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nak olarak kullanmış ve eserden nakiller yapmışlardır. Sıbt'ın, cUyunü't - tevô.ril] 'in büyük bir kısmını eserine aynen
aktardığı tesbit edilmiş, Düstı1mô.me-i
Enveri müellifi de Selçuklular bölümünü yazarken bu eserden faydalanmıştır.
Garsünni'me eserini kaleme alırken kendi müşahedelerine, olayların içinde yaşamış kimselerden aldığı bilgilere ve ayrıca birçok belgeye dayanmıştır. Bundan
dolayı eser. Selçuklular devri Türk tarihi
hakkında (Tuğrul Bey, Alparslan ve Melikşa h devirleri) çoğunlukla diğer kaynaklarda mevcut olmayan ayrıntılı bilgiler
ihtiva etmektedir. Safedi'nin bir kaydına
göre (el·Vaf~ V, 168) Hibetullah b. Mübarek es-Sekatf, Garsünni'me'nin gerçekle ilgisi olmayan birtakım rivayetleri eserine aldığını söylemiş, ancak yapılan mukayeseli çalışmalarda bu iddianın isabetli olmadığı anlaşılmıştır. Hemedanl
cUyunü't-tevô.ril] 'e 512 (1118) yılına
kadar gelen bir zeyil yazmıştır. 2. el-Hefevô.tü 'n- nô.dire mine']- mu ca~~aline '1melhı1~in ve's-se~atô.tü'l - bô.dire mine']- mugaffeline'l- mahzuzin. Meşhur
kişilerin hatalarma ve gaflarına dair fık
raları ihtiva eden bu eser Salih el-Eşter
tarafından neşredilmiştir (Dım aşk ı 967).
3. Kitô.bü'r-Rebt. Ebü Ali et-Tenühf'nin
Nişvô.rü '1- mu}Jô.ı:f.ara adlı eserine zeyil
olarak kaleme alınmıştır. Günümüze intikal etmeyen eser İbnü'l -Adlm, İbnü'l-Kıftl
ve Yakut el-Hamevl gibi müellifler tarafından kaynak olarak kullanılmıştır.
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gasp fiilinden üç farklı durumu
Malikin zilyedliğini gidermek (izale-i yed-i muhikka), gasıbın zilyedliğini tesis etmek (isbat-ı yed-i mubt ı 
la) ve bunların bir arada her ikisi. Gasp
fiili konusundaki bu farklı anlayışlar gasbın kapsamı konusunda da farklılıklar
doğurmaktadır. Hanefi mezhebinde Ebü
Hanife ve Ebü Yüsuf'un ictihadına göre
gasp fiili, mala yönelik bir eylemle malikin zilyedliğini gidermek ve aynı zamanda gasıbın zilyedliğin i tesis etmektir. Bu
unsurlardan biri eksik olursa gasp fiili
tahakkuk emiş sayılmaz . Mezhepte hakim görüş budur. Burada "mala yönelik
bir eylemle" ifadesinden kastedilen şey,
malın bulunduğu yerden alınıp başka
bir yere taşınmasıdı r. Gasp fiili ancak
bu takdirde gerçekleşmiş olur. Aksi duruma örnek olarak doktrinde, mal sahibi tarafından yere serilmiş halı , kilim gibi
bir yaygı üzerine başkasının zorla oturması gösterilir. Burada yaygı üzerine
zorla oturan ve sahibinin istifadesine
engel olan kimse onu kaldırıp başka yere nakletmedikçe gasp fiilini işlemiş sayılmaz. Yine bir taşınmaza zorla el konulduğunda fiile maruz kalan taşınmaz
mal değil malın sahibidir ; onun taşınma
zına girmesine ve orıdan faydalanması 
na engel olunmaktadır. İmam Muhammed'e göre ise gasp fiili mala yönelik bir
eyleme, mesela malın taşınmasına gerek olmaksızın mal sahil:~inin zilyedliğini
giderip malı onun kullanım alanından çı
karmak suretiyle olur. Bu eylem taşını r
mallarda nakil ile, taşınmazlarda el koymakla gerçekleşir.
anlamaktadır:

Başkasına ait bir malı
zor kullanarak alma manasında
fıkıh terimi.

_j

Sözlükte "bir kimseye üstün gelmek,
bir şeyi zorla almak" anlamına gelen
gasb kelimesinin hukuk terimi olarak
ifade ettiği mana mezheplere ve aynı
mezhep içindeki alimiere göre değişmek
tedir. Hanefi hukukçularından Ebü Hanife ve Ebü Yüsuf'a göre gasp, bir malı
sahibinin veya yetkili kimsenin izni olmadan açıkça ve zorla alarak malikin
zilyedliğini gidermek ve yerine haksız
bir zilyedlik kurmaktır. Bu hukukçular
gasbın mala yönelik bir fıille olmasını
şart koşarken yine Hanefller'den İmam
Muhammed, gasbın gerçekleşmesi için
mala yönelik bir fiilin bulunmasının şart
olmadığı görüşündedir. İmam Şafii ve
Ahmed b. Hanbel'e göre ise gasp baş
kasının malına haksız olarak el koymaktı r. Bu tanımda öncekinden farklı olarak mal sahibinin zilyedliğini giderme
kaydı bulunmamaktadır. Tanımla r arasındaki farklılıklar, gasbedilebilen mal
kapsamına nelerin girdiği noktasında
önem kazanmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de
bir yerde (el-Kehf 18/ 79). ayrıca bazı hadislerde geçen (bk. Wensinck, el-Muccem,
"gşb" md .) gasp kelimesinin özünde, bir
malın sahibinin rızasının hilafına zorla
ele geçirilmesi veya alıkonulması şeklin
de bir anlamın bulunduğu görülür.
Unsurları. Gasbın unsurları gasp fiili,
gasba konu olan mal ve bu malı özel bir
şekilde zorla ve açıktan alma şeklinde
sıralanabilir. A) Gasp Fiili. islam hukuk-

