HAKSIZ iKTiSAP
takdirde bu defa da fakirleşen kişi davalı
aleyhine zenginleşmiş olur; bu da adalet
ilkesine ve haksız iktisap teorisinin dayandığı hukuki düşünce zeminine aykırı
dır. Karşılığı bulunmayan fakirleşme ve
zenginleşmelerin olduğu gibi kalması
adalete aykırı değildir. Çünkü haksız iktisapta hükmün illeti, bir kimsenin başka
sı aleyhine hukuki bir sebep olmaksızın
zenginleşmesidir.

İadenin kapsamı konusunda zenginleşenin

iyi niyetli veya kötü niyetli oluşu da
dikkate alınır. Zenginleşen kimse. iktisap zamanında veya iktisaptan sonra
mal varlığındaki bu artışın geçerli bir hukuki sebebe dayanmadığını bilmiyor ve
bilebilecek durumda bulunmuyarsa iyi
niyetli kabul edilir. İyi niyetli zenginleşen
yalnız aldığı kadarını iade etmekle yükümlü iken kötü niyetli zenginleşen,
elde ettiği bütün fayda ve kazançları veya elde etme imkanına sahip olduğu halde kusuru sebebiyle elde edemediklerini
ödeme gününden veya kötü niyetli olduğu günden itibaren ödemekle yükümlüdür.
Haksız iktisap Davası. Haksız iktisapta zirnınetler arası denge hukuki bir sebebe dayanmaksızın bozulmakta ve bunun sonucunda bir taraf diğeri aleyhine
zenginleşmekte olduğundan haksız iktisap davasının amacı, zirnınetler arasın
da bozulmuş olan dengenin tekrar kur ulması ve adaletin teminidir.
Haksız

iktisap davasında davacı mal
eksilme meydana gelen taraftır. Çünkü mal varlığında bir eksilmenin
meydana geldiğini ve bu eksilmenin hukuki bir sebebe dayanmadığını iddia etmektedir. Davalı taraf ise mal varlığında
çoğalma meydana gelen şahıstır. Davalı
bir kişi olabildiği gibi birden fazla kişi de
olabilir. Mesela ortaklar başkası aleyhine
zenginleşmişlerse her ortak zenginleşti
ği nisbette borçlu olur.
varlığında

Haksız iktisap davası zirnınete taalluk
eden bir hakkı konu aldığından davacı ve
davalının eda ehliyetine sahip olmaları
şart değildir. Dolayısıyla nakıs ehliyetliler
veya temyiz gücüne sahip olmayanlar da
haksız iktisap davasında davacı veya davali olabilirler.
Haksız
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davasında

ispat yükü
fakirleşene düşmektedir. Fakirleşen kimse kendi mal varlığının azaldığını, buna
karşılık diğer şahsın zenginleştiğini, bu
zenginleşmenin fakirleşme karşılığı meydana geldiğini ve hukuki bir sebebe dayanmadığını ispatlamak zorundadır.
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İlahi sıfatlar

ve

varlık

konusunda
bazı kelam alimlerince
benimsenen teori

L

(bk. AHVAL).

HAL
(Jb:.lf}
İlahi bir lutuf olarak
salikin kalbine gelen his
ve bunun ruh ve bedenine
yansıması anlamında

L

bir tasawuf terimi.

