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(~1) 

Vakıf arazinin 
uzun süreli kiralanınasını 

ifade eden bir terim. 
_j 

Sözlükte "haksızlık yapmak. azaltmak; 
hapsetmek, tutmak" gibi anlamlara ge
len hakr masdanndan isim olan hikr ( ço
ğul u ahkar). fıkıh ve medeniyet tarihi li
teratüründe kelimenin "hapsetme ve bir 
şeyi elde tutma" anlamıyla da bağlantılı 
olarak vakıf arazinin, üzerine bina yapıl
masına ve ağaç dikilmesine izin verilmek 
suretiyle uzun süreli kiralanınasını ifade 
eder. Bu şekilde kiralanan yere veya kira 
ücretine de hikr denilmekle birlikte keli
me terim olarak daha çok ilk anlamda 
kullanılmaktadır. Bu usulün çeşitli uygu
lamaları için belge ve kaynaklarda ayrıca 
tahkir, ihtikar. istihkar. hakfire, muha
kere, ahkar. hakfire terimleri kullanıl
makta. hikr yapana muhtekir. müsteh
kir denilmektedir. Bu uygulamaya Ara
bistan ve Kuzey Afrika'da genellikle hikr 
denilirken Anadolu ve Balkanlar'da "mu
kataalı vakıf" tabiri kullanılmıştır. Nazari 
olarak hikr hakları mülk üzerinde de ge
çerli olmakla birlikte bu uygulama genel
likle vakıf konusunda yapılmıştır. 

Hikrin Mısır'da en azından XII . yüzyıl
dan beri uygulandığı anlaşılmaktadır. Ni
tekim Makrizi (ö. 845/1442). Kahire'de bir 
kısmı bu yüzyıla ait olup çoğu şahıslara 
nisbet edilen yirmi beş kadar hikr hakkın
da bilgi vermektedir ( el-ljıtaı, ll. ı ı 4- ı 20) . 

Hikr uygulaması Osmanlılar'da ise muh
temelen XVII. yüzyılda icareteyn usulü 
ile aynı zamanlarda başlamıştır. 

Evkaf-ı Hümayun Nezareti'nin 11 Rebi
ülewel 1332 (7 Şubat 1914) tarihli tezki
resinde, kaynaklara dayanılarak hikrin bil
hassa fıkhi yönü ve tatbik usulü etraflıca 
anlatılmıştır. Buna göre hikr vakıf arazi 
üzerinde olan bir icare akdidir; mahsul 
verme ve gelir getirme özelliğini büyük 
ölçüde kaybedip kiracısı bulunmayan va
kıf arazinin elden çıkmasını önlemek ve 
devamlılığını sağlamak için üzerine bina 
yapılmak ve ağaç dikilrnek suretiyle uzun 
süreli kiraya verilmesi anlamına gelmek
tedir. Böyle bir vakıf toprak üzerinde 
muhtekir denilen kiracının yapmış ol
duğu bina, dikmiş olduğu ağaçlar onun 
m ülkü durumundadır. Kira süresinin bit
mesinden sonra rayiç bedeliyle (ecr-i mis!) 

bu vakıf arazi veya arsa kendisinde kalır. 
Muhtekir. rayiç bedeli ödeyerek kiraya de
vam etmek isterse mütevelli vakfı baş
kasına veremez. Ancak muhtekirin iflas 
etmesi veya kötü niyetli olması gibi se
beplerle vakıf zarar görecek olursa başka
sına kiraya verilmesi caizdir. 

icare müddeti için vakıfın şartı varsa 
ona riayet edilir. hakim izni olmaksızın 
buna muhalefet caiz değildir. Vakıf şartı 

yoksa istihkar müddeti en fazla üç yıl ola
bilir. Ancak vakfın menfaati göz önüne 
alınarak hakim izniyle bu süre uzatılabi
lir. İstihkarın başlangıcında müstehkir
den alınan ücret ecr-i m isi iken sonradan 
bu ücret çok yetersiz kalırsa mütevelli 
müstehkirden kira ücretini artırmasını 
isteyebilir. fakat icare akdini feshede
mez. Müstehkirin ecr-i misli vermekten 
kaçınması halinde vakıf toprak üzerinde
ki binalar ve ağaçlar vakfa zarar verme
mek şartıyla kaldırılabilir. Bunların mev
cudiyeti gerekli ise bu durumda bina ve 
ağaçların kıymeti vakıftan ödenir, böyle
ce bunlar vakfın m ülkü olur. Müstehkirin 
vefatı durumunda varisierin belirlenmiş 
şartlar çerçevesinde istihkarı sürdürme
ye hakları vardır. Varisler ecr-i misli vak
fa öderlerse mütevelli vakfı varisierden 
geri alamaz. Müstehkirin yaptığı bina ve 
ağaçların tamamıyla harap olması halin
de istihkar süresi bitince müstehkirin 
hiçbir hakkı kalmayacağı için arazi vakfa 
teslim edilir. Hikr akdinde belirlenen üc
retin tamamı muaccel veya müeccel ola
bileceği gibi bir kısmı muaccel. bir kısmı 
da müeccel olabilir ( Ceride-i ilmiyye, ı. 