Hanefller'in yaptığı bu tanımın ışı
"tabii semereler" ve "gasbedilen
malda meydana gelen artışla r" olarak
ifade edilebilen ziyadelerde (zevaid-i mağ
sGb) gasp fiili gerçekleşmiş sayılmaz. Zira bu tür artışlar, malın sahibinin elinden çıkmasından sonra meydana geldiği için bunlarda mal sahibinin zilyedliği
hiç tahakkuk etmemiştir. Bu sebeple
de mal sahibinin zilyedliğinin giderilmesi şartı gerçekleşmeme f<te , dolayısıyla
gasp tahakkuk etmemektedir. Gasbedilen malda meydana gelen artışlar mevcutsa iade edilir, değilse ancak gasıp için
bir itlaf sorumluluğu oluşabilen durumlarda tazmin yükümlülüğü doğar. Bu konuda imam Muhammed'in muhtemelen iki farklı görüşü vardı r. Zira Şem
süleimme es-Serahsl, ziyadelerin gasp
kapsamına dahil olmadığın ı Hanefi huğında ,
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kukçularının genel görüşü olarak kaydederken (el-Mebsat, Xl, 54) Kasani, imam
Muhammed'in Ebu Hanife ve Ebu YGsuf'tan farklı olarak ziyadelerin gasbedileceği görüşünde olduğunu belirtmektedir (Beda't, Vll, 142 ; ayrıca bk. Ali elHafif, I, ı ı4) . Aynı gerekçe, bir maldan
elde edilen veya elde edilmesi mümkün
olan menfaat için de söz konusudur. Zira
maddi bir malı (ayn) bizzat kullanma veya hukuki semerelerle faydalanma şekli
her an gerçekleşen bir olaydır. Diğer bir
ifadeyle her anın menfaati o anda meydana gelir ve sona erer. Dolayısıyla zorla
el konan mallarda o ana kadar sahibinin
elde ettiği menfaat gasp anında bitmekte. gasıbın elindeki her an için başka bir
menfaat meydana gelmektedir.

Diğer üç mezhebe göre gasp fiili, gasbedilen malda (mağsQb) gasıbın haksız
zilyedliğini tesistir. Buna göre gaspta
mala yönelik bir fiil kaydı olmadığı için
taşınmazlar, mal sahibinin zilyedliğini
gidermek şartı aranmadığı için de malda meydana gelen ziyadeler ve menfaatler gasp kapsamına dahil olmaktadır.
Zira her üçünde de Şafii ve Han beliler'in
aradığı haksız bir zilyedliğin tesisi unsuru gerçekleşmektedir.

Burada bir fiilin gasp kapsamına girip girmemesi, ağır gasp sorumluluğuna
tabi olup olmaması noktasından önem
kazanmaktadır. Gasp sorumluluğu gasıba, zorla a lınan malın mevcutsa iade
edilmesi, tüketilmiş veya zayi olmuşsa
tazmin edilmesi mecburiyetini yükler.
Malın tüketilmesinde veya zayi olmasın
da gasıbın herhangi bir rolü veya kusuru bulunsun bulunmasın sonuç değiş
mez. Mücbir sebep altında malın zayi olması bile gasıbı sorumluluktan kurtarmaz. Gasbın unsurlarının gerçekleşme 
diği zorla el koyma olaylarında , mesela Hanefiler'e göre gayri menkullere el
konması durumunda ise bu derecede
ağır bir gasp sorumluluğu doğmaz; malın zayi olması veya tüketilmesi halinde
gasıbın sorumluluğu daha hafif olan itlaf sorumluluğu çerçevesinde şekillenir
(bk. inAF) . Bunun dışında gasp tahakkuk etsin etmesin, başkası tarafından
haklı bir sebebe dayanmadan alınan bir
malın iade mecburiyeti doğurduğunda
şüphe yoktur. "Bila sebeb-i meşru birinin malını bir kimsenin ahzeylemesi caiz
olmaz" (Mecelle, md . 97).
B) Gasbedilen MaL Gasba konu olan
nesnenin mal olması gerekir. Hanefiler
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malı,

"insanlar arasında iktisadi bir deolan maddi varlık" olarak tanımla
maktadırlar (Zerka, lll, ı ı8). Buna göre
iktisadi bir değeri olmayan ölü hayvan
etini ve derisini, kan ve benzeri nesneleri ve Hanefiler'ce maddi bir varlığı olmayan menfaatleri gasbetmek mümkün
değildir. Aynı şekilde mal kabul edilmediği için hür bir çocuğun kaçırılması da
gasp sayılmaz. Kaçınldıktan sonra çocuğa bir zarar gelmesi, ölmesi veya yaralanması durumunda ise kaçıran için
belirli şartlarla tazminat (diyet) borcu
ğeri

doğmaktadır.

Gasbedilen malda şu niteliklerin bugerekir: a) Malın mütekawim
olması. Gasp bakımından malın mütekawim olması , dinen kullanılmasına izin
verilen bir nesne olması demektir. Dinen kullanılması caiz olmayan şarap ve
domuz eti gibi mallar mütekawim sayıl
maz. Böyle bir malın zorla alınması durumunda gasp tahakkuk etmez ve failin fiili veya kusuruyla zayi olsa bile tazmin borcu doğmaz . Ancak Hanefi ve Malikıler'e göre bu hüküm, adı geçen malların bir müslümana ait olması durumunda geçerlidir. Gayri müslimlere ait olması durumunda ise onların dinine göre
yasak olmayan mallar grubunda yer aldığından mütekawim mal sayılır. Şafii
ve Hanbeli hukukçularına göre ise şa
rap ve domuz gayri müslimler için de
mütekawim sayılmaz ve bunların gasbı
halinde tazmin borcu doğmaz.
lunması

b)

Malın

dokunulmaz

olması.

Bir ma-

lın dokunulmazlığı onun islam hukukun-

ca koruma altında bulunması demektir. İslam ülkesi dışındaki yerlerde gayri müslim yabancılara ait olan mallar dokunulmaz değildir; bu malların zorla
alınması, mesela bir savaşta ganimet
olarak ele geçirilmesi durumunda gasp
meydana gelmiş sayılmaz.
c) Malın menkul olması. Ebu Hanife
ve Ebu Yusuf, gasba getirdikleri tanı
mın bir sonucu olarak gasbedilen malın
taşınır olması şartını ileri sürerler. Ancak bu görüş, İmam Muhammed de dahil olmak üzere İslam hukukçularının çoğunluğu tarafından benimsenmemiştir.