Sözlükte "değişme, dönüşme, durum
ve tavır" gibi anlamlara gelen hal kelimesi (çoğulu ahval) Arapça havl kökünden gelir. Birçok sQfi, kelimenin bu anlamından hareketle hali pariayıp sönen
ve sürekliliği olmayan şimşeğe benzetmiş ve "Hal, isminden de anlaşılacağ ı
üzere geçici bir şeydir" demiştir (Kuşey
rl, s. 54). Cüneyd-i Bağdactl, "Hal kalbe
inen bir şey olup devam etmez" derken
bu hususa işaret etmiştir (bk. Serrik, s.
66). öte yandan ilk safilerden itibaren
hal kelimesi, "yerleşme, konaklama" ına
nasma gelen huh11 masdan ile arasında
bir ilgi kurularak bu masdarın ism-i faili
gibi görülmüş ve buna dayanılarak kelimeye bazı tasavvufi manalar yüklenmiş
tir. Bu görüşte olanlar hali, "Kalbe hulfıl
eden veya saf zikrin kalbe girmesini sağ
layan ve yok olmayan şeydir" diye tarif
etmişler ve yok olana hal denemeyeceğini belirtmişlerdir (Serrac, s. 66, 41 1).
Buna göre kelimenin havl kökünden geldiğini söyleyenler onun değiştiğini ve
yok olduğunu , hulfıl kökünden türediğini
söyleyenler ise sabit ve devamlı olduğu
nu ifade etmişlerdir. Ancak genellikle
halin devamlılığı olmayan gelip geçici bir
duygu olduğu kabul edilmiştir. Nitekim
İbnü's-Saiğ'a göre hal şimşek gibidir,
anında yok olup gider; devam ederse
ona hal değil nefsin vesvesesi (hadis-i
nefs) denir (Süleml, s. 31 5). Neşe-hü
zün. kabz-bast, heybet-üns gibi ruhi durumları gelip geçici bir his ve heyecan
olarak gören sQfilere göre de bir hal
meydana gelir gelmez hemen yok olur;
bu bakımdan şimşeğe benzer. Fakat bir
hal yok olunca hemen ardından onun bir
benzeri veya zıddı olan başka bir hal
meydana gelir. Mesela kabz hali peşpeşe
gelen kabz halleriyle devam eder. Belli
bir süre devam eden bu haller er geç sona erer ve peşinden onun zıddı olan bast
hali meydana gelince kabz hali tamamen
ortadan kalkar.
Tasawufta manevi ve ruhi duygu ve
ifade eden hallere büyük
önem verilmiş ve ehl-i Ml olmak mutluluk kabul edilmiştir. SQfiler. hal sahibi olmanın önemini anlatmak için Hz. Peyheyecanları
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HAL
gamber'in sohbetlerinde bulunan Hanzale b. Rebfi örnek verirler. Hanzale,
ResOl-i Ekrem'in huzurunda iken cennet
ve cehennemİ gözüyle görüyormuş gibi
bir hal yaşar, huzurdan ayrılınca da bu
duyguları kaybolurdu (Müslim, "Tevbe",
12). Bu durumdan yakınan Hanzale'ye
Hz. Peygamber bu tür hallerin zaman
zaman meydana gelebileceğini, fakat
devamlı olmayacağını söylemiştir (Serrac, S. 190).
Haller konusunda tasavvufta yapılan
incelemeler sonucunda ulaşılan bilgilere
"ilm-i hal" veya "ilm-i ahval" denir. Bir çeşit tasawuf psikolojisi demek olan ilm-i
hal öneminden dolayı tasawuf ilmiyle
aynı anlamda kullanılır. Nitekim sQfiler
tasawufa "ilm-i hal" veya "ilm-i ahval",
şer'i ilimiere de "ilm-i kal" demişlerdir.
Bu adlandırmanın sebebi tasawufun ancak yaşanarak anlaşılabilmesi, sözle veya yazıyla aniatma veya aniaşılma imkanı bulunmamasıdı r. Bu husus biri "!isan-ı
hal", diğeri "!isan-ı kal" olmak üzere iki
ayrı dini ifade biçiminin ortaya çıkması
na yol açmıştır. Tasawufi his ve heyecanların, manevi hayatın ve ruhi sırların sözle aniatılmasını mümkün ve diiz görmeyen sQfiler bunları birbirine hal diliyle
anlatırlar; başka bir ifadeyle ulvi duyguların anlaşılabilmesi için yaşanmasının
şart olduğunu belirtirler.
Tasawuf tarihinde manevi hallerden
ilk bahsedenler Seri es-Sakati, ZünnQn
ei-Mısri, Haris ei-Muhasibi ve EbO Süleymaned-Darani gibi sQfıler olmuştur. Bayezid-i Bistami ise "erbab-ı ahval" olarak
tanınıyordu (Süleml, s. 48, 67, 215; Ali
Sami en-Neşşar, lll, 316). Bu dönemde
özellikle hal ile "makam" arasındaki iliş
kiler üzerinde durulmuş, nitelik itibariyle birbirinden pek farklı olmayan bu iki
kavramdan geçici olan duyguya hal, sürekli olana makam denilmiş, bazı hallerin zamanla makama dönüştüğü örneklerle gösterilmiştir. Mesela tövbe hissi
geçici olursa buna hal adı verilmiş, bu
duygunun tekrarlanarak devamlılık kazandığı zaman makam şekline dönüşe
ceği söylenmiştir. Sabır, tevekkül, rıza ve
zühd gibi makamlar için de aynı durum
söz konusudur.
insan davranışları tasavvuf düşünce
sinde efal. ahlak ve ahval olmak üzere
üçe ayrılır. Efa! insanın iradeli eylemleridir. Ahlak doğuştan gelir; ancak sürekli bir eğitimle değişebilir. Ahval ise iradenin etkisi olmaksızın doğrudan insana
verilir. Makamların irade ile ve çalışılarak

