
HATUNiYE MEDRESESi 

Hatuniye Medresesi türbe mekan ın ı n mihrabı 

müş ve orüinal durumundan çok şey kay
betmiştir; bir kısmı bugün cami olarak 
kullanılmc:ıktadır. Mardin Artuklu Hüküm
dan ll. Kutbüddin İlgazi'nin saltanatı sı
rasında (ll 7 6- ı 184) annesi Sitti Raziyye 
tarafından yaptırılmış ve vakfiyesi 602 
( 1206) yılında kı bl e cephesine kazdırılmış
tır. Kutbüddin İlgazi'nin de bu medrese
ye gömülü olduğu kaynaklarda belirtil 
mektedir. Nitekim mihraph ana eyvanın 
doğusunda tromplu kubbe ile örtülü ve 
mihraph türbe mekanında iki sanduka 
bulunmaktadır. Türbedeki taş işçiliği ana 
eyvandaki gibi dikkat çekicidir. 

İki eyvanlı ve revaklı avlusu iki katlı bir 
medrese olarak düzenlenen yapı esas iti
bariyle son derecede olgun bir plan şerna
sı arzeder. Günümüzde ana eyvanın ba
tısındaki odadan geçilen dalaylı bir girişe 
sahiptir. Vakfiye kitabesi de dahil olmak 
üzere beton bir ara kat ve balkonlar ek
lenmiş olan bu bölümden, ana eyvanın 
arkasındaki revakı içine alacak biçimde 
bir duvar çekilerek bu kısımlar mescide 
çevrilmiştir. Gerek ana eyvandaki gerek
se türbedeki ince bir taş işçiliği sergile
yen mihraplar da çeşitli boyalarla kaplan
mış durumdadır. Bütün bu müdahale ve 
değişikliklere rağmen yapı Anadolu'nun 
en erken tarihli iki katlı, revaklı avlusu
nun üzeri açık, iki eyvanlı medresesi ola
rak mimariık tarihi içindeki özel yerini 
korumaktadır. 
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Zekat matrahı dışında tutulan 
temel ihtiyaç malları anlamında 

fıkıh terimi. 
L _j 

Havaic sözlükte "bir şeye ihtiyaç duy
ma ve kendisine ihtiyaç duyulan şey" an
lamlarına gelen hacet kelimesinin çoğu
ludur. Hacet zorluk ve sıkıntının gideril~ 
mesi, huzur ve refahın temini için insa
nın ihtiyaç duyduğu şeyleri ifade eder 
(bk. iHTiYAÇ). Sözlükte "temel ihtiyaç-

Hatuniye 
Medresesi 
Mardin 

lar" anlamına gelen havaic-i asliyye, İslam 
hukuku terimi olarak zekata tabi olma
yan temel ihtiyaç malların~ ifade eder. _ 

İslam'da, diğer bedeni ve mali yüküm
lülüklerde olduğu gibi zekatta da mükel
lefin çeşitli açılardan durumu göz önün
de bulundurulmuş, ona makul ve taşına
bilir bir sorumluluk yüklenilmiştir. Bu an
layıştan hareketle, kişinin kendisi ve bak
ınakla yükümlü olduğu kimselerin temel 
ve tabii ihtiyaç maddeleri zekat matrahı 
dışında tutulmuştur. Bundan dolayı ha
vaic-i asliyye konusu fıkıh kitaplarında, 
zekat ve fıtır sadakası vermekle mükel
lef olmanın ölçütlerini tesbit münasebe
tiyle ele alınır. Ayrıca eşler ve yakınlar ara
sı nafaka hak ve yükümlülüğü konusun
da da kişilerin temel ihtiyaçlarının karşı
lanması fikri ağır basar. Nitekim bazı Şa
fiiler'in aykırı görüş belirtmesine rağmen 
nafakanın temel ihtiyaçlarla sınırlı oldu
ğu kabul edilir ve nafakada yeterlilik (ki
fayet) derecesinin ölçü alınması gerektiği 
konusunda sahabe ve tabiin dönemlerin
de fiili bir icmaın gerçekleştiği belirtilir 
(İbn Hacer, XX, 188). 