Bu ihtilaf, özellikle zorla el konan gayri
menkullerin bir mücbir sebeple zayi olması veya bir üçüncü şahsın haksız rı
iliyle itlaf edilmesi halinde önem kazanmaktadır. Ebu Hanife ve Ebu Yusuf'a
göre malın taşınmaz olması durumunda, bu mal mücbir bir sebeple veya üçün-

cü şahsın haksız fiiliyle zayi olursa ona
zorla el koyan için tazmin sorumluluğu
doğmaz . Bilhassa malın bir üçüncü kişi
nin haksız fiiline m&ruz kalması halinde menkul mallarda mal sahibi dilerse
üçüncü şahsa , dilers~ g~sıba karşı tazmin talebinde bulunabilecekken malın
gayri menkul olması halinde gasıp aradan çıkmakta, tazminat talebi ancak
üçüncü şahsa yöneltileqilmektedir. islam hukukçularının çoğunluğuna göre,
malın taşınmaz olrrıasırıın gasıbın sorumluluğuna bir etkisi bulunmamaktadır. Gayri menkullerin gasıba isnadı
mümkün bir fiille z~yi olması veya hasara uğraması dururnurıda bunun ayrı
bir haksız fıil (itlaf) teşkjl ettiği ve tazmin borcu doğurduğund;:ı ise hukukçular görüş birliği içind~dir.
Ebu Hanife ve Ebu YQsuf'un, gasbedilen malın menkul olması şartıyla ilgili
bu görüşleri mal sahiplerinin mağduri
yetlerine yol açtığı için qayri menkulierin gasba konu olaıııaycıcağı hükmüne
zamanla bazı istisnalar getirilmiştir. t.
Zorla el konan gayri menkulün gasıp tarafından bir üçüncü şah~a satılıp teslim
edilmesi. Bunun sebebi, satım akdi ve
teslimle mal sahibinin gasıptan malını
geri alma imkanının ortadan kalkması
dır. Böylece satım ve teslimle gasıbın
ayrı bir haksız fiili meydarıa gelmekte ve
bundan dolayı tazmin borcu doğmakta
dır. z. Sahibi tarafından başkasına emanet edilen gayri merıkulün geri istendiğinde verilmeyip red ve inkar edilmesi.
İadeyi talep anına kcıdar zilyedin elinde
emanet hükmünde ojan bu mal, iade talebinin reddedilmesipden itibaren gayri menkul de olsa emanet hükmünden
çıkmakta , zarareten ga~p sorumluluğu
altına girmektedir. Arıcak bu istisna görüş sahipleri bakırnınpan tutarsızlık göstermektedir. Zira buradcı. istendiği halde iade edilmeyen taşınınazın gasp sorumluluğuna tabi olması, talep edilip verilmediği andan itibaren emanet bırakı
lanın elinde mal sahibinin rızası dışın
da kaldığı gerekçesirıe dayanmaktadır.
Halbuki bu rıza , taşınınazın doğrudan
doğruya gasbedildiği durumda da mevcut değildir. İkisinin farklı sorumluluklara tabi olması bu görqş sahipleri bakımından tutarlılığı bozıııuştur. 3. Gayri menkulün bir vakfa ait olması. 4. Bir
yetime ait olması. s. Muaddün li'l-istiğ
lal olması ( aş. bk.). Son üç istisna menfaatierin gasbında da söz konusu olmaktadır.
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maddi bir mal olması. Hanegöre gasbedilen malın maddi bir
mal olması gerekir. Diğer mezheplere
göre ise ayrıntılarda farklılıklar olmakla
birli~te gasbeqilen malın maddi bir mal
olması şart değildir. Hanefiler'in ileri
sürdüğü bu şart menfaatleri gasbın kapsamı dışında bırakmaktadır. Böylece gasıp gasbedilen malı mevcutsa iade, değilse tazmin etmek zorunda olduğu halde elde ettiği veya elde etmeyi ihmal ettiği menfaatler karşılığında herhangi bir
tazrrıinat ödenıek mecburiyetinde değil
dir. Hanefiler bu görüşlerine gerekçe
olarak menfacıtlerde gasp fiilinin gerçekleşmemesi yanında şu gerekçeyi de
ileri sürerler: Gasbedilen mal gasıbın
gasp sorumluluğu altındadır. Malın zayi
olması veya hasara uğraması durumunda bunun sebebi ne olursa olsun gasıp
tarafından tazmin edilecektir. Diğer bir
ifadeyle, kullarıdığı süre içerisinde malda bir eksilme meydana gelmişse gasıp
esasen bunu tazmin edecektir. Eğer gasbettiği menfaat için ayrıca ücret (ecr-i
misil) öderse b\1. ücretle tazminatın birleşmesi (çifte ödeme) anlamına gelecektir. Malbuki Hanefi hukukçuları, aynı hukuki olay için i}<i çeşit tazminatın istenmeyeceği görüşündedirler. Ancak bu gerekçe menkul malların menfaati için geçerli olsa bile gayri menkullerin menfaati için geçerli sayılmaz. Zira gayri menkuller gasp sorumluluğu altında değil
dir. l3undan dolayı Serahsi, menfaatlerin tazmin edilmemesini bu gerekçe ile
değil gasp fiilinin gerçekleşmemesi esasına dayanan birinci gerekçe ile açıkla
maktadır (el·Mebsa~ Xl, 78).
d)

Malın

filer·~

Şafii ve Harıbeli hukukçularına göre
menfaat de maddi mal gibidir. imam
Şafii malı "satıldığında bir değeri olan,
zarar verildiğinde tazmin ettirilen şey·
diye tarif etm~ktedir. Buna göre Şafii
ler'de bir mal Qasbedilince gasıp malı ister kUllanmış ister kiraya verip hukuki
serneresinden faydalanmış olsun, isterse hiç kullanınayıp atıl bir şekilde bekletmiş bulunsun, malda meydana gelen
hasarın tazmininden başka bu mal eğer
gelir getiren bir mal ise elinde bulundurduğı.ı süre için bir tazminat ödemek zorund;:ıdır. Maliki hukukçuları, menfaatlerin tazmini b;:ıkımından gasbedilen malı ikiye ayırırlar: Hayvan ve köle gibi gasıp için sürekli masrafı olanlar, ev vb.
sürekli bir masraf gerektirmeyenler. Malikıler. birinci gruptaki mallardan elde
edilen menfacıti ona yapılan masrafa