kazanılan

nitelikler (mekasib) olmasına
haller tamamıyla ilahi bağışlar
dan (mevahib) ibarettir. İyi işler ve güzel
davranışlarla halleri daha da saf hale getirmek mümkündür. Çünkü manevi haller ihlaslı olarak iyi işler yapanlara Allah'ın lutuflarıdır. Bu anlamda haller güzel davranışların meyveleri olup iş ve davkarşılık

ranışların temizliği oranında saflaşırlar.
Şer'i

emir ve yasaklara samirniyetle uymak ve ahlaki davranışlarda bulunmak
mistik hallerin temelini oluşturduğu gibi
niteliğini de yükseltir (Kuşeyrl, s. 183,
196).

Tasawufta ulaşılan her makamın kendine mahsus ahvali vardır. Bir makamdan diğer bir makama yükselen sQfınin
halleri de değişir ve böylece daha mükemmel hallere ulaşmış olur. Ayrıca belli
bir makamda bulunan salikin halleri de
kendisi bu makamda iken sürekli değişir
ve mükemmelleşir. Hallerdeki değişim
sonsuza kadar sürüp gider. Bu durum
Hakk'a doğru yapılan manevi yolculuğun
(seyrü süluk) sonsuzluğunu ifade eder.
"Bazan kalbimi bir perde bürür ve onun
için günde yüz defa istiğfar ederim"
(Müslim, "Zikir", 41; Ebu Davud, "Vitir",
26) mealindeki hadisi sQfıler, "Hz. Peygamber bir halden daha ileri bir hale
ulaştığında önceki halde bulunmuş olmayı kusur saydığından tövbe ederdi"
şeklinde yorumlamışlardır. SQfılerin, "Salih insanlara sevap kazandıran arnelleri
onlardan daha salih insanlar işlerlerse
bu arneller onlara günah getirir" demelerinin anlamı da budur (Kuşeyri, s. 184).
Hal ile vakit kavramları da birbirine
anlamlar taşır. Genellikle vakti hal
anlamında kullanan sQfiler geçmiş ve
gelecek zamanla pek ilgilenmezler. Çünkü onlara göre geçmişi ve geleceği düşünmek, içinde yaşanılan zamanı (hal)
zayi etmekten başka bir şey değildir. En
önemli ve değerli zaman vakit ve hal denilen şimdiki zamandır. Bu durum tasavvufta, "Dem bu demdir dem bu dem"
şeklinde de ifade edilir. SQfı "ibnü'l-vakt"tir, her an içinde yaşadığı zaman parçası
olan hali değerlendirir. Her vakitte o vakitle yapılması en doğru olan şeyi yapar;
her an Allah ile arasındaki hali mülahaza
edip bunu değerlendirir. Bazı sQfıler bu
değerlendirmeyi her gün, bazıları her
saat, bazıları her vakit, bazıları da her an
(her nefes) yaparlar. Tasavvuf yoluna yeni girenler bazan, bu yolda mesafe alanlar daha sık, ileri noktalara ulaşanlar ise
her nefes bunu gerçekleştirirler. Birincisine "vakit sahibi", ikincisine "hal sahi-
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bi", üçüncüsüne "nefes sahibi" denir (izzeddin ei-Kaşl. s. 70) .
Genellikle hal kavramı zayıf ve kuwetli
veya birbirinin zıddı olan birçok değişik
halleri ihtiva eder. Tövbe, vera·, zühd,
fakr, sabır, tevekkül ve rızayı makam
olarak gösteren Serrac murakabe, kurb,
muhabbet, havf, reca, şevk, üns, itminan, müşahede ve yakini de hal olarak
gösterir (el-Lüma', s. 68-104). Tasawuf
terimlerini onar onar gruplandıran Herevi muhabbet, gayret, şevk, kalak,
ataş, vecd, dehşet, heyman, berk ve
zevki "ahval" başlığı altında toplamıştır.
Ebü'n-Neclb es-Sühreverdi'nin Adabü '1müridin'i ile İzzeddin ei-Kaşi'nin Mişbd
J:ıu'J-hiddye'sinde "ahval" başlığı altında
toplanan haller birbirinden farklıdır. Bu
durum his ve tavırla ilgili her şeye tasavvufta hal dendiğini gösterir.
Tasavvufta sQfıler haller açısından hallerine hakim olanlar (aba-i ahval), hallerine mahkum olanlar (ebna-i ahval) diye
iki gruba ayrılmıştır. Hallerine mağ!Qp ve
mahkum olanlar cezbeli ve coşkulu sQfı
ler olup sözlerini ve davranışlarını kontrol edemezler. Bu halde iken kendilerinden şer'! hükümlere uygun düşmeyen
SÖZ ve davranışlar sadır olabilir. Bunlar
halin hükmü altında bulundukları sürece
sorumlu sayılmazlar. Hallerine hakim ve
galip olan velilerin sözleri ölçülü, davranışları dengeli ve şer'! hükümlere uygundur. Peygamberler ve büyük veliler hallerine hakimdirler. Başlangıçta haline
mağiQb olan salik tasawuf yolunda ilerledikçe haline hakim olur. Bazı sQfıler ve
arifler ise hal kaydından tamamıyla azade olmuşlar, kendilerini "muhawilü'l-ahval" olan Allah'a teslim ederek O'ndan
gelen her şeye razı olmuşlardır. Bayeiid-i Bistami, "Herkesin bir hali vardır,
ama arifın hali yoktur" (Herevl, Taba~at,
s. 561) sözüyle bu hususa işaret etmiş
tir. Tasawufta hale hakim olmak ona
mahkum olmaktan çok daha değerli bir
durumdur. Hal kaydından kurtulmak ise
en yüksek makamdır. Hal ve halet telvin
ehli için söz konusudur. Temkin ehli olanlarda hal ve halet bulunmaz.
Manevi halleri yaşamakta olan bir sillikten bazı kerametler zuhur edebilir.
Dolayısıyla ehl-i hal bazan duası makbul
keramet sahibi veli anlamına da gelir. İb
nü'I-Arabi hali, "kulun yaratma hususunda Hakk'ın sıfatıyla zuhur etmesi ve
eserlerin onun himmetiyle meydana gelmesi" şeklinde tarif ederken bu noktaya
işaret etmiştir ( el-FütüJ:ıat, IV, 151 ).
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Devlet başkanım
görevden alma anlamında
İslam hukuku terimi.