Kur'an'da otuzu aşkın ayette zekattan, 
yetmişeyakın ayette de infaktan SÖZ edil
diği halde hangi tür malların ne ölçüde 
zekata tabi olduğu ve bu konudaki asga
ri sınır hakkında fazla bilgi verilmemiş, 
sadece temel ihtiyaçları belirlemeye ya
rayacak bazı ipuçlarının zikredilmesiyle 
yetinilmiştir. Mesela, "Sana neyi infak 
edeceklerini soruyorlar; 'ihtiyaç fazlasını' 
(afv) de" mealindeki ayet (ei-Bakara 2/ 
2 !9; ayrıca b k. ei-A'ril.f 7 /199) dalaylı ola
rak havaic-i asliyye kavramına işaret eder. 
Nitekim İbn Abbas ve pek çok müfessir, 
söz konusu ayette geçen "afv" kelimesi
ni "ailenin temel ihtiyacından arta kalan" 
diye tefsir etmişlerdir (İbn Keslr. I, 373; 

Kurtubi, III. 61; İbn Hacer, XX, 184). Kur-



tubl'ye göre de "afv" ile, kalpte bir sıkıntı 
duymadan kolaylıkla verilebilecek fazla 
mal kastedilmiş ve dolayısıyla Kur'an'ın 
bu ifadesi, "ihtiyaçlarınızdan fazla olup 
verdiğiniz takdirde kendinize eziyet et
miş ve bu yüzden fakir düşmüş olmaya
cağınız malı infak edin" anlamındadır 
(el-Cami', III , 6ı ). Bu ayetin yanı sıra, "Ze
kat ancak zenginlikten dolayıdır" (Buha
r!. "Zekat". ı 8, "Veşaya". 9; Nesa!, "Ze
kat", 53; Müsned, II, 230, 394, 501); "Ön
ce kendinden başla , kendine sadaka ver, 
eğer bir şey artarsa onu ailene. yine ar
tarsa akrabana ver" (Müslim, "Zekat", 4 ı; 
Nesa!, "Zekat", 60, "Büyü"', 84); "Müs
lümana atından ve kölesinden dolayı ze
kat yoktur" (Buhar!, "Zekat", 45, 46; Müs
lim, "Zekat", 8) mealindeki hadisler ve 
Hz. Peygamber'in birçok malda zekat 
nisabını bizzat belirleyerek bu sınırın al
tında kalan kısım için zekat gerekmedi
ğini ifade etmesi, temel ihtiyaç madde
lerinin zekata tabi olmayacağı fikrinin 
esasını teşkil etmiştir. 

Alimierin çoğunluğu tarafından zımn! 
de olsa kabul edilen bu husus üzerinde 
özellikle Hanefi fakihleri önemle durmuş 
ve ayrıntılı açıklamalar yapmışlardır. Ha
nefi mezhebi dışındaki mezhepler zeka
tın vücCıbu için n isa b, bir yılın geçmesi ve 
nema (zekatı verilecek malın artmaya, 
büyümeye ve çoğalmaya elverişli olma
s ı ) gibi şartlarta yetinmiş, havaic-i asliy
yeden fazla oluşu ayrı bir şart olarak ele 
almamışlardır. Onlara göre asil ihtiyaç, 
esasen nemalanınayan ve nema için ha
zır tututmayan şeylerdir. Ayrıca ihtiyaç 
sübjektif ve değişken olması bakımından 
bilinemeyecek bir husustur. Bu sebeple 
malların zekata tabi tutulmasında söz· 
konusu edilen, hayvanın otlağa salıveril
mesi ve malı elde ticaret için bulundur
ma gibi ölçüler, nema şartının örneklen
dirilmesi anlamını taşıması yanında bir 
bakıma o malın ihtiyaç fazlası olmasının 

da delili sayılmıştır. Ancak konu üzerinde 
çalışan günümüz araştırmacıları, nema 
şartının malın asil ihtiyaçtan fazla olma 
esasının yerini tutmayacağı görüşünde
dirler. Çünkü nakit para, sahibi tarafın
dan bilfiil nemalandırılmasa da tedavül 
ve arttırma aracı olduğu için tabiatı ge
reği nami sayılmaktadır. Nema şartı ile 
yetinilip bu şart söz konusu edilmezse 
nisab miktarı parası olan kimse, gerek 
kendisi gerekse bakınakla yükümlü oldu
ğu kişilerin ev, ilaç. yiyecek ve giyecek 
gibi zaruri ihtiyaç maddelerinin temini 
için bu paraya muhtaç olsa bile zengin 