na geldiği söylenebilir. Bunlardan birincisi, başkasına ait bir malın hukuka aykırı şekilde alınmasıdır. Mal sahibinin
grup mallarda ise gasıp eğer herhangi
veya yetkili bir makamın yahut hukuk
bir menfaat elde etmişse b11na göre bir
tazminat ödemekle yükümlüdür (Sahdüzeninin izni olmadan bir kimsenin malının alınması durumunda hukuka aykı
nQn. V, 356)
rılık unsuru gerçekleşmiş olmaktadır.
Hanefiler'in menfaat konusundaki bu
ikincisi, bu alma eyleminin açık bir şe
görüşleri maj sahiplerini zaman zaman
kilde
ve zorla olmasıdır. Buna göre arimpğdur etmiş, bunu önlemek için geyet,
vedia
ve rehinde alma fiili malikin
rektiği gibi korunamayan vakıflara ve
rızasıyla olduğu, bir malın cebri icra yoyetimlere ait mallarla muaddün li'l-isluyla satılmasında, istimlak ve şüf'ada
tiğlal olan mpllar bu hükümden istisna
yetkili bir mahkemenin kararı bulundueqilerek bunlprın menfaatlerinin de tazğu için gasp gerçekleşmemektedir. ismjn edilmesi cihetine gidilmiştir.
lam
hukukçuları, ihtiyaç içindeki bir baVakıf mallarını haksız o)arak elinde
banın çocuğunun nafaka cinsinden mabı.ılunduran kimse, bunları kullansın velını onun izni olmadan alması durumunya kullanmasın bu mallar kendisinde buda
da "cevaz-ı şer'i" mevcut olduğundan
lunduğu sürece menfaatini tazmin eder.
gasbın meydana gelmediği görüşünde
Kendi mülkü zannıyla (te'vil-i mülk) veya
dir. Bu örneklerde hukuka aykırılık buyetkisiz bir zilyedden satın alması sebelunmadığı için haklı zilyedliğin giderilbiyle (te'vil-i akd) vakıf malına iyi niyetle
gerçekleşmekte, fakat yerine kumesi
zilyed olması menfaati tazmin bakımın 
rulan
zilyedlik haksız olmadığı için gasp
dan sorumluluğunu değiştirmez. Vakıf
tahakkuk
etmemektedir.
mplları için getirilen istisna aynı şart
Gasbın gerçekleşmesi için malın kolarda küçüklerin malları için de geçerruma altına alınan bir yerden gizlice alın
liqir.
mamış olması gerekmektedir. Aksi halMuaddün li'l-istiğlal malcı gelince. bu
de gasp değil hırsızlık, mal sahibinin kanmf!l kiraya verilmek üzere b~lirlenmiş ve
dırılarak alınması durumunda da dolanhcızırlanmış rıesnedir (Mecelle, md. 41 7) .
dırıcılık tahakkuk etmiş olur.
Bu tür mallarda menfaatin tazmin edilislam hukukunda fiili tasarruflarda
m~si, böyle bir malı kullanmanın fasid
tam veya eksik eda (fiil) ehliyetine
failin
bir kira olarak kabul edilmesi yüzündensahip
olması aranmadığı için gaspta da
dir. Malın kiralık olması aleni bir icap
bu ehliyet aranmaz. Gasıp çocuk veya
teşkil etmekte, mala gasıp tarafından
akıl hastası olsa bile işlediği fiilin hukuel konulması da kabul yerine geçmekki sonuçlarına katlanır. Genel olarak fiili
tedir. Bu şekilde oluşan kirfl akdi ücret
tasarruflar
ve bu grupta yer alan hakbilinmediğincjen fasid kira olmakta ve
sız
fiiller
kişideki
eda ehliyetine değil vüecr-i misli gerektirmektedir. Ancak bu
cOb
ehliyetine
dayanmaktadır.
VücOb
tür mallarda rnenfaatin tazrçıini için gasehliyeti de hür doğan her kişide tam olabedilen malın mülk veya a}<id ihtimalirak mevcuttur.
ne dayanmadan kullanılmış olması geGasbın Hükmü. Gasp bir ta'zir suçu
rekmektedir. Müştereken sahip bulunsayıldığı için doğurduğu cezai sorumludı..ıkları bir malı ortaklardan birinin bir
luk devlet başkanının veya hakimin takmüddet müsj:akil olarak kullanması dudirine bırakılmıştır. Gasp fiilinin doğur
rumunda olduğu gibi ortada bir mülk
duğu hukuki sorumluluğa gelince, bu
ihtimali (te'vil-i mülk) veya müştereken
esas itibariyle gasbedilen malın mevsahip olunan bir dükkanı ortaklardan bicutsa iade, zayi olmuş veya bir eksilme
rinin tek başına satması ve diğer ortameydana gelmişse tazmin edilmesidir.
ğın icazet vermeyip kendi hissesindeki satışı iptal etmesi durumunda satın _ Bu iade ve tazmin gasbedilen malda,
ziyadelerde ve menfaatlerde farklı hüalanın mevk4f akde dayaneırak bu malı
kümlere bağlanmıştır.
k4llanması halinde olduğu gibi bir akid
ihtimali (te'vl)-i akd) varsa (Mecelle, md .
A) Asıl Mal. a) İade. Gasbedilen mal ay597. 598) bu purumda gasba konu olan
nen duruyarsa sahibine iade edilir. Mal
m~nfaat tazmin edilmez. Bunun dışın
mevcutken bedelinin ödenmesi cihetine
dq ise kiralık malların gastıı menfaatin
gidilemediği gibi bedelinin ödenmesini
tazmin edilmesini de gerektirir.
gerektirecek ölçüde bir eksilme veya deC) Zorla ve Açıktan Alma. Bu unsurun
ğişiklik olmadıkça mal sahibi iade yeriiki ayrı unsurun birleşmesinden meydane bedelinin ödenmesini isteyemez. Mal
kcırşılık

tutarlar ve bu mallar için men-

fa;:ıtin tazminini kabul etmezler. ikinci

389

GASP
ya sahibinden veya kiracıdan yahut ariyet, vedia ve rehin alan sıfatıyla zilyed
olan kimseden gasbedilmiş olabilir. Gası ba karşı istihkak davasını malın kendisinden gasb~dildiği zilyed ( mağs übün
minh) açar. Buna göre malik olmayıp sadece haklı zilyed olanlar tek başlarına
veya mal sahipleriyle birlikte istihkak
davaı:;ını açabilirlerlerse de mal sahibinin tıaklı zilyed olmadan gasıba karşı istihkak davası cıçması mümkün değildir.
Asıl