67-69). 

Hikr ( mukataalı vakıf) usulünün icaretey
ne benzeyen yönleri olmakla birlikte bun
lar temelde birbirinden farklıdır. Benze
yen taraf, her ikisinden de peşin olarak 
bir meblağ (muaccele) veya yıllık kira (mü
eccele) alınmasıdır. Ancak hikrde alınan 
muaccele, icareteynde olduğu gibi vakfın 
tamirine değil vakıf şartlarına göre gelir
den taydalanma hakkı bulunanlara (mür
tezika) gitmektedir. İcareteynli vakıflarda 
arsa üzerindeki bina ve ağaçlar vakfa ait
ken hikrde yalnız zemin vakfındır. üzerin
de sonradan i h das edilen bina ve ağaçlar 
ise özel mülktür. Bu tür vakıflarda arsa 
üzerinde bulunan bina ve ağaçlar kime 
aitse vakıf arsayı da o kimse tasarrufun
da bulundurur. Nitekim bir kimse muka
taalı vakıf üzerindeki kendi m ülkü olan 
bina ve ağaçları satsa vakfa ait arazinin 
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tasarrufu da satın alana geçer. Vakıf yer 
için ayrıca mütevellinin iznine gerek yok
tur. Satış sırasında vakıf yerleri kendi ta
sarrufu nda tuttuğuna dair açıkça kayıt 
düşerse bu takdirde vakıf yer satın alana 
geçmemiş olur (Ömer Hilmi. s. 140-141). 

Bu sebeple icareteyn usulü vakıf açısın
dan daha yararlı bir uygulamaydı. Bir vak
fa ait arsa üzerinde bulunan mülk bina 
veya ağaçların maliki onları başka bir vak
fa akar olarak vakfedebilir, böylece arsa 
bir vakfa. üzerindeki bina ve ağaçlar baş
ka bir vakfa ait olabilirdi. Ayrıca mukata
alı arsa üzerindeki mülk bina ve ağaçların 
hibe edilmesi, sahibinin ölümü halinde 
varisierine intikali. satılması gibi tasar
rufların hepsi hukuken kabul edilmiş. an
cak bunların bazılarında mütevellinin izni 
şart koşulmuştur (a.g.e. , s. 138-145) . 

Bir vakfı icareteyn usulüyle kiraya ver
me imkanı ortadan kalkmadan mütevelli 
onu mukataaya (hikre) veremezdi. İcare-i 
vahide ile işletilen bir vakıf arazinin hikre 
bağlanması için faydalanılması imkansız 
derecede harap olması. tamiri için vakfın 
elinde nakdi imkanın bulunmaması. ica
reteyn usulüyle kiralayanın mevcut olma
ması. ayrıca hakimin müsaadesi ve sulta
nın izni lazım gelirdi (a.g.e., s. 138-139) . 

Böylece vakfın mukataaya bağlanması 
için mütevellinin önünde kısıtlayıcı birçok 
şart vardı. Bu hukuki işlernde kiralayana 
farklı mezheplere göre birtakım haklar 
verilmiş olsa bile bir vakıf malının hikrini 
yürütme yetkisi genelde kadıya aitti; ka
dıların bir vakıf muamelesi olarak hikr ge
lirleri ve muameleleri üzerinde önemli 
denetim yetkisi bulunuyordu. 