sayılmakta ve kendisinden zekat alın
maktadır. Halbuki asil ihtiyaçtan fazla ol
ma şartını ileri sürenlerce bu tür ihtiyaç
lara sarfedilecek mal zekat nisabı açısın
dan yok farzedilmektedir (Yusuf el-Kar
davl, ı. ı 52). 

ihtiyaç, esasen gerçekliğine vakıf olu
namayacak derecede kapalı ve kişilere, 
içinde bulunulan ortama göre değiştiği 
için neyin fazlalık, neyin ihtiyaç olduğunu 
ayırmak ve bunlardan hangilerinin asli, 
hangilerinin ikinci derecede ihtiyaç oldu
ğuna karar vermek bir hayli güçtür. Bu 
sebeple insanın ihtiyaç duyduğu veya ar
zu ettiği her şey asli ihtiyaç olarak görül
memiş. fakihler tarafından nelerin asil 
ihtiyaç olabileceği hususunda birtakım 
objektif ölçüler getirilmeye çalışılmış. za
man zaman da asli ihtiyaç sayılabilecek 
mal ve mal türlerinin ayrıntılı dökümü
nün verildiği olmuştur. Bir malın asli ih
tiyaçtan sayılmasında kullanılan en te
mel ölçüt, o malın kişinin sağlık ve güven
lik içinde yaşamasını temin eden veya 
buna birinci derecede yardımcı olan bir 
özellik taşımasıdır. Bundan dolayı açlığı 
giderecek kadar yiyecek, avret yerlerini 
örtme. sıcak ve soğuğa karşı korunma 
için ihtiyaç duyulan elbiseler veya kişinin 
kendisinin ve bakınakla yükümlü olduğu 
aile fertlerinin nafakası havaic-i asliyye
nin ilk örneklerini oluşturur (Ayni, III, 22). 
Fertterin fiilen karşılaştıkları veya muh
temelen karşıtaşacakları eza ve cefadan 
kurtulmaları da temel ihtiyaçlar arasın
da yer alır. Bu sebeple borcun karşılığı 
olan mal temel ihtiyaç sayılmıştır. Zira ki
şi borcunu ödemek suretiyle ödeme ta
lebinden, takip altında olmaktan, hapse 
girmekten ve ahirette de sorgulanmak
tan kurtulur. Borcun ödenmemesi kul 
hakkının ihlali olduğundan kişinin cenne
te gitmesine de engel olur. Dolayısıyla 
onu ödemekten daha büyük bir ihtiyaç 
olamaz (Babertl, I, 486; ibnü'l-Hümam, 
I, 486). 

Fakihler, esasen asli ihtiyaÇlar arasın
da görülebilecek türdeki malların ticaret 
yapma niyetiyle elde tututmasını onların 
ihtiyaç fazlası olduğunun delili saymışlar
dır. Mesela hayvanların meraya salıveril
mesi böyledir. Altın ve gümüşün temel 
özelliğinin para olması sebebiyle ayrıca 
ticari maksatla elde bulundurulması şar
tı aranmaz: bunlar doğrudan zekat ma
lıdır (Kasan!, II, ı ı). Bir şeyin kullanılma