malda bir değişikliğin ve eksiklimeydana gelmesi veya gasbedilen
taşınınazda birtakım eklentilerin yapıl
ması halinde iade mükellefiyetinin hangi şartlarla yerine getirileceği şu iki durumda ele alınabilir: Hukuki Tağyir Hali.
Haneıfi hu kukçuların a göre gasbedilen
mal, ismi değişece k ve önceki fonksiyonlarının bi rçoğunu yerine getirerneyecek ölçüde bir değişikliğe uğramışsa
artık o mal gasıbın mülkiyetine girmiş
tir ; mal sahibi böyle bir malı değil bedelini isteyebilir. Buğdayın un haline getirilmesi, i p li ğin dokunup kumaş yapıl
ması gibi. Burada haksız zilyedin iyi niyetli veya meyç:tana gelen katma değe
rin asıl maldan daha kıymetli olup olmadığı dikkate alınmaz. Fazla değişikliğe
uğramayan malda ise bu değiş i klik ister ıpeyvenin kuruması gibi kendiliğin
den olsun, ister bezin bayanması gibi
gasıbın fiiliyle meydana gelsin mal sahibi muhayyerç:tir. Dilerse bu malı alır,
dilerse gasıba değerini tazmin ettirir.
Bezin bayanması gibi gasıbın bir değer
ilavesiyle değişiklik yaptığı mallarda da
sahibinin bu seçim hakkı bulunmaktadır. Ancak malını aldığı takdirde gasıbın
yaptı ğı ilavenin değerini öder veya dilerse malının gasp anındaki değerini tazmin ettirir . Hukul~i tağyi r konusunda
Malikiler de Hanefiler gibi düşünmek
tedirler . Hukuki tağyiri bir mülkiyet sebebi saymayan Şafiiler ve Hanbeliler ise
malda ne ölçüde bir değişiklik olursa olsun malikin rrıülkiyet hakkının zayi olğin

madığı görüşüpdedirler. Değişikliğe uğ

rayan malda bir eksilme olmuşsa mal
sahibi gasıba bunları da tazmin ettirir.
Aksine malda bir değer artışı olmuşsa
mal sahibinin bunları tazmin etme mecburiyeti bulunmamaktadır.
Asıl Malın

Eksilmesi Hali. Bununla, gasözünde veya değer ve niteliğ i nde meydana gelen azalmanın kastedildiği söylen~bilir. Menkul malda meydana gelen eksiklikler İslam hukukun-

bedilen
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malın

d<ı ikiye ayrılır. 1. Malın özünde ve niteliklerinde bir değişiklik olmadan piyasa
değerinin düşmesi. Bu durumda aldığı
malı iade eden gasıptan bu değer kaybı
talep edilme;z. Çünkü bu kayıp , malın
özünde veya niteliğindaki bir eksilmedE!n değ i l dış şartlardan ve ekonomik
sebeplerden kaynaklanmıştır. Mal sahibi, asıl mal yerine gasp anındaki değe
rinin ödenmesini de isteyemez. Zira aslen ifanın mümkün olduğu durumlarda
bedelin ifası cihetine gidilmez. Ancak
b4 hüküm, gasbedilen malın gasp mek~ nında iade edilmesi durumunda geçerlidir. Mal sahibi malını Qasp mekanı
dışında ele geçirir ve onun bu yerdeki
değeri gasp mekanındaki değerinden
dcıha az olursa mal sahibi pnalı alabileceği veya gasp yerine iade edilmesini isteyebileceği gibi gasp mekanındaki değerini de tazrnin ettirebilir.

2. Gasbedilen malın özünde veya nitebir az;:ılmanın meydana gelmesi.
Gasbedilen eşyanın herhangi bir şekilde
hasara uğraması durumuncja uygulanacak iade ve tazmin esasları. bu malların
faize tabi mcıllar (fazla lı kl a veya vade ile
mübadele edilmesi halinde kural olarak
faizin cereyan edeceği kabul edilen mallar= el-emvaJü'r-ribeviyye) grubunda yer
alıp almamasına göre değişmektedir .
Hanefiler'e göre faize tabi mallarda esas
itipariyle eksiklik tazmin edilmeyip bunı.ı n dışında kalan mallarda tazmin edilir.
Eksikliğin tazpnin edildiği durumlarda fahiş bir eksikliğin bulunması halinde mal
sahibi dilerse malı alıp eksikliği tazmin
ettirir, dilerse malın tamamının değerini
tazmin ettirir. Pahiş olmayan eksikliklerde ise sadece meydana gelen eksikliğin
ta:zmini söz konusu olmaktadır.
liğinde

Gasbedilen malın gayri menkul olmadurumunda meydana gelen eksiklik
az veya çok olsun gayri menkul sahibine iade edilir ve eksilmaden dolayı meydana gelen zarar tazmin ettirilir. Bu eksiklik, gasbecjilen arazide ziraat yapmak
suretiyle toprağın uğrayacağı verim kaybı şeklinde olabileceği gibi başka bir şe
kilde de olaqilir. Yalnız burada eksikliğip bir tazmin borcu doğurabilmesi için
bunun gasıbın fiil ve kusuru ile meydancı gelmiş olması gerekir ( ta ş ın m az l a rd a
meydana gelen eksikliklerin tazminiyle ilgili geni ş bilgi için bk. Aydın , İTED, IX/ 1-4,
sı

192- 196)

S.

