
olunamaz. Şafii, Ebü Yüsuf ve Hanbell
ler'e göre hacrin hükmü başlangıçta ha
kimin kararıyla olduğu için sefihten hac
rin kalkması yine hakimin kararıyla olur. 
Muhammed'e, Hanbeliler'den Ebü'I-Hat
tab ei-Kelvezanl'ye ve Şafil mezhebinde
ki bir görüşe göre ise sefihten hacrin kalk
ması rüşdün ortaya çıkmasıyla olur: çün
kü hacri sefihlik sebebiyle olduğu için hac
rin kalkması da onun zıddıyla yani rüşd ile 
gerçekleşir. 

Hakimin hacrinin sefihin tasarrutıarına 
etkisi konusunda da fakihler arasında gö
rüş farklılığı vardır. 

4. Borç (deyn) . Borç. Ebü Hanife dışın
daki mezhep imamlarına göre hacir sebe
bi kabul edilir. Borç sebebiyle hacir ala
caklıların korunması düşüncesine dayan
dığından hakimin borçluyu hacir altına al
ması için alacaklıların talebi şarttır. Bazı 

alimler hacir kararının borçluya ulaşma
sının da şart olduğunu söylemişlerdir. 

Borç sebebiyle hacir genellikle şu du
rumlarda olur: a} Matlu'l-ganl. Ödeme gü
cü bulunduğu halde borcun geciktirilmek 
suretiyle ödenmemesi durumu olup te
merrüdün hakim nezdinde zahir olması 
ve alacaklıların borçlunun mallarının sa
tılarak borçlarının ödenmesini talep et
meleri durumunda hakim bu kişiyi hacre
der. b) İflas. Malı olmakla birlikte ağır 
borç yükü altında bulunma hali olup ala
caklılar. ticaret yoluyla mevcut mallarının 
zayi olmasından endişe ederek bu kişinin 
hacredilmesini veya borçlunun "telcie" 
(muvazaalı akid yapmak) yoluyla malı bazı 

varisiere aktarmasından korkarak alacak
lılar dışındakilere ikrarda bulunmaktan 
hacredilmesini talep ettiklerinde hakim 
bu kimseyi hacir altına alır. 

imam Malik. Ebu Yüsuf, Muhammed 
ve Şafii'ye göre alacaklıların talepte bu
lunmaları halinde hakim müflis borçluyu 
hacreder ve alacaklılara zarar vermeme
si için onu alım satım (semen-i misilden da
ha aza satması durumunda). tasarruf ve Ik
rardan meneder. Sefih bizzat kendisi le
hine olmak üzere hacredilmişken borçlu 
alacaklıların gözetilmesi amacıyla hacre
dilmektedir. Borçlunun satmaya yaklaş
maması durumunda hakim onun malını 
satar ve hisseleri oranında alacaklılar ara
sında bölüştürür. imam Malik, müflisin 
hacirden önceki bazı tasarruflarını geçer
siz saymışsa da çoğunluk müflisin bu ta
sarruflarının geçerli olduğunda ittifak et
miştir. Borç sebebiyle hacir altına alınmış 
kişinin ikrarı borcunu ödemesinin ardın
dan kendisini bağlar. Hacir kararından 

sonra eline geçen mal hususundaki ikra
rı nafizdir. Kendisinin ve bakmakla yüküm
lü olduğu kimselerin nafakası borçlunun 
malından karşılanır: çünkü onun asli ih
tiyaçları hem alacaklıların hakkından ön
ce geldiği hem de başkaları sebebiyle 
sabit olmuş bir görev olduğu için hacir bu
nu iptal edemez. Evlenmesi halinde ka
dının, mehr-i misli oranınca alacaklılar 
arasına katılması aynı gerekçeye dayanır. 
Mecelle'de konuyla ilgili maddeler Ebü 
Yüsuf ve Muhammed'in görüşüne göre 
düzenlenmiştir (md. 998-1002) . 