sının haram olması da onun ihtiyaç olma
dığının bir göstergesi kabul edilmiştir. 
Altın ve gümüşten yapılan kapların lüks 
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ve israf sayılması, süslenmenin erkek için 
vazgeçilmez bir ihtiyaç olarak görülme
ınesi sebebiyle bu iki madenden yapıl
mış -gümüş yüzük dışında- erkek ziynet 
eşyası haramdır ve zekat matrahı dışın
da tutulamaz. Kadınların ziynetleri konu
sunda ise mezhepler arasında görüş ay
rılığı vardır. Hanefi mezhebi, altın ve gü
müşün temel özelliğinin nakit olmasını 
ve insanlar arasında bunların bu şekilde 
kullanılma teamütün ün yerleşmiş bulun
masını göz önüne alarak altın ve gümüş
ten mamul her türlü ziynet eşyasını ni
saba ulaşması ve üzerinden bir yılın geç
mesi şartıyla zekata tabi görür. Diğer 
mezhepler ise süslenmenin kadının bir 
ihtiyacı olduğu, ziynet eşyalarının sanat 
ve işlemeleri sebebiyle nakit görünümün
den çıktığı ve şahsi ihtiyaçları tatmin için 
edinilen eşyaya dönüşmüş bulunduğu 
noktalarından hareketle bilezik, halhal, 
gerdan lık, küpe, yüzük vb. kullanımı mu
bah eşyalarda zekat vermeyi prensip ola
rak gerekli görmezler. Ancak mesela Ma
likiler kiraya verme durumu hariç ticaret 
için, Şafiiler biriktirme amacıyla ve Han
beliler ise kullanma dışında kalan herhan
gi bir amaçla elde tutulan altın ve gü
müş için zekat vermenin farz olduğunu 
belirterek yukarıdaki prensibi önemli 
ölçüde sınırlandırmışlardır. Ayrıca Şafii 
mezhebine göre kullanma amaçlı da olsa 
israf olarak değerlendirildiği, teamülleri 
ve ınGtadı aştığı için 200 miskale (yakla
şık yarım ki logram) ulaşan altın ve gü
müşten yapılmış kadın ziynet eşyaların
dan zekat vermek gerekir. 

Temel ihtiyaçları elde etmek için gerek
li ön şartlar da bu ihtiyaçtarla aynı kate
goride mütalaa edilir. Bu bakımdan gü
nün şartlarına göre hayatı normal bir b\
çimde sürdürmenin ve geçimini temin 
için bir meslekicra etmenin ön şartı olan 
hususlar temel ihtiyaçların kapsamına 
girmektedir. öte yandan zekat mükelle
fiyetinde bir yıllık süre esas alındığından 
asil ihtiyaçlar da yine bir yıllık süreye gö
re belirlenir. Bu sebeple bir yıllık temel gı
da maddeleri, giyecek ve mesken gideri 
gibi temel ihtiyaçlar yanında bir insanın 
hayatını huzur, güven ve sağlık içinde sür
dürebilmesi için lüzumlu olan mesken, iş 
yeri, binek ve iş hayvanları, ticari maksat
lı olmayan özel araba, özel silah, ev eşya
ları , elbiselerle altın ve gümüşten yapıl

mış olmayan süs kapları asli ihtiyaç mad
deleri kabul edilir. Yine ilim adamlarının 
özel kütüphanelerinde mevcut kitaplar, 
zenaatkarların sanat ve mesleklerini icra 
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ederken kullandıkları iş aletleri ve takım 
sandıkları, ticari malları depolamada kul
lanılan paket ve kaplar da yine asli ihti
yaç olma ve artış göstermeme sebebiyle 
zekat matrahı dışında tutulmuştır. 

Sanayi inkılabıyla ortaya çıkan iş maki
neleri, fabrikalar. gemiler, uçaklar. oto
büsler ve taksiler gibi ayınlarını kiralama 
yahut ürünlerini satma suretiyle kazanç 
sağlanan mallar (müstegallat) , klasik an
lamda şahsi temel ihtiyaçlara girmemek
le birlikte belli alanlarda iş yapabilmek 
için ihtiyaç duyulduğu ve ayınlarından 
doğrudan doğruya bir kazanç elde etme 
söz konusu olmadığı için bu tür malların 
zekata tabi olup olmadığı tartışmalıdır. 

Çağdaş alimler. bu malların zekata tabi 
olacağı konusunda hemen hemen ittifak 
etmekle birlikte zekatın sermaye ve ge
lirin toplamından mı, yalnız gelirden mi 
alınacağı ve oranının ticaret malına göre 
mi, zirai mahsule göre mi belirleneceği 
konusunda farklı görüşler ileri sürmüş
lerdir (bk. ZEKAT). 