İ adenin yeri ve şekli konusu doktrin-

de

tartışmalıdı r. Gasıp, gasbettiği malı

iade ettiği durumlarda kural olarak bunu gasp mekanında yapar. Ancak mal
sahibi gasıbı ve malın ı başka bir şehir
de ele geçirirse orada da geri alabilir.
Yalnız bu durumda mal sahibinin malı
nı mutlak olarak geri alma mecburiyeti yoktur ; gasıbı gasp rnekanına iadeye
zorlayabilir. Bu hüküm taşınması külfetli ve masraflı olan mallar içindir. Para vb. taşınması külfetli olmayan malları ise mal sahibi başka bir yerde teslim
almaktan kaçınamaz. Ancak teslim yerinin güvensiz olması halinde mal sahibi yine malını kabul etmeme hakkına
sahiptir. Hatta gasp yerinde güvenin ortadan kalkması durumunda da mal sahibinin bu hakkı bulunmaktadır.
Gasbedilen mal için yapılan masraflara gelince, gasıp zorla aldığı mala ve ziyadelerine birtakım masraflar yapmış
sa bunları -faydalı ve zaruri masraflar
olsa bile- iade anında talep edemez. Zaruri masrafların dahi tazmin edilmemesi, menfaatin mal sayılmaması ve tazmin edilmemesiyle dengelenmektedir.
Zira gasbettiği mal için yapmış olduğu
zaruri masrafları geri alamayan haksız
zilyed, bunun karşılığında mağsübu kullandığı ve hukuki samerelerinden faydalandığı süre için bir tazminat ödemek
zorunda kalmamaktadır. Masraflar konusunda haksız zilyedin iyi veya kötü niyetli olması sonucu değiştirmez.
b) Tazmin. Gasbedilen malın aslının
iadesinin mümkün olmadığı veya asıl
malda hukuki bir tağyir meydana gelip
mülkiyetinin gasıba geçtiği, yahut mağ
sübda esaslı bir eksilme (noksan-ı fahi ş )
görülüp de mal sahibinin bedelini tercih ettiği durumlarda bedelin ödenmesi
cihetine gidilir. Malın aslının geri verilememesi, gasıp tarafından tüketilmesi
veya itlaf edilmesi sebebiyle olabileceği
gibi gasıbın fiili veya kusuru olmaksızın
bir üçüncü şahsın haksız fiiliyle, hatta
tabii bir afetle de olabilir. Bu durumlarda gasıbın zayi olan menkul malı tazmin
borcu vardır. Gasbedilen malın üçüncü
şahsın haksız fiiliyle zayi olması halinde
bu kimsenin de tazmin borcu altına gireceği tabiidir , ancak bu husus gasıbı
sorumluluktan kurtarmaz. Bu durumda
mal sahibi dilerse gasıba , dilerse haksız
fiil failine malını tazmin ettirebilir.
Tazminat miktarını belirlemede uyulacak esaslarla ilgili olarak İslam hukukunda nakden ve aynen tazmin esaslarının birlikte uygulandığı söylenebilir.
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ki m;:ığsüb misli bir mal ise misliyle, gayri misli bir mal ise değeriyle tazmin edilir. Bu kuralın bir istisnası, gayri müslimlere ait şarap vb. misli bir malın bir müslüman tarafından gasbedilip
tazmin borcunun doğması halidir. Müslümanlar, kendileri için gayri mütekavvim bir mal olan şarap gibi bir malı satın alıp mislen ödeyemeyeceklerinden
değeriyle öderler. Piyasada bulunmayan
misli mallar da gayri misli kabul edilir
ve değerinin tazmini cihetine gidilir.
Değerinin ödendiği durumlarda tazmine esas olacak yer gasp mekanıdır.
Tazmine esas olacak zamana gelince,
bu konuda gasp zamanının esas alına
cağını kabul edenler bulunduğu gibi mqlın misli veya gayri misli olmasına göre
ayrım yapanlar, birinci grup mallarda
da malın telef olmasına veya gasıp tarafından tüketilmesine göre ayrım yapanlar ve telef olursa gasp zamanının,
tüketilirse tüketilme zamanının ölçü alı
nacağını söyleyenler de vardır. Gasıbın
elindeki malın üçüncü şahıs tarafından
itlaf edilmesi durumunda mal sahibinin
gasıp veya üçüncü şahıstan tazminat talep etme hakkı bulunduğundan mal sahibinin seçimine göre de ölçü alınacak
zaman değişmektedir. rvıaı sahibi eğer
gasıba tazmin ettirmeyi tercih ederse
değerin belirlenmesinde gasp zamanı,
diğer haksız fiil failine tazmin ettirirse
bu durumcıa itlaf zamanı esas alınır.

bul etmeyen Hanefi hukukçuları ise bunların ancak gasıp tarafından tüketilmesi veya itlaf edilmesi halinde tazmin borcunun doğacağını ileri sürerler. Onlara
göre ziyadeler gasıbın elinde emanet
hükmünde bulunmakta, sorumluluğu da
bu çerçevede gerçekleşmektedir . Gasıp
bu ziyadeleri tüketir veya itlaf ederse
tazmin eder. Üçüncü şahıslar tarafından
tüketilmesi veya itlaf edilmesi durumunda korumada bir kusuru yoksa gasıpın
tazmin sorumluluğu da yoktur. Aynı şe
kilde ziyadelerin bir mücbir sebeple zayi olması halinde de gasıba tazmin sorumluluğu yüklenmez. Hanefi hukukçuları ziyadeler konusundaki bu görüşleri
ne iki istisna getirirler. Birincisi ziyadelerin başkasına satılıp teslim edilmesi,
ikinci:;i de sahibi tarafından talep edildiği halde iadeden kaçınılması halidir.
Bu iki halde de gasıp artık asıl malın her
türlü ziyaından sorumlu olduğu gibi ziyadelerin ziyaından da sorumludur.

Gasbedilen malın taşınmaz olması ve
tazmin borcu doğurması halinde tazmine
esas olacak zamanın gasp zamanı değil
itlaf zamanı olması gere!<ir. Zira taşın
ınaziara verilen zqrarlar itlaf sorumluluğu esaslarına göre belirlenmektedir.

