte yandan aynı konuda her bir hu
kuk ekolü içinde farklı görüşler bulun-



duğu için gabnin akde tesiri konusunun 
hukuk ekallerine göre değil gabnin hile 
ve aldatmadan veya hata ve bilgisizlik
ten kaynaklanması, akidleşme esnasın
da gabnin bulunmaması yönünde bir şart 
koşulmuş olması, gabnin güven ve yet
kinin kötüye kullanımı, kanuna karşı hi
le veya karşı tarafın müzayaka içinde 
olmasından taydalanma sayılabilecek 

bir mahiyet arzetmesi, bir de gabnin 
üçüncü şahısların haklarını veya toplu
mun genel yararını zedelemekte oluşu 
gibi farklı yönlerden ele alınması daha 
isabetli olur. 

Gabne karşı tarafın hile ve aldatma
sının yol açması veya müessir olması ha
linde İslam hukukçuları bu akdin fasid 
olduğunda ve gabne maruz kalan kim
se tarafından feshedilebileceğinde gö
rüş birliği içindedir. Hatta fiili aldatma
nın akde tesirinin daha güçlü olup gab
nin az veya çok olması şartının aranma
dığı, sözlü aldatmada ise ölçüler farklı 
da olsa gabnin çok ve belirgin olması 
şartının arandığı da söylenebilir. Mecel
le'de de Hanefi mezhebindeki kuwetli 
görüş tercih edilerek gabn-i fahişin an
cak tağrir bulunduğunda aldatılan kim
seye akdi fesih hakkı vereceği belirtilir 
(md. 356). Bununla birlikte hangi tür söz 
ve davranışların tağrir sayılacağı fakih
ler arasında tartışmalıdır. Literatürde 
hile ve aldatmayı ifade maksadıyla tağ
ririn yanı sıra "tedlfs, hılabe, gış, hud'a" 
gibi kelimeler de kullanılmış olup hep
sinin de özünde, "bir kimseyi kasıtlı ola
rak yanıltıcı söz ve davranışlarla etkile
yip onu akdi yapmaya razı etme" anla
mı vardır. Literatürde fiili aldatmalar için 
tedlis, sözlü aldatmalar için tağrir keli
mesinin daha çok kullanıldığı söylenebi
lirse de fakihler tağrire oldukça geniş 
bir anlam yüklemişler, karşı tarafı ya
nıltarak akid yapmaya sevkeden her tür
lü söz ve davranışı bu kapsamda düşün
müşlerdir. Mesela "musarrat" hadisinde 
temas edildiği şekliyle (Buhari, "Büyü<", 
64; Müslim, "Büyü<", ı I) sağılır bir hay
vanı birkaç gün sağınayıp memesinde 
süt biriktirmek suretiyle alıcıyı yanıltmak 
veya malın ~alitesi, vasfı , maliyeti, kar 
nisbeti hakk)nda gerçeğe aykırı veya ya
nıltıcı beyanda bulunmak, açıklama ya
pılması gereken bir konuda süküt et
mek ve gerçeği gizlemek gibi değişik 
davranışlar böyledir. Hatta tağririn üçün
cü şahıstan gelmesi halinde bile karşı 
tarafın bilgisinin bulunması kaydıyla al
danan tarafa akdi fesih hakkı tanınır. 