_j

Sözlükte "saymak, çekip almak, çıkar
mak, çözmek, tecrit etmek" anlamlarına
gelen hal', hukukta "iş başındaki devlet
başkanını görevden uzaklaştırmak, ona
yapılan biatı bozmak" manasında kullanılır. Halifenin görevden alınması literatürde genelde hal' kelimesiyle, diğer
devlet memurlarının görevden alınması
ise azil kelimesiyle ifade edilmiştir. Biat
işlemiyle birbirlerine karşı hak ve borçlar
altına giren ve aralarında hukuki bir bağ
teessüs eden kimselerin bu işlemine
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"akid" (bağlama), bunu sona erdiren işle
me de "hal'" (çözme) denmiştir. iş başın
dan uzaklaştırılan halifeye hali' veya
mahlü' denir. Hal' kökü Kur'an-ı Kerim'de sözlük (Taha 20/1 2). hadislerde hem
sözlük hem terim anlamlarında kullanıl
mıştır (bk. Wensinck, el-Mu'cem, "bJ<''
md.). Kadının kocasından belli bir bedel
karşılığında boşanınası nikah bağını çözmek olduğundan buna da aynı kökten
bul' veya muhiilaa denilir.
iş başındaki devlet başkanının görev-

den

ve bunun sebepleri,
mezhepleri ve aynı mezhep içinde
hukukçular tarafından farklı şekillerde
değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme
lerde hukukçuların dini-hukuki maslahatın ne olduğu veya neyi gerektirdiği
konusunda farklı görüşlere sahip olmasının etkisi bulunduğu kadar içinde yaşadıkları dini- siyasi şartların da etkisi
uzaklaştırılması

fıkıh

vardır.