Ebü Hanife'ye göre, hacir borçlunun eh
liyetinin hiçe sayılması anlamına geldiği 
için alacaklıların isteğine dayanarak borç
lu hacredilmez ve eğer borçlunun malı 
varsa hakim o malda tasarrufta buluna
maz. Çünkü bu tasarruf da bir nevi hacir
dir ve karşılıklı rızaya dayanmayan bir ta
sarruftur. Fakat hakim alacaklıların hak
kını gözeterek borçluyu, malını satıp bor
cunu ödemeye razı etmek amacıyla hap
sedebilir. Telele ihtimali bir var sayımdır, 

var sayıma dayanarak bir insanın ehliye
tini kaldırmak ve rızası olmaksızın malını 
satmak caiz değildir. Borçluya gereken 
şey borcunu ödemesidir: mallarının satı
mı ise borcun ödenmesinin kesinleşmiş 
tek yolu değildir. Çünkü borçlunun ödünç 
alma vb. yollarla da borcunu ödemesi 
mümkündür. Dolayısıyla hakimin, borcu 
ödemek için tekyol olarak borçlunun mal
larının satılınasını öngörmesi caiz olmaz. 
Öte yandan borçlunun hapsedilmesi ma
lını satması için değil , onun bizzat kendi
sinin seçeceği herhangi bir yolla borcunu 
ödemesini sağlamak içindir. Ayrıca haki
min satımı sahih kabul edilecek olursa bu 
takdirde borçlunun hapsedilmesi -alacak
lıların hakkını geciktirmek ve borçluya ezi
yet çektirrnek suretiyle- her ikisine de za
rar vereceği için haksızlık olur. Şu halde 
hakimin satımı meşru değildir. Ebu Hani
fe'ye göre müflisin bir malı olduğu bilinmi
yorsa ve alacaklılar hapsini talep ediyor
sa hakim onu hapseder. Eğer borçlu ma
lı bulunmadığını belge ile ispat ederse ha
kim kendisini serbest bırakır. Hapisten 
çıktıktan sonra hakim alacaklıların borç
luyu takip etmelerini engelleyemez, ala
caklılar da onun tasarruf ve yolculuğuna 
engel olamazlar. imameyn'e göre ise ha
kim borçlunun iflasına hükmettikten 
sonra alacaklıların mülazemetine engel 
olur. 

· Mallarının satılması durumunda borç
luya ne tür ve ne miktar mal bırakılacağı 
hususu ayrıca malların satımında takip 
edilecek sıra tartışmalıdır (bk iFı..A.S)_ 
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HAcim 
( ı.S_p,-l::ı.Jf) 

Ebü'I-Fazl (Ebu Yahya) 
Hüsamüddin İsa b. Sencer b. Behram 

ei-İrbili el-Haciri -
(ö. 632/1235) 

Arap şairi. 
_j 

S82'de (1186) Erbil'de bir Türk asker ai
lesinin çocuğu olarak doğdu ve orada ye
tişti. Şiirlerinde Hicaz bölgesinde bulu
nan Hacir beldesini çok zikrettiği için Ha
cirl diye tanındı. İbn Hallikan'ın yakın dos
tu olup ona şiirlerini okurdu. 626 (1229) 
yılının sonlarında Erbil'deki Huftlzgan Ka
lesi'ne hapsedilen Hacirl, daha sonra Er
bil Emlri Muzafferüddin Kökböri'nin hi
mayesine girdi. Onun yanında çok itibar 
gördü ve tasawufi bir hayat sürdü. Mu
zafferüddin 'in vefatı üzerine (629/1232) 
Erbil'den ayrıldı , ancak bir müddet son
ra geri döndü. Bu sırada Abbasller'in ha-
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kirniyetine geçeri Erbil'de kısa bir müd
det kaldıktan sonra uğradığı silahlı saldı
rı sonucunda 2 Şewal 632'de (20 Haziran 
1235) öldü ve Babülmeydan Kabristanı'
na defnedildi. 