Öte yandan akidlerin karşılıklı rıza, 
güven, dürüstlük ve açıklık esasına gö
re kurulması sadece ahlaki değil uygu
lanabildiği ölçüde hukuki bir anlam da 
taşıdığından, İslam hukukçuları gabn se
bebiyle akdin feshini yalnız karşı tara
fın sözlü veya fiili aldatmasının bulun
ması şartıyla sınırlı görmezler. Nitekim 
taraflardan birinin bilgisizlik, dikkatsiz
lik, ihtiyaç, akıl zayıflığı, yaş küçüklüğü 
ve irade zaafı gibi noksanlıklarından is
tifade edilerek veya güveninin kötüye 
kullanılarak gabinli m uarneteye maruz . 
bırakılması da ya tağrir kapsamına so
kularak ya da ayrı bir etken görülerek 
İslam hukukunda kural olarak fesih se
bebi sayılmıştır. Bundan dolayı mesela 
Hanefiler malın maliyetine satış ve be
lirli karta satış usulüyle, Malikller ve Han
beliler hileli arttırma, pazar dışında sa
tıcıyı karşılayıp alma ve malın rayiç de
ğerini belirlemeyi karşı tarafa bırakma 
şeklinde yapılan alışverişlerde gabn mey
dana geldiğinde bunu tağrirden kaynak
lanan gabn olarak değerlendirip aldatı
lan tarafa akdi feshetme imkanı verir
ler. Hanbeli literatüründe gabinden do
ğan muhayyerliğin bu üç durumdan kay
naklanacağı yönünde ifadeler varsa da 
(Merdavi, N , 394; Buhüti, III, 211) bu sı

nırlandırıcı bir ifade olmayıp bir tarafın 
diğerini aldatması ve yanlış yönlendir
mesi olarak adlandırılabilecek her du
rumda ilgili tarafa böyle bir muhayyer
liğin tanınacağı açıktır. Safiller'de de bir 
görüş, pazar dışında satıcıyı karşılama
nın tağrir teşkil edip gabin halinde mu
hayyerlik hakkının doğduğu yönündedir 
(Şi razi, ı. 292; Nevevi, lll, 128). Yine Şafii
ler, kişinin satılan malın vasfında yanıl
masını, mesela cam vazoyu kristal sa
nıp yüksek fiyat ödemesini geçerli sa
yarken satıcının bu yöndeki yanlış beya
nını veya tasdikini, müşterinin yanılma
sının makul ve tabii karşılanabileceği fi
ili hilelerini tağrir sayar ve alıcıya mu
hayyerlik hakkı tanırlar (a.y.; Remli, N, 

74-75). Bu tağrir örneklerinin tamamın
da, artık gabne maruz kalan kimsenin 
rızasının büyük ölçüde sakatianmış sa
yıldığı, irade beyanı da rızanın gösterge
si olma özelliğini yitirdiği için hukuki iliş
kilerde çok defa geçerli olan şekli ve ob
jektif ölçüler terkedilmiştir. 

Bir kimsenin bilerek ve farkında ola
rak gabn içeren hukuki bir işlernde bu
lunması halinde İslam hukukçuları bu 
işlemin geçerliliğinde ve böyle bir gabn 
sebebiyle akdin feshedilemeyeceğinde 
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görüş birliği halindedir. Çünkü böyle bir 
fesih hakkı öncelikle tarafların irade ve 
akidleşme hürriyetini kısıtlama anlamı
na geldiği gibi gabni haklı kılan özel se
beplerin bulunması da mümkündür. Bu
na karşılık kişinin kendi bilgisizliği ve 
dikkatsizliği sebebiyle gabne maruz kal
ması halinde konu daha çok malın de
ğerinde yanılma kapsamına girmekte 
olup çözümü biraz daha karmaşıktır (bk. 
GAIAT). İslam hukukçularının önemli bir 
kısmı bu durumda objektif bir ölçü olan 
irade beyanını esas almış, hukuki işlem
lerde güven ve istikrarı bozacağı düşün
cesiyle ilgili kişiye bir fesih hakkı tanı
mamıştır. Hatta Şafii fıkhında, bu şekil
de kendinden kaynaklanan bir sebeple 
sıkça aldanan kimseye akdi fesih hakkı 
tanınması yerine bu şahsın ehliyetinin 
kısıttanmasının daha uygun olacağı gö
rüşü vardır (Nevevi, III, 417) . Bundan do
layı literatürde yer alan, Hanefi ve Şafii 
mezheplerinde kuwetli görüşe ve bazı 