C) Menfaatlerin Tazmini ve Ecr-i Misil.
Hanefiler, menfaatin tazminini kabul ettikleri durumlarda menfaat karşılığında
ecr-i misil ödenmesini gerekli görürler.
Buna göre bir vakfa veya yetime ait ojan
yahut kiralık bulunan bir malı gaspeden kimse bunu kullansa da atıl olarak
bekletse de ecr-i misil öder. Aynı durum mağsüb malın kiraya verilmesi
linde de söz konusudur. .Yalnız bu dur umda gasıbın alm ı ş olduğu kira (ecr-i
müsemma) ecr-i misilden fazla ise alclığı
kira bedelini. az ise ecr-i misli ödemek

Şöyle

B) Ziyadeler (Zevaid-i Mağsub). Hanefi
göre ziyadelerde ağır gasp
sorumluluğunun tahakkul<; etmemesi gasıbın bunlardan hiç sorumlu olmadı~ı
anlamına Qelmez. Gasbedildikten sonra
malda meydana gelen ziyadelerin mevcut malla birlikte iade edilmesi gerekir.
İade bakımından ziyadeler için bir ayrım söz konusu olmadığı gibi bu konuda mezhepler arasında ihtilaf da yoktur. Çünkü ziyadeler gasp sorumluluğu
altına girmese bile mal sahibinin mülkiyetindedir ve bunlara gasıp tarafından
el konulması mümkün değildir.
hukukçularına

Ziyadelerin zayi olması durumunda
bunlarda gasbın tahakkuk ettiğini kabul eden Şafii ve Hanbeli hukukçuları
tazminin gerekli olduğu görüşündedir.
Ziyadelerde gasbın tahakkuk ettiğini ka-

Malikiler de ziyadeler konusunda Hanefiler gibi düşünmekte ve ziyadelerin
gasıbın fiil ve kusuru olmadan zayi olması halinde tazmin sorumluluğu doğurmadığını söylemektedirler. Şafii ve
Hanbeliler'e göre ise ziyadeler gasp sorumluluğu altında olan bir maldan türediği ve gasıbın elinde mal sahibinin
rızası olmaksızın bulunduğu için gasp
soruırıluluğuna dahildirler. İade edilmedikleri her durumda tazmin edilirler.

na-

zorundadır.

Kullanım

sırasında taşınır

veya t(lşınmaz malda bir eksilme mı;!y
dana gelse, Hanefi hukukçularına göre
hem bu eksilmenin hem de menfacıtin
tazmini mümkün olmadığından bedel-i
noksan ile ecr-i misilden hangisi yüksekse o ödenir. Şafii ve Hanbeliler'de ise
her ikisi de ayrı ayrı tazmin edilir.
Ecr-i misli. "bir akde dayanmaksızın
veya sahibinin faydalanmasına engel olunan bir menfaat karşılı
ğında ödenen değer kira bedeli" şeklin-

faydalanılan

de tarif etmek mümkündür. Ecr-i mislin belirlenmesinde gasbedilen menkul
ve gayri menkulün bulunduğu yer ve
kullanıldığı zaman esas alınarak aynı
durum ve şartlardaki mallar için ödenmekte olan değer kira bedelinin tesbitine çalışılır.
D) Gasbedilen Malın Elden Çıkması Durumunda İade ve Tazmin. Mağsübun , tekrar bir gasba konu olması veya gasıp tarafından satım, vedia, kira ve hibe gibi
bir hukuki işlemle başkasına devredilmesi şekillerinden biriyle başkasının zilyedliğine geçmesi durumunda zilyedin
iyi niyetli olup olmamasına göre bir ayrım yapılmaksızın gasbedilen malın iade
ve tazmini cihetine gidilir. Mağsübun
tekrar gasbedilmesi durumunda mal sahibi ikinci gasıptan bunu isteyebileceği
gibi ilk gasıba karşı bir tazminat davası da açabilir. Gasbedilen mal herhangi bir sebeple itlaf edilmiş veya zayi olmuşsa bu durumda da mal sahibi dilerse birinci, dilerse ikinci gasıba malını
tazmin ettirme hakkına sahiptir.
Gasbedilen malın satış, kira. vedia,
hibe gibi bir hukuki işlemle gasıbın elinden çıkması ve iyi niyetli bir üçüncü şah
sın eline geçmesi durumunda mal sahibi malının tazmin edilmesi için gasıba
veya iade edilmesi için iyi niyetli zilyede başvurabilir. Burada iyi niyetli zilyed
mal sahibine karşı korunmuş değildir.
Ancak malı iade ettiği durumlarda gasıba rücü edebilir. Bununla birlikte iyi
niyetli haksız zilyed kiralık malları iyi niyetle (te'vil-i mülk ve te'vil-i akde dayanarak) kullanmışsa menfaati tazmin yükümlülüğünden kurtulur. Halbuki aynı
tür muaddün li'l-istiğlal malların iyi niyete dayanmayan kullanılmalarında menfaatin tazmin edilmesi gerekir.
Malı gasbedilen ve bir hukuki işlemle
iyi niyetli bir üçüncü şahsa devredilen
kimse malının iadesini veya tazmin edilmesini isteyebileceği gibi hukuki işleme
icazet vererek bu işlemin tarafı durumuna geçip gasıptan satış veya kira bedelini de isteyebilir. Mal sahibi gasıptan
iade veya tazmin talep ettiği durumlarda asıl malla birlikte varsa ziyadelerin
ve menfaatlerin tazmin edilmesini de
isteyebilecektir. Ziyadelerin gasıba veya
iyi niyetli zilyede isnadı mümkün olmayan bir fiille, mesela mücbir bir sebeple
zayi olması halinde bu durum iyi niyetli
zilyedin sorumluluk kapsamını daraltır
sa da malı başkasına devreden gasıbın
kini daraltmaz.
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GASPIRAU, İsmail Bey
(1851- 1914)
Kırımlı

L

fikir adamı,
ve yay1ncı.