Geçmişte özellikle Hanefi alimlerinin 
temel ihtiyaçlar konusunda geniş açık
lama yapmalarına karşılık bazı çağdaş 
araştırmacılar bu tür ihtiyaçların zaman, 
çevre vb. şartlara bağlı olarak değişip ge-

:. lişebileceğine işaret ederek ayrıntılı bir 
döküm vermek yerine ilkeler üzerinde 

· durmayı tercih etmişlerdir. Bu konuda 
uygun çözüm, hangi tür ve ne miktar ma
lın temel ihtiyaç grubunda yer alacağı 
hususunu tesbitin, hem toplumun genel 
iktisadi şartlarına hem de kişilerin sosyal 
çevrelerine ve toplum şartlarına bağlı ola
rak yetkili merciiere bırakılmasıdır (Yu-

. suf el-Kardavl, I, I 53). 

Asli ihtiyaçlar söz konusu edildiğinde 
sadece zekat mükellefi olan kişinin ihti
yaçları değil aynı zamanda onun bakmak
la yükümlü olduğu karısı. sayısına bakıl

maksızın çocukları, annesi, babası ve ya
kın akrabalarının ihtiyaçları da göz önün
de bulundurulur. İbn Hacer, yukarıda zik
redilen, "Zekat ancak zenginlikten do
layıdır" hadisinin zaruri ihtiyaçların kar
şılanmasına öncelik verdiğini, bir kim
senin kendisinin ve bakınakla yükümlü 
olduğu kimselerin ihtiyacını karşıladık
tan sonra zekat vermesini ve başkasına 
yardımda bulunmasını tavsiye ettiğini ve 
hiç kimsenin böyle bir harcama sebebiy
le başkalarına muhtaç hale gelmemesi 
gerektiğine işaret ettiğini belirtir. Ona 
göre zaruri ihtiyaçlarda fedakarlık caiz 
değildir; hatta haramdır. Çünkü kişi baş
kasını kendine tercih ederse kendisinin 
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helakine yahut zarar görmesine sebep 
olur. Bu bakımdan kişinin kendi hakkına 
riayet etmesi daha uygundur. Bu asri 
ödevler yerine getirilince fedakarlık doğ
ru bir davranış niteliğini kazanır, kişinin 
zekat ve infakl daha faziletli olur (Fet
f:ıu'l-bari, VII, 47). 

Kasanl, İmam Malik'in, zekatın farz ol
ması için malın artmaya müsait yahut 
asli ihtiyaçtan fazla olup olmaması şartı
nı göz önünde bulundurmadığını ve ona 
göre iş elbiseleri, taşımada ve işte kulla
nılan hayvanlar, hizmetçiler, mesken. bi
nek hayvanları, ailenin giyeceği ve yiye
ceği, süs için kullanılan kap, gümüş ya
hut mefruşat ve ticaret niyetiyle bulun
durulmayan eşya vb. gibi her türlü mal
dan zekat vermenin farz olduğunu belir
tir ( Beda'i', II, ı ı ) . Ancak bu açıklamala
rın bazıları Maliki kaynaklarında yer alan 
bilgilerle çelişmektedir. Zira İmam Ma
lik, diğer alimler gibi zekat için nisabın 
gerekli olduğunu kabul eder ve İbn Ab
dülberr'in belirttiğine göre mallardan ze
kat verilmesini artış özelliğine bağlar (el
Isti?kar, IX, 69); bu özelliği taşımamaları 
sebebiyle kadınların takınmak için bu
lundurdukları altın. gümüş. inci. yakut 
gibi her türlü süs eşyasından zekat ge
rekmediğini ifade ederek bunların ehli 
tarafından kullanılan eşyaya benzediğini 

belirtir (el-Muvat(.a', "Zekat", 5; SahnGn, 
ı. 245-246). Bu ifadede yer alan "ehli ta
rafından kullanılan eşya" tabiri bir bakı
ma havaic-i asliyye kavramının tanımı ni
teliğindedir. Malik. zenginlik için bir sınır 
bulunmadığını ve bunun ictihada bırakıl
dığını ileri sürmekle birlikte ona göre evi 
ve hizmetçisi olan kimse zenginlik sınırı
na ulaşmadığı müddetçe zekat alabilir; 
fakat sahip olduğu ev ve mesken. ihtiya
cını karşılayabileceği bir başka ev satın 
aldığında elinde fazlalık kalacak kadar 
değerli ise bu durumda zekat alamaz. Ay-

. nı kural hizmetçi için de geçerlidir (İbn 
Abdülber, et-Temhfd, IV, 98; a.mlf., el-İs
ti?kar, IX, 2 ı 4) . Bununla birlikte Kasani'
nin de naklettiği gibi işte çalıştırılan hay
vanlardan zekat alınacağını söyler (İbn 
Abdülber, el-İsti?kar, IX, 148, ı 70). 