Malikıler'e göre gabn-i fahişin tek başı
na akde tesir etmeyeceği yönündeki ifa
deler, bilerek razı olunan veya bilgisizlik 
ve dikkatsiziikten kaynaklanan gabnin 
tağrir bulunmadığı sürece akdi etkile
rneyeceği anlamındadır. Bu görüş BuM
ri'de yer alan şu rivayetten de destek 
alır: Sahabeden İbn Ömer, Hz. Osman'la 
gabn sayılacak şekilde karlı bir arazi de
ğişimi yaptığını belirtmiş, fakat Hz. Os
man bu akdi feshetmemiştir (Buhari, "Bü
yü<", 47). Bununla birlikte Hanefiler'in 
tağrir kavramına oldukça geniş bir an
lam yüklediklerini ve yukarıdaki hükmün 
uygulama alanını hayli daralttıklarını da 
gözden uzak tutmamak gerekir. 

Malik!, Hanbeli, Zeydiyye ve İmamiyye 
fakihlerinin çoğunluğuna, bazı Hanefi 
fakihlerine ve İbn Hazm'a göre, taraf
lardan birinin akde konu mal ve hizme
tin piyasa değeri hakkında bilgi sahibi 
olmaması ve bu yüzden fahiş ölçüde gab
ne maruz kalması halinde yaptığı akdi 
feshedip aldığını iade etme hakkı var
dır. Çünkü bu durumda akidde iki tara
fın da zimni ön kabulü konumundaki 
dengenin bozulduğu, rızanın sakatlan
dığı düşünülür. Hatta bu hukukçular
dan bir kısmı gabnin fahiş ölçüde olma
sı şartını da aramaz. Gabne maruz ka
lan kimse lehine bir fesih ve iade hak
kının doğması için anılan kişinin akid ya
parken bu bilgisizliğini beyan etmesini 
veya bu şahsın bilgisizliğinin ve tedbir
sizliğinin meşhur olmasını şart koşan

lar azınlıkta olup çoğunluk bunu şart 
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da görmez. Gabn ivazlı bir akdin tabia
tma aykırı olduğundan artık bu son gö
rüşte adeta ispat yükü yer değiştirmek
te ve gabne maruz kalanın kural olarak 
bilgisizliği var sayılmaktadır. Haneff li
teratüründe yer yer rastlanan, gabn-i 
fahişin tağrir bulunmasa da kural ola
rak fesih sebebi sayılacağı ve insanlar 
için en insaflı çözümün bu olduğu şek
lindeki ifadeleri (ibn Nüceym, el·BaQr, VI, 
125; İbn Abi din, Mecma'atü 'r · resa , il, ll, 
69) veya Maliki fıkıh literatüründe yer 
alan, 1 /3 oranını aşan her gabnin ku
ral olarak satın alınan malı red hakkı 
verdiği şeklindeki ifadeleri de (Ebü Be
kir ibnü'l-Arabi, N, 18 16; Desükl, lll, 140) 

bu bağlamda, yani gabn-i fahişin bilgi
sizlik ve dikkatsiziikten kaynaklanması 
kaydıyla ileri sürülmüş görüşler olarak 
değerlendirmek gerekir. Fesih hakkının 
doğması için bilgisizliğin beyanını şart 

görenler, yukarıda geçen Habban hadi
sini ölçü aldıkları gibi bunu bir bakıma 
şarttan doğan muhayyerlik kapsamın
da düşünmekte veya böyle bir beyanda 
bulunan kimsenin mazur görülebilir bir 
bilgisizliğinin olduğu noktasından hare
ket etmektedirler. Bu sebeple mağdur 
tarafa akdi fesih veya akde devam yö
nünde bir seçim hakkı tanımaktadırlar. 