İslam dünyasında vakıfların daimi ica
reye verilmesi usulü büyük hızlanma ve 
artış göstermiştir. XIX. yüzyılın ikinci ya
rısında Mısır Evkaf Nazırı Ali Paşa Müba
rek. Kahire ve Tanta gibi şehirlerin iman 
için şahıslara birçok vakfı hikr yoluyla ver
miştir (el-ljıtatü 't-Tev{i~ıyye, Il, 119; IX, 
53). Dolayısıyla yüzyılın sonunda Mısır'da 
vakıflarda hikr akdi ve muamelesi yapan
Iarın sayısı çok artmıştı. 1930'1arda sade
ce Evkaf Nezareti 'nin 11 .000 hikr idare 
ettiği görülmektedir. Hikrin artışının di
ğer bir sebebi de gayri menkullerinin bir 
tecavüze uğramasından korkan borçlu
ların bu uygulamaya gitmeleridir. Bunlar 
gayri menkulün rakabesini bir camiye iti
bari bir değerle satmışlar. ödedikleri ki
ra ile (hikr) arazinin intifa hakkına sahip 
olmuşlardı. Ödedikleri hikr aldıkları toplu 
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paranın yıllık faizine tekabül etmektedir 
(EJ2 Suppl. [İng.j, s. 369) . 

Hikr usulü vakıf araziye el uzatman ın ve 
onu kullanmanın hatta temellükün ade
ta bir yolu olmuştur. Vakıf idarecileri çok 
defa vakıf kiralarını toplamada ihmalkar 
davrandıklarından bir süre sonra zaman 
aşımı ile bu yerler tasarruf edenlerin 
mülkiyetine geçmiştir. Ayrıca bazı vakıf 

nazır ve mütevellileri tarafından da bu 
usul istismar edilmiştir. Nitekim XIX. yüz
yılda Filistin'de bazı mahalli kadı ve ev
kaf müdürleri birçok vakfı süratli bir şe
kilde icare-i vahide usulünden icareteyne 
çevirmiş, vakfın zararına olarak bazı kim
seler de bu yolla kazanç sağlamıştır. Niha
yet 19 Cemaziyelahir 1280 (1 Aralık 1863) 
tarihli irade-i seniyye ile, mahkeme hük
mü ve padişah iradesi olmadan vakıf sta
tüsünde değişim yasaklan mıştır. 

Hikr büyük ekseriyetle hayri, yani gelir
leri cami, hastahane, mektep, medrese 
ve fakiriere tahsis edilmiş olan amme va
kıflarında uygulanmıştır. Kahira'deki ha
mamların çoğu eski büyük vakıflara hikr 
ödemekte, bundan da bu hamamların o 
vakıflara ait olduğu ortaya çıkmaktadır 
(Ali Paşa Mübarek, II, 28, 38, 1 13, 1 16; IV, 
45; VI, 67-71) . Mısır'da hikr gelirlerinin 
çok az yekün tuttuğu görülür. Ali Paşa 
Mübarek'in verdiği bilgilere göre XIX. 
yüzyılın üçüncü çeyreğinde Kahire cami
lerinin bütün hikr gelirleri toplam gelirin 
ancak yüzde biri civarındaydı. 

XX. yüzyılın başından itibaren hikri fes
hetmek için çalışmalar yapılmıştır. Mısır 
Evkaf İdaresi, 1898'den başlayarak çok az 
gelir sağladığı ve masrafını karşılamadı
ğı için hikrleri satma yoluna gitmiştir. Fa
kat vakıfların satılması yasak olduğundan 
bu hususta büyük zorluklarla karşılaşıl
mıştır. Ehl'ivakıflarda hikr Mısır'da 1952'
de kaldırıldı. Irak'ta ise 1929'da vakıf ida
resi kanunu ile hikr ve icareteyn lağve
dildi; ancak etkili olmadı. 1960 ve 1962'
de hikrle ilgili yeni kanun çıktı. Buna gö
re mahkeme emiakin değerini, vakfın ve 
müstecirin hisselerini belirleyecekti (EJ2 
Suppl. [İng.J, s. 369-370). Türkiye'de ica
reteyn ve mukataa (hikr) S Haziran 1935 
tarihinde çıkarılan kanunla kaldırıldı. 
Bundan sonra bu uygulama yasaklana
rak mevcutlar tasfiye edildi. Bu vakıflar 
müstehkirlere bırakıldı; bunlar da yıllık 
olarak ödedikleri hikr bedelinin yirmi ka
tı karşılığında arazilerin maliki oldular 
(Köprülü,XVlll [19521. s. 246vd.). 
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Mekke ve Medine haremlerinin 
dışında kalan bölge için kullanılan 