Zekat yükümlülüğünün, havaic-i asliy
ye dışında n isa b miktarı mala sahip olun
maya bağlanmasının hikmeti şöyle açık
lanmıştır: Zekatın farz kılınmasının se
bebi zenginlik nimetine şükürdür. Mal 
asli ihtiyaçtan fazla olursa zenginlik ve 
nimet içinde olma husus u gerçekleşir ve 
o zaman kişi gönül hoşluğu ile zekatını ve
rir. Asri ihtiyaç seviyesindeki mal ve zen-

ginlik ise hayatı sürdürmek ve bedeni kı
vamında tutmak için zaruri olan ihtiyaç
lardandır. Bunun şükrü beden nimetinin 
şükrüyle aynıdır ve bu kadar maldan ze
kat verme gönül hoşluğu ile olmaz. Hal
buki Taberani'nin Ebü'd-Derda'dan riva
yet ettiği bir hadiste Hz. Peygamber, 
"Mallarınızın zekatını gönül hoşluğu ile 
veriniz" demiştir (Kasanl, II, 4, ı ı). 

Asli ihtiyaçlar zekat fonundan yarar
lanma konusunda da belirleyici bir unsur
dur. Çünkü zekatın meşru kılınmasının 
sebebi ihtiyaç sahiplerinin temel ihtiya
cını gidermek ve ileri derecedeki yoksul
luğu ortadan kaldırmaktır. Bu sebeple 
bir kimsenin elinde bulunan asri ihtiyaç 
maddeleri zekat vermeyi gerektirmediği 
gibi zekat almaya da engel olmaz. Dola
yısıyla asli ihtiyaçlarını karşılayamayan ve
ya nisab miktarından az mala sahip olup 
ihtiyaçlarını güçlükle karşılayabilen. geli
ri giderine denk kimse şer'an fakir sayılır 
ve zekat alma hakkına sahiptir. Yine asli 
ihtiyaçlarını karşılayamayan kimseye dev
let zekat dışında da yardım etmek duru
mundadır. Fıkıh literatüründe fakirierin 
ve hastaların tedavi ve ilaç masrafları ile, 
çalışıp kazanmaktan aciz olup nafakasını 
karşılamakla yükümlü kimsesi bulunma
yanların narakalarının hazine gelirlerin~ 
den karşılanacağı ifade edilirken (Kas§~ · 
ni, II. 68-69) adeta günümüzdeki sağlık 
ve işsizlik sigortası, malul en emeklilik gi~ 
bi kurumların gerçekleştirmeye çalıştığı 
sosyal adalet ve dayanışma amaçlanmış 
olmaktadır. Ayrıca zaruri ihtiyaçlarını kar
şılayamayan ve başka bir imkanı da bu
lunmayan bir kimsenin dilenmesi de caiz 
görülmüştür. 

Havaic-i asliyye kavramı İslam toplu- · 
munda asgari hayat ve geçim standar
dını belirlemede kullanılan bir ölçüt ko
numundadır. Müslümanlar. gerek fert 
gerekse devlet olarak bu standardın al
tında yer alanlara yardım etmekle yü
kümlü oldukları gibi bu standardın üs
tünde olanlar da bu yükümlülüğe katıl
mak durumundadır. Ayrıca asli ihtiyaçla
rın zekat dışı bırakılması anlayışı -her ne 
kadar pek çok ülkede henüz uygulanmı
yorsa da- modern vergi sisteminde as
gari ücretin vergi dışı tutulması düşün
cesinin asırlar öncesinden bir uygulama 
örneği olması ve vergilendirmede mal sa
hibinin şahsını, içinde bulunduğu ortamı. 
ihtiyaçlarını, borçlarını ve ailevl yüküm
lülüklerini göz önünde bulundurması iti
bariyle vergi hukuku alanında üzerinde 
durulmaya değer bir önem arzetmekte
dir. 
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HA V ALE 
( 4Jt,.,.ı ı ) 