Nitekim Hanbeli fıkhında da gabn mu
hayyerliği şartı ileri sürüldüğünde fa
hiş veya yesir her gabnin ilgili şahsa böy
le bir muhayyerlik hakkı vereceği görü
şü ağırlık taşır (Ali b. Süleyman el-Mer
davi, IV, 395) Hatta İbn Hazm, böyle bir 
şarta rağmeri meydana gelen az veya 
çok her gabnin akdi batı! kılacağı , ma
lı haram ve haksız yolla yeme sayılaca

ğı, bundan kazanç elde eden tarafı ga
sıp konumuna getireceği ve bu tür bir 
akde onay vermenin de sonucu değiş
tirmeyeceği görüşündedir (el ·MuQalla, IX, 
451-453) 

Haneff fakihlerinden İbn Nüceym, sa
tıcının, "Malımın normal değeri budur, 
bu fiyata al" şeklindeki beyanına daya
narak bir malı gabn-i fahişle satın alan 
kimsenin akdi feshedip malı geri verme 
hakkı bulunduğunu, fetvanın da bu yön
de olduğunu kaydeder (el·Eşbah ve'n · 
ne?a,ir, II, 298) . Şarih Hamevl, aynı hük
mü müşterinin anlayışsız ve bilgisiz ol
ması kaydıyla zikreder (Gamzü 'uyani ' l · 
beşa,ir, lll, 442) . Hem bu örneklerde, hem 
de daha çok Maliki ve Hanbeli fıkhında 
benimsenen, diğer fıkıh mezheplerince 
de kısmen iştirak edilen, pazar dışında 
satıcıları karşılama veya malın rayiç de
ğerini belirlemeyi karşı tarafa bırakma 
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şeklindeki alışverişlerde aldanan tarafa 
fesih hakkı tanınması görüşü geniş an
lamda tağrirle açıklanabileceği gibi gab
nin bir tarafın bilgisizlik, tedbirsizlik veya 
güvenin diğer tarafça kötüye kullanıl

ması gerekçesiyle de açıklanabilir. Bey
haki 'nin rivayet ettiği bir hadiste, fiya
tın belirlenmesi kendisine bırakılan kim
senin gabninin riba olduğunun ifade edil
mesi (es·Sünenü'l·kübra, V, 348-349) bu 
güven istismarına ve haksız kazanca işa
ret için olmalıdır. 

Gabinle sonuçlanan akidlerde, gerek 
bilgisizlik gerekse şart koşmanın ilgili 
tarafa fesih hakkı vermesinin temelin
de bu şahsın rızasının ciddi boyutta sa
katlandığı ana fikri yattığından aynı öl
çünün benzeri durumlara uygulandığı da 
olur. Mesela İbn Abidin, mali müzayaka 
sebebiyle bir malı fahiş gabinle almak 
veya satmak zorunda kalan kimsenin 
bu akdinin fasid olup feshedilebileceği
ni ifade ederken bu noktadan hareket 
eder (Reddü' l·muQtar, V, 59-60). 

Haneffler. başlangıçta her ne kadar 
akidlerde objektif unsura ağırlık verip 
tağrir bulunmadıkça gabn-i fahişin ak
de etki etmeyeceğini söylemişlerse de 
yetim, vakıf ve hazine malının korun
ması hakkaniyet ilkesi, hukuk düzeni 
ve kamu yararı açısından özel bir önem 
ve öncelik taşıdığından daha sonraları 

doktrinde, tağrlr bulunmasa bile bu mal
ların gabn-i fahişli bir muameleye tabi 
tutulması halinde bu muamelelerin fa
sid olup feshedilmesi gerektiği görüşü 
hakim olmuştur. Bu üç grup mal için 
getirilen istisna Mecelle 'de de yer alır 
(md. 356). Mümeyyiz küçüğün ve bu hü
kümde olan kimselerin gabinli akidleri 
de benzeri sebeplerle geçersiz sayılır. 