Hacirl, başta gazel olmak üzere dObeyt, 
kane ve kan, mewal (mevaliya) gibi halk 
şiiri türlerinde başarılı bir şairdir. İbn Hal
likan, bu türlerde şiir yazan şairlerin bi
rinde başarılı olsalar diğerlerinde başa
rısız olduklarını, Haciri'nin ise bunların 

hepsinde başarı sağladığını söylemekte
dir (Vefeyat, lll, 502). ince duyguların ve 
orüinal manaların hakim olduğu şiirleri, 

Ömer b. Muhammed ed-Dımaşki (Ömer 
Muhammed Hoca) tarafından gazeller, ka
sideler, tahmlsler, müteferrikat, hicviye
ler, mevaliya ve ruballer olmak üzere yedi 
kısımda toplanarak divan haline getiril
miştir. Üstün bir mOsikiye sahip li ri k şi
irlerden oluşması sebebiyle bu divana 
Bülbülü'l-garami'l-kaşif 'an lisani'l-in
sicam adı verilmiş ve daha şairin sağlı
ğında elden ele dolaşmaya başlamıştır. 
Divanda yer alan şiirlerin çoğu kıtalar 

halinde olup Hicaz ve Necid bölgelerine 
ait yer ve menzil adları. tasawufi duygu 
ve remizlerle ( medari k) doludur. İlk defa 
1280 (1863) yılında yayımlanan diva
nın ikinci baskısı Hammad ei-FeyyOml ei
AcmaVı'nin tashihleriyle yapılmıştır (Ka
hire ı 305 ). Divan ın son ilmi neşri Şehha
de Ham Zağber tarafından gerçekleşti
rilmiştir (Kahire 1988). Hacirl'nin, Hz. Pey
gamber'i metheden şiirlerinin toplandığı 
el-K.aşa'idü'l-l:ıicaziyyat ii medJ:ıi {ıay
ri'l-beriyyat adlı eseri de günümüze 
gelmiştir (Brockelmann, GAL Suppl., ı. 

443). 
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Iii RECEP DiKİCİ 

HACİVAT 
Karagöz oyununda 

aydın tipi temsil eden 
ikinci önemli kahraman 

(bk. KARAGÖZ). _j 

L 

L 

HACiYAT 
(..:.ı(;>WI) 

Ferdi veya içtimal hayat için 
mutlaka gerekli olmayan, 

ancak bunların düzenli olarak 
yürümesini temine yarayan 

hükümler anlamında fıkıh terimi 
(bk. HiKMET-i TEŞRI') . 

HACİZ 
(r.=JI) 

Borçlunun para borcunun ödenmesi 
amacıyla ve alacaklısı lehine 

. malına hukuken el konulması 
anlamında terim. 

· ı 

_j 

_j 

Sözlükte "menetmek, iki şeyin arasını 
ayırmak" anlamına gelen haciz (hacz) ke
limesi, hukukta cebri leranın en önde ge
len tedbir ve müeyyidelerinden biri olup 
para borcunu ödemeyen kimsenin borcu
na tekabül edecek kıyınetteki bir malına, 
onu borcu ödemeye zorlama veya malı 
cebri icra yoluyla satıp borcun ödenmesini 
sağlama amacıyla alacaklı lehine huku
ken el konulmasını ifade eder. Haciz ve 
türevleri gerek l(ur'an-ı Kerim'de (en
Nemi 27/61; el-Hakka 69/4 7) ve hadisler
de (bk. Wensinck, el-Mu'cem, "I.:ıcz'' md ) 
gerekse klasik fıkıh literatüründe yalnız 
sözlük anlamında kullanılmış, hukukta ihc 
tiva ettiği terim anlamıyla ise fıkıh litera
türünün hacirve iflas bölümlerinde "borç
lunı.ın hacri ve malının satılması" alt baş
lığında işlenmiştir. Fıkıhta konuylcı ilgili 
olarak yer alan doktriner görüş ve tartış
malar, Kur'an ve Sünnet'te bu hususta 
açık ifade ve hükümler bulunamadığın
dan genelde tarihi süreç içinde islam top
lumlarında ortaya çıkan ihtiyaçları, mah
kemelerce benimsenen çeşitli çözüm yol
larını ve uygulama örneklerini yansıtır. 