eğitimci

_j

21 Mart 1851 'pe Kırım'da Bahçesaray yakınlarındaki Avcıköy'de doğdu. B<:~
bası, Kırım 1 ın sahil kesimindeki Gaspır~
köyünde doğan ve Çarlık ordusundan
emekli bir teğmen olan Mustafa Alioğ
lu Gasprinskiy, annesi k(:iklü bir mirz~
ailesinin kızı Fatına Sultan'dır. İsmail
Bey, mahallf bir müslüman mektebirı
de baş l adığı öğrenimini Akmescid Erkek G i mncızyumu'nda sQrdürdü. Buradan mezun olduktan sonra önce Voronej'de bir cıskerl okula, dqha sonra Moskova'daki Harp Oj<ulu'na girdi. Özellikita
Moskova'daki tahsil yıllarında dönemin
Rus fikir hayatını ve aydınlarını yakın
dan tanıma imkanı buldu. Tanıştığı Rus
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aydınlarına saygı duymakla birlikte okuldaki panslavist hava onda aksi teısir
yaptı ve zihninde Rusya İmparatorlu
ğu'nc)al<i Türkler'i uyandırma düşünc;esi
oluşmaya başladı. Girit isyanında Rum
asilerine karşı mücadele eden Osmcınlı
askerlerine katılmak üzere yakın ar)<adaşı ı.,itvanya Tatarı Mustafa Mirza Pavidovjç ile birlikte gizlice Türkiye'ye gıaç
mek istediyse de Odesa'da yakalandı .
Çarlık Rusyası 'ndaki askeri öğrencilik
hayatı bu şekilde sona eren Gaspıralı,
1868 ' dıa Bahçesaray'a dönerek Zinçirli
Medre!=!e'de Rusça muallimliğine başla
dı. Bu arada kendini yoğun bir şekilde
Rus edıabl ve felsefi eserlerini okumcıya
verdi. 1872'de Kırım'dan ayrılarak İst;m
bul, Viyana, Münih ve Stuttgart üzerinden Pa~i s'e gitti. Paris'te geçirdiği iki yıl
içinde, ünlü Rus yazarı Ivan Turgenyev'e
asistanlık yapmak da dahil çeşitli iş l erle
hayatını kazandı . 1874 'te, öteden qeri
içinde yatan Osmanlı zabiti olma arıu
suyla İstanbul'a gitti; ancak burada ı;ıe
çirdiği bir yıla yakın süre zarfında baş
vurusuna olumlu cevap alamayınca tekrar Kırım'a döndü.

1878'de Bahçesaray belediye

başkan

yardımcısı seçilen İsmail Bey ertesi yıl

belediye başkanlığına getirildi ve 1~84
kadar bu görevde kaldı. Gaspıra 
lı'nın gerek Kırım'da gerekse dış ülkelerde geçirdiği yıllar ona, büyük çoğun
luğu kabuğuna çekilmiş bir halde yaşa
yan diğer Kırım Tatarları'ndan farklı tecrübelıar kazandırmıştı. Mevcut problemleri y;:ıkından gördüğü için yabancı Ilakirniyeti altında yaşayan soydaş ve c)indaşlarını uyandırmak, onların seslerini
duyurmak arzusu ile yayın yoluyla faaliyete 9eçmek istedi. Bu amaçla 1881'ç:le,
Akmescid'de çıkan Rusça Tavrida ga~e
tesinde "Russkoe Musulmanstvo" (Rus
Müslümrınlığı) başlığıyla , sonradan risate
halinde de yayımlanan bir dizi yazı yazdı.
Anca)< Gaspıralı , fikirlerini tedrlcf ve
ihtiyatlı bir şekilde de olsa ortaya koyabiieceği Türkçe bir yayın organına ihtiyaç duymaktaydı. Bu yoldaki resmi rnüracaatlarının sonuçsuz kalması üzerine
Tiflis'te her birini değişik adlarla hastır
dığı ba~ı varaklar neşretti. Bir taraftan
da dOş(indüğü gazetenin yayın iznini almaya ~ğraşırken Volga boyundaki müslümanlar arasında dolaşarak aboneler
bulmı;ıya çalıştı. Nihayet 1883'te, bütün
muhteviyatının Rusça'sı ile birlikte yayımlanması şartıyla Tatarca bir gazete
neşrine muvaffak oldu. İlk nüshası 22
Nisan 1883'te Bahçesaray'da Tercüırıan
yılına

adıyla çıkan

bu gazete haftada bir gün
Ekim 1903'ten itibaren
haftada iki gün, 1912'den sonra günlük
olarak yayımlanan Tercüman Kırım'da
Kırım Tatarları'nın ilk Türkçe gazeteqi,
bütün Rusya müslüman ları arasında da
Türkçe yayımlanan üçüncü gazeteycji.
Tercüman ' ı ve diğer bazı eserleri rahatça basabilmek için Bahçesaray'da Arap
harfleriyle yayın yapabilecek bir de matbaa kuran Gaspıra lı , özellikle başlangıç
ta gazetenin her işini tek başına ve aile
fertlerinin yardımıyla yürütmeye mecbur kaldı.
İsmail Gaspıralı öteden beri düşündü
ğü maarif reformunun ilk uygulaması
nı, 1884 'te Bahçesaray'ın Kaytaz Ağa
mahallesinde ilkokul seviyesinde açtığı
mekteple yaptı. Bu uygulamanın başka
bir örneği olmadığı için mali kaynağın
bulunması, öğretmen yetiştirilmesi , program hazırlanması, araç gereç temini ve
ders kitaplarının basıtması gibi işleri kendisi üstlendi. Teşebbüsünü başlangıçta
şüpheyle karşılayan Bahçesaray halkına
yeni mektebi benimsetebiirnek için burada kırk günde Türkçe okuma yazma
öğ retileceğini ilan etti. Gerçekten de
"usul-i savtiyye" adını verdiği yeni bir
metot kullanarak kırk gün sonra eşrafın
ve halkın hazır bulunduğu açık bir imtihanla talebenin bunu başardığını gösterdi. Onun bu ilk denemesi, ileride daha da geliştireceği maarif sistemini Rusya İmparatorluğu içindeki müslüman
mekteplerine yayacak bir inkılap mahiyetini taşıyordu. Nitekim usul-i cedid
adını verdiği bu sistem kısa zamanda çok
yaygınlaşmış ve bir döneme damgasını
vurmuştur. Bu tabirden yola çıkı l a rak,
1917'ye kadarki dönemde Rusya'da bu
tarzda yetişen milli - reformist kadrolcı r
Cedldciler olarak adlandırılmıştır.
Usul -i cedldin yerleştirilmesi hususunda 1880'i takip eden yıllarda Gaspı
ralı büyük güçlüklere katlanmak zorunqa
kaldı. Rusya İmparatorluğu içinde müslümanların topluca yaşadığı yerlere sık
sık ziyaretlerde bulunarak usQI -i cedldi tanıtmaya ve benimsetmeye uğraştı.
Yavaş yavaş pek çok Türk bölgesinde
okunınaya başlanan Tercüman ise onun
önemli propaganda araçlarından birini
teşkil ediyordu. İlk usul-i cedld rnektebinin açılışı üzerinden henüz on yıl geçmeden çeşitli Türk bölgelerinde Gaspı 
ralı'yı destekleyen kimseler ortaya çıktı.
Bunlar arasında aydın fikirli mollalar,
muallimler, esnaf ve en önemlisi müslüman zenginler yer atmaktaydı. Özelyayım l anıyordu.