Öte yandan gabn genelde satım akdin
de vuku bulsa bile diğer ivazlı akidlerde 
de söz konusu olduğundan Mecelle'de 
yetim, vakıf ve hazine malının gabn-i fa
hişle satımının (md. 356). yetim ve vakıf 
malının rayiç değerinin altında bir be
delle kiraya verilmesinin (md. 441). gabn-i 
fahişle mal bölüşümünün (md. 1127) sa
hih olmayıp feshedilebileceği, vekilin 
gabn-i fahişle satın almasının, hatta et 
ve ekmek gibi piyasada sabit fiyatla sa
tılan şeyleri gabn-i yesirle satın alması
nın müvekkili hakkında geçerli olmaya
cağı (md . 1482, 1485) hükümleri yer al
maktadır. 

Gabnin akde tesirinin bu sayılan akid 
tür ve örnekleriyle sınırlı olmayacağı açık

tır. Nitekim Haneff literatüründe, mal 
taksimi ister yargı kararıyla isterse ta-

raflar arası anlaşmayla yapılsın, gabn-i 
fahiş meydana geldiğinde aldanan ta

. raf için fesih hakkının doğacağı (el ·Feta· 
va' l·Hindiyye, V, 226). satışa vekil olan 
kimsenin gabn-i fahişle mal satın alma
sı halinde de İmameyn'e göre fesih hak
kının doğduğu (İbn Nüceym, el·BaQr, VII, 
167), hazine malının rayiç değeri altın

da bir bedelle kiraya verilerneyeceği (Ali 
Haydar, I, 730) gibi görüşler de yer alır. 

Gabn çok defa rızayı sakatiayan bir 
ayıp görünümünde olmakla birlikte ba
zan kanuna karşı hile veya üçüncü şa
hısların haklarını ihlal aracı olarak da 
kullanılabilir. Bu durumlarda tağririn bu
lunması, hatta gabnin fahiş olması şart
ları aranmaksızın az veya çok tek başı

na gabn akdi fasid kılmaya ve ilgili tara
fa fesih hakkı vermeye yeterli olur. Ha
neff literatüründe, emek-sermaye or
taklığında sermaye sahibinin malını ga
binle satması. borçlu kimsenin ölümle 
sonuçlanan hastalığında malını gabinle 
satması (Mecelle, md. 357), borcu sebe
biyle hacr altına alınan veya malının üç
te birini vasiyet eden kimsenin gabinli 
satışı örneklerinde olduğu gibi, gabnin 
üçüncü şahısların haklarını ihlal etmesi 
halinde az veya çok olmasına bakılmak

sızın akdi fasid kılacağı ve ilgili tarafa 
fesih hakkı vereceği belirtilmiştir. Nite
kim yine Haneff literatüründe gabn-i 
yesirin tek başına akdi ifsat etmeyeceği 
kuralının on civarında istisnasından söz 
edilirken bu ve benzeri örnekler verilir 
( Bedreddin Simavi, II, 30-31 ; İbn Nüceym, 
elBaQr, VII, 168-169) Dikkat edilirse bu 
grupta yer alan fakihler, normalde al
danan tarafa fesih hakkı verilebilmesi 
için .gabnin fahiş olması şartını ileri sü
rerken gabn-i yesirin ticari ilişkilerde 

kaçınılmaz oluşundan hareket etmiş, 

gabn-i yesir halinde fesih hakkı tanın

masının hukuki düzen ve istikrarı boza
cağını düşünmüşlerdir. Ancak bu örnek
lerde de görüldüğü gibi daha güçlü ve 
geçerli bir başka gerekçe ortaya çıktı

ğında bu kurala istisna getirmişlerdir. 
Aynı anlayışın bir başka örneği olarak 
bir bölgede bir malın piyasa fiyatının sa
bit olması halinde yukarıdaki şarttan 

vazgeçilmiş ve bu tür malların alım sa
tımında meydana gelecek gabn-i yesi
rin de akde tesir edeceği görüşü benim
senmiştir (Bedreddin Simavi, ır, 31 ; İbn 