Borcun naklini konu alan akid. 
L _j 

Sözlükte "bir şeyi bir yerden başka bir 
yere nakletme, yönünü değiştirme, de
ğişim ve intikal'' anlamına gelen havale , 
İslam hukukunda borcun bir kimsenin 
zirnınetinden başka bir kimsenin zirnıne

tine nakledilmesini ifade eder. Klasik fı
kıh literatüründe borcunu başka bir kişi
ye havaleeden borçluya muhil, alacaklıya 
muhal veya muhalün leh, borç kendisine 
havale edilen kimseye muhalün aleyh, 
havale edilen borca da muhalün bih de
nir. 

Hukukta alacak ve borçların asıl süjele
rinden başkalarına intikali iki grupta mü
talaa edilir. Ölüden, geride kalanlara in
tikal miras ve vasiyetle, sağlar arası inti
kal ise alacağın temliki ve borcun nakli 
kavramlarıyla ifade edilir. Alacağın itiba
ri bir mal kabul edilmesi, tahsil ve tesli
minin kesin değil muhtemel bulunması, 
onun alacaklının mülkiyetinde olup olma
dığı ve ne ölçüde hukuki işlemlere konu 
edilebileceği tartışmasını gündeme geti
rir. Tartışılan konular arasında alacağın 
temlikinin caiz olup olmadığı veya hangi 

kayıt ve şartlarda caiz görülebileceği hu
susu özel bir yer işgal eder ve alacağın 
temliki İslam hukukçularının çoğunluğu 
tarafından prensip olarak caiz görülmez. 
Ancak bu konuda Hanbeli ve Zahiri mez
hepleri oldukça katı iken Şafii mezhebi
nin daha esnek olduğunu , özellikle de Ha
n efi mezhebinde alacağın borçluya, hat
ta bazı istisnai hallerde üçüncü şahıslara 
temlikinin caiz görüldüğünü belirtmek 
gerekir. Malikiler'e göre ise alacağın borç
lu dışındaki şahıslara temliki bazı kayıt ve 
şartlarla da olsa kural olarak geçerlidir: 
bu temlikin satım veya bağış yoluyla ger
çekleşmesi sonucu etkilemez (b k. BORÇ; 

DEYN). 

Alacağın hukuki işlemlere konu edilme
si hususunda İslam hukukçularının orta
ya koyduğu muhalif veya çekimser tavır 
ve ileri sürdükleri kayıt ve şartlar özellik
le üçüncü şahısların haklarının korunma
sı, hukuki ilişkilerde açıklık ve güvenin 
sağ lanması konusundaki gayretlerinin 
bir parçası olarak görülebileceğ i gibi bu 
durum onların genel akid nazariyeleriyle 
de uyum gösterir. Ancak bu yaklaşımın 

borç ilişkilerinçle ve ticari hayatta yol aça
bileceği muhtemel sıkıntılar borcun ha
vale işlemiyle büyük oranda giderilmiş, 
hatta borçlunun aktif olarak devrede ol
ması sebebiyle daha güvenli bir usul te
sis edilmiştir. 

Tarihçe. Roma hukukunda borç ilişkisi 
alacaklı ile borçlu arasında şahsi bir bağ 
olarak telakki edildiğinden sağlar arasın
da borcun havale yoluyla nakli kabul edil
miyordu. Zamanla ihtiyaçların zorlaması 

sonucu alacaklıyı veya borçluyu değişti
rerek alacak veya borcun yenilenmesi, 
yahut yeni alacaklıya alacağın tahsili ko
nusunda vekalet verme şeklinde bir çö
züm üretilmişse de hem bu usullerin ye
terince güvenceli olmayışı hem de getiri
len yasal kısıtlamalar arzu edilen sonucu 
sağlamadı. Roma hukukunun bu tavrı, 
başta Fransa olmak üzere Avrupa ülke
leri hukukunda XIX. yüzyılın ortalarına 
kadar az veya çok etkisini sürdürdü. Bu
nun için de Batı hukukunda havale ile il
gili kanuni müsaade ve düzenlemenin 
fazla uzun bir geçmişi yoktur. Buna kar
şılık İslam toplumunda havalenin, bor
cun ödenmesini kolaylaştıran ve borçlu
yu sıkıntıdan kurtaran bir sistem olması 