Kendi irade ve rızası ile para borcunu 
ödemeyen borçluya karşı uygulanması . 
gereken müeyyidelerden biri, borcuna te
kabül edecek kıyınetteki malı üzerinde 
onun tasarruf yetkisini kaldırmak ve bu 
malları paraya çevirerek alacaklının hak
kını vermektir. Borçlunun fiili engelleme
si halinde gerektiğinde devletin yetkili or
ganları tarafından zor kullanmak suretiy
le uygulanacak bu müeyyideye haciz adı 
verilmektedir. 

İslam hukukunda haczin, "kişiyi mali ta
sarruflardan menetme" anlamına gelen 
hacir kavramıyla, özellikle de borçlunun 
hacriyle yakın ilişkisi vardır. Her ikisi de 
borçluyu ödeme yapmaya zorlama ve ala
cağın cebri icra yolu ile tahsiline yönelik 

hukuki tedbir ve müeyyide durumunda
dır. Ancak hacizle hacir arasında hem ma
hiyet hem de hüküm bakımından bazı 
farklılıklar mevcuttur. Borçlunun haciz ko
nulan mal üzerinde tasarrufumuteber 
değilse de haciz konulmayan diğer malları 
üzerinde tasarruf edebilir. MahcOr borçlu 
ise haczi caiz olan hiçbir malı üzerinde ta
sarruf edemez. Bu bakımdan haciz, sa
dece belirli mallar üzerinde malikin tasar
ruf yetkisini kısıtladığından maksactın ha
sıl olmasına yetmeyebilir; yani alacaklı 
borçlunun malını haczettirmekle her za
man alacağının tamamını tahsil edeme
yebilir. Bu sebeple Hanefi fıkıh alimleri 
borçlunun ayrıca hacredilmesi gerektiği
ni de ifade etmişlerdir. Zira haciz koydu
ran alacaklının hacizli mal üzerinde rüç
han hakkı olmadığı ve alacağın tahsili hu
susunda alacaklıların eşit hakka sahip ol
duğu düşünüldüğünde malına haciz ko
nulan, fakat hacredilmeyen borçlunun 
bazı borçlandırıcı hukuki işlemler yapa
rak haciz koyduran alacaklıyı zarara sok
ması mümkün olur. Mesela güvendiği ba
zı kişilere muvazaa yoluyla borç ikrar ede
bilir ve lehlerine ikrar bulunan kişiler de 
haciz konulan rnalda alacaklılara dahil 
olurlar. Halbuki borçlu haciraltına alınırsa 
artık onun ikrarı haczi caiz olan malları
na hiçbir şekilde tesir etmez. Bununla bir
likte haczin rehne kıyasla alacaklı şahıs le
hine bir öncelik sağlayacağı da ileri sürü
lebilir (bk HACİR). 

İslam hukukçularının çoğunluğu borç
lunun maliarına haciz konulup satılması
nı caiz görür. Bu hükme vanrken en önem
li hukuki dayanak olarak da Hz. Peygam
ber'in Muaz b. Cebel'in iflasına karar ve
rerek maliarına haciz koyup sattırmasını 
ve satıştan elde edilen parayı alacaklılara 
dağıtmasını (Şevkanl, !'feylü'l-evtar, V, 

275-276; ayrıca bk. Müslim, "Müsa[5at", 
18), Hz. Ömer'in de Üseyfi' ei-Cühenl adın
da bir kişinin maliarına haciz koyup sat
tırmasını ve elde edilen paraları alacaklı
lara dağıttırmasını (Serahsl, XXIV, 164). 
ayrıca ResOl-i Ekrem'in, "Ödeme gücü bu
lunan bir kimsenin borcunu ifa etmeyip 
geeiktirmesi onun cezalandırılmasını ve 
kınanmasını helal kılar" (Buhar!, "İsti[5-

raz:"' ı 4) mealinde ki sözünü delil göste
rirler. Fakihlerin bir kısmı, bu hadiste ge
çen "ukübet" (cezalandırma) kelimesinin 
kapsamını dar tutarak onu yalnız hapis 
ve ta'zlr cezası olarak yorumlamışlardır. 
Çoğunluk ise kelimenin hapis müeyyidesi 
yanında haciz müeyyidesini de kapsadığı 
görüşündedir; çünkü mallara haciz konu
lup satılması borçlunun cezalandırılması 