Nüceym, el-BaQr, VII, 168). Çünkü bu du
rumda gabn-i yesir artık kaçınılması 

mümkün hale gelmiş, hatta hukuki dü
zen ve istikrarı koruyabilmek için önlen
mesi gerekli olmuştur. Böylece başlan-



gıçta gabn sebebiyle akdin feshedilebil
mesi için tağririn bulunması ve gabnin 
fahiş olması şartını benimseyen hukuk
çular da zamanla hem bu iki şarta bazı 
istisnalar getirerek hem de yeni fesih 
sebepleri geliştirerek hukuki işlemlerde 
sübjektif unsurlarla objektif ve şekli öl
çüler arasında makul bir denge kurma
ya çalışmışlardır. 

Akdin gabne maruz kalan tarafının 

belli şartlarda sahip olduğu yetki lite
ratürde muhayyerlik (h ıyar-ı gabn ve't-tağ
rir). fesih veya aldığını geri verme (red) 
hakkı olarak adlandırılır. Böyle bir hak 
sahibi bu hakkını . muhayyerlik ve fesih 
konusunda İslam hukuk doktrininde ha
kim usul ve ilkeler dahilinde kullanır. 

Bu sebeple de literatürde gabne maruz 
kalanın fazla ödediğini geri istemesi ve
ya eksik aldığı bedelin tamamlanmasını 
talep etmesi şeklindeki bir çözüme çok 
az gidilir ve bu kimseye genelde ya ak
di onaylaması ya da feshetmesi hakkı 
tanınır. Gabinden doğan bu hak büyük 
ölçüde şart ve ayıp muhayyerliği hakkı
na benzediğinden İslam hukukçuları hı
yar-ı gabnin kullanım süresi konusun
da genelde ayrı bir görüş ileri sürme
mişlerdir. Daha önce sözü edilen musar
rat hadisinde ve Habban hadisinin ba
zı rivayetlerinde aldanan taraf için üç 
günlük muhayyerlik süresinden söz edil
mekteyse de gerek sened ve metinle
rine dair tartışmalar, gerekse gabinden 
doğan muhayyerlikle doğrudan ilgileri
nin bulunmayışı , bu hadislerin söz ko
nusu muhayyerlik süresiyle ilgili görüş
lere doğrudan kaynaklık etme gücünü 
hayli zayıflatmıştır. Başta Ebü Hanife 
olmak üzere fakihlerin bir kısmına ve 
Hanbeli mezhebine göre gabinden do
ğan muhayyerliğin azami süresi üç gün 
olup hak sahibi bu süre içinde akdi fes
hetmediğinde akid kendiliğinden geçer
lilik kazanır. Hanefiler'den Ebü Yusuf 
ve İmam Muhammed, belirli olmak kay
dıyla hak sahibine daha uzun bir süre 
tanınabileceği görüşündedir. Şafii mez
hebinde ağırlıklı görüş, gabinden doğan 
fesih hakkının derhal kullanılması ge
rektiği. Maliki mezhebinde ise bir yıl için
de kullanılabileceği şeklindedir (bk MU

HA YYERLİK). 

Gabinden doğan fesih hakkı şahsa sı
kı sıkıya bağlı haklardan olup hak sahi
binin ölümü halinde mirasçılarına geç
mez (Mecelle, md. 359) Aynı şekilde akid
lerde fesih hakkını sona erdiren tabii ve 
arızi durumlar bu konuda da geçerlidir. 
Mesela gabinli olarak satın alınan malın 

telef olması, köklü bir değişime uğra
ması, bu malda mülkiyetin intikali so
nucunu doğuracak bir tasarruf yapılma
sı (a.e., md. 360), ibra ve iskat gibi sara
haten veya delaleten haktan vazgeçme 
sayılan söz ve davranışlar bu hakkı so-
na erdirir (bk. FESİH). 
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