hkıh terimi. 
_j 

Sözlükte "bir şeyin helal .olması, bir 
borcun ödenme vaktinin yaklaşması, bir 
yeminin yerine getirilmesi" gibi anlam
lara gelen hill kelimesi, dini literatürde 
sözlükteki "helat olma" anlamı çerçeve
sinde terim anlamları kazanmıştır. Fıkıh 
usulünde hil helal, mubah ve caiz ile eş 
anlamlı olarak kullanılırsa da son üç terim 
daha yaygındır. İhramdan çıkmaya da ih
ramda yasak olan fiilierin serbestlik ka
zanması sebebiyle h il veya tehallül den i
lir. H il kelimesi örfi ve dini kullanımda, 
Mekke ve Medine haremlerinin dışında 
ve mikatsınırları içinde kalan bölgeyi ifa
de eder (bk. AFAKI; HAREM; MIKAT). Bu 
bağlamda hil teriminin, sözlük anlamıyla 
da ilişki kurularak harem bölgesine mah
sus yasakların kalktığı yasaksız bölgeyi 
veya ihramın sona erdiği bölgeyi ifade et
tiği, bundan hareketle Mekke ve Medine 
(veya sadece Mekke) haremi dışında ka
Ian bütün yeryüzünü kapsadığı ileri sü-

rülebilirse de (Mv.F, XVIII, 103) hillin fıkıh 
literatüründeki bilinen ve yaygın anlamı, 
Mekke haremini belirleyen işaretierin 
(alem) dışında ve mikatsınırları içinde ka
lan bölge olmasıdır. Bu bölgeye bustan 
da denildiği gibi bölgede oturanlar hilli, 
bustani veya mikati diye anılır. Bu anlam
da harem -hil ayırımının tarih ve coğraf
ya literatüründe de sıkça kullanıldığı gö
rülür (Ezraki, II, 130-13 ı, 309; İbn Hişam , · 
lll, 333; Muhammed b. Ahmed el-Fas!, ı , 

87, 92, 103, 1 14-115; Muhammed b. İshak 
el-Fakihi. v, 87-88) . 

Hil bölgesinde oturanlar hac ve umre 
ibadetinin ifası, özellikle de ihrama gir
me ve ihram yasakları konusundaki fıkhl 
hükümler açısından harem bölgesinde 
oturanlara ( haremiveya Mekkl) yahut mi
kat sınırları dışında oturanlara (atak!) nis
bette bazı imtiyaziara sahip oldukları gi
bi bazı mükellefiyetieri de vardır. Gerek 
Mekke haremi gerekse Medine haremin
de yasak olan avlanma, ağaç kesme ve ot 
koparma gibi davranışlar hil bölgesinde 
helal olur. Hilde oturanlar hac veya um re 
niyetiyle harem bölgesine geçmek iste
diklerinde hilde ihrama girmek zorunda
dırlar. Ancak Malikiler, bunların ihram 
mikatının evleri veya mescidleri, Şafii ve 
Hanbeliler ise oturdukları yerleşim mer
kezi olduğunu belirtmişlerdir. Hanefiler'e 
göre evlerinde ihrama girmeleri daha fa
ziletli olmakla birlikte harem sınırına ka
dar herhangi bir yerden de girebilirler. 
Buna karşılık hil sakinlerinin hac ve um
re dışında bir maksatla harem bölgesine 
geçmek istediklerinde ihrama girmeleri 
gerekli görülmemiştir. Atakilerin hangi 
amaçla olursa olsun mlkat sınırlarına ih
ramsız girmeleri caiz görülmemişkan hii
IIlerin veya haremde oturup da hil bölge
sine geçenlerin hac ve umre dışında bir 
maksatla harerne ihramsız girmelerinin 
caiz görülmesi, harem bölgesine sıkça gi
rip çıkmak zorunda olan bu kişileri böyle 
bir dini mükellefiyetle sıkıntıya sakma
mak içindir. Daha önce harerne ihramla 
gelip ihramdan çıktıktan sonra hil bölge
sine giden atakiler için de hüküm aynıdır. 
Ayrıca afakiler, harerne gitme niyetleri ol
madan hil bölgesine geldiklerinde ibadet 
için değil herhangi bir ihtiyaç için harem 
bölgesine girmede hil sakinleri gibidirler. 

Harem halkının veya herhangi bir amaç
la harem sınırları içinde bulunanların um
re amacıyla ihrama girmek istemeleri ha
linde hil bölgesine çıkmaları gerekir. Çün
kü umre ibadetinde de hacda olduğu gi-