Halifenin görevden alınmasının hangi
sebepten dolayı mümkün olacağı islam
hukukçuları tarafından tartışılmıştır. islam ümmetiyle halife arasındaki ilişkiyi
bir vekalet ilişkisine benzeten hukukçular bakımından halifenin hal'i herhangi
bir hukuki problem doğurmamaktadır.
Zira müvekkilin vekilini dilediği zaman
azietme hakkı genel olarak kabul edilmektedir (Mecelle, md. 1521 ). Aynı şekil
de vekil kabul edildiğinde halife de dilediği zaman görevinden ayrılabilmektedir
(a.g.e., md. ı 522) . Ebü Ya'la ei-Ferra,
Seyfeddin ei-Amiöı, Haccavi gibi klasik
dönem hukukçuları ile çağdaş hukukçuların önemli bir kısmı bu görüştedir. Ancak bu vekalet ilişkisi teorisine karşı çı
kan ve sınırlı sayıdaki ehlü'l-hal ve'l-akdin hangi sıfatla ümmet adına halifeyi
kendilerini yönetmek üzere vekil tayin
ettiğini soran hukukçular da vardır. İkin
ci görüşe göre halife ile ümmet arasın
daki ilişki bir velayet ilişkisidir. Ehlü'l-hal
ve'l-akd denilen seçiciler, gerekli niteliklere sahip olduğunu düşündükleri halife
adayına velayet-i amme yetki ve görevini
yüklerler. Ebü Hanife, Evzai ve Ahmed b.
Hanbel başta olmak üzere önemli sayıda
hukukçunun bu görüşte olduğu söylenebilir. Bu hukukçular, kendisinde bulunması gerekli nitelikler ve bu nitelikleri
kaybetmesinin doğurduğu sonuçlar konusunda halifeyi, ehliyeti bulunmayan
kimselerin hukuki temsilcisi olan veliye
benzetrnek suretiyle çözüm bulmaya çalışmışlardır. Mesela fasık olan halifenin
görevden uzaklaştırılmasının gerekli olmadığını söyleyenler, bu görüşlerini veli-

nin fasık olmasının onun velayetine engel görülmemesine dayandırırlar. Bu teoriye göre ümmet dilediği zaman bu
yetkiyi geri alamadığı gibi veliyy-i am
olan halifenin de daha sonra bu görevden affını istemesi söz konusu değildir.
Bu yorumda, Hz. Osman'ın görevden ayrılmayı dini-hukuki sorumluluğu gerektiren bir iş sayarak reddetmesinin de etkisi vardır. Ancak bu durumda da halifenin görevi velayet-i ammenin sona ermesini gerektirici sebeplerin ortaya çık
ması durumunda sona ermekte veya halife hal'edilmektedir. islam hukukundaki
hakim anlayışın halife ile islam toplumu
arasındaki ilişkiyi bir velayet ilişkisi olarak görme meylinde olduğu ve bu sebeple veliyy-i am olan halifenin ancak
belirli sebeplerin varlığı durumunda görevden ayrılması veya görevinin sona ermesi görüşüne ağırlık verdiği söylenebilir.
İslam hukukçuları, iş başındaki devlet
başkanının

görevden alınmasını gerektiren sebepleri genel olarak üç grup altın
da toplamaktadırlar: Halifenin irtidad
etmesi, düşmanın veya isyancıların eline
düşüp esir olması, seçilmek için gerekli
olan niteliklerden birini yitirmesi. Bunların içinde en çok tartışılan ve uygulamada hiç değilse görünüşteki bir sebep olarak ön plana çıkan, halifenin bu makama
geçmek için sahip olması gerekli niteliklerden birini kaybetmesi hususudur.
Halifenin dinden çıkması çok teorik
görünmekle birlikte islam hukukçuları
tarafından tereddütsüz bilafeti sona erdiren bir sebep olarak kabul edilmiştir.
Uygulamada pek karşılaşılmayan bu durumun klasik kaynaklarda devamlı olarak ele alınıp işlenmesi, halife seçilmek
için müslüman olma şartının bütün fakihlerce aranmakta oluşuyla açıklanabi
lir. Halifenin düşmana esir olması da
eğer kurtulma ümidi yoksa islam alimleri tarafından bilafeti sona erdiren bir sebep olarak görülmüştür. Halifenin kendisine isyan eden kimselerin eline düş
mesi ihtimali de değei-lendirilmiş ve kurtulma ümidi varsa veya kurtulma ümidi
bulunmamakla birlikte isyancılar kendilerine henüz yeni halife seçmemişlerse
hilafetinin sona ermediği kabul edilmiş
tir. Halifenin kumandanlarından birinin
idaresi ve vesayeti altına girmesi ise hilafeti sona erdiren bir sebep olarak görülmemiştir. islam alimlerinin bu ihtimali tartışmalarının sebebi, bu görüşle
rin ortaya atıldığı dönemlerde Abbas(
halifelerinin önce emirü'l-ümeraların,