sebebiyle Hz. Peygamber döneminden 
itibaren olumlu karşılandığı hatta teşvik 
gördüğü, iktisadi gelişmelere ve ticari 
hayatın canlanmasına paralel olarak bir
kaç yüzyıl içinde alacak veya borcun nak-

HA V ALE 

!ini sağlayan "süftece", "sak" gibi vasıta 
ve usullerin yaygınlık kazandığı görülür. 
Bu sebeple bazı Batılı müellifler de dahil 
hukuk tarihçileri, Batı t oplumunda ha
vale anlayış ve usullerinin benimsenme
sini ve yaygınlık kazanmasını İslam top
lumlarındaki gelişmelerin müslüman ta
cirler ve yahudi bankerler tarafından Ba
tı'ya tanttılmasına bağlarlar (Schacht. s. 
78). öte yandan çağdaş İslam hukukçu
larından Abdürrezzak es-SenhGri, diğer 
t oplumlarda borcun naklinin tarihi seyir 
itibariyle alacağın temlikinden çok daha 
sonraki dönemlerde ortaya çıktığını, İs
lam toplumunda ise önce borcun nakli 
demek olan havalenin kurumlaştığını, 
alacağın ise önceleri miras yoluyla intika
linin, sonra da sınırlı şekilde de olsa akid 
yoluyla intikalinin benimsendiğini ve bu 
anlayışın aşama aşama geliştiğini ifade 
eder (Meşadirü'L-ba~. V, 77). Bu tesbit, 
konunun tarihçesi kadar İslam hukuk 
doktrininin kendine has şartları içinde 
or ijinal bir gelişme seyri takip ettiğini 
göstermesi yönüyle de önemlidir. 

Kur'an'da borçlanmanın yazışma ve 
şahitle belgelenmesi (el-Bakara 2/282), 

altidierin ve verilen sözlerin yerine geti
rilmesi (el-Bakara 2/177; el-Maide 5/1). 

borçlu ödeme sıkıntısı içinde ise ona ko
laylık gösterilmesi (el-Bakara 2/280) gibi 
genel ilkeler bulunmakla birlikte alacak 
veya borcun başkasına nakledilmesiyle 
ilgili özel bir hüküm yer almaz. Hz. Pey
gamber konuyla ilgili olarak, "Zenginin 
ödemeyi geeiktirmesi zulümdür. Sizden 
biriniz alacağı konusunda ödeme gücü 
bulunan birine havale edilirse bu havale
yi kabul etsin" (Buharı. "I:Iavalat", ı-2. 

"İstil5raz", 12: Müslim . "Müsal5at", 33-
34: Ebu DavGd, "Büyü'", ı O) demiş, an
cak hadisin bir gereklilik mi yoksa tavsi
ye mi içerdiği hususu tartışmalı kalmış
tır. Sahabe döneminde sınırlı sayıda da 
olsa havale uygulamasına rastlanmakta
dır. İbn Hazm'ın naklettiğine göre Said b. 
Müseyyeb'in babası Müseyyeb'in bir kim
sede 2000 dirhemlik alacağı, bir başka ki
şinin de Ali b. Ebu Talib'de aynı miktarda 
alacağı vardı. Bunun üzerine Hz. Ali'den 
alacağı olan şahıs Müseyyeb'e, "Ben seni 
Ali'ye havale edeyim, sen de beni falan 
şahsa havale et" dedi, Müseyyeb de bu
nu kabul etti. Daha sonra Müseyyeb ha
vale yoluyla Hz. Ali'den alacağını aldı . Fa
kat diğer şahıs, borçlu yanındaki malın 

helak olması sebebiyle alacağın ı t ahsil 
edemedi. Müseyyeb bu durumu Hz. Ali'
ye bildirince Ali, "Allah onu hakkından 
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