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Bir şahsın akit veya tek taraflı 
bir hukuki işlem yapması için 

kasten yanıltılması hali. 

Sözlükte "çare. maharet. kurnazlık" gi
bi anlamlara gelen hile hukuk dilinde, bir 
kimseyi istenen yönde bir irade beyanın
da bulundurmak için onda yanlış bir ka
naat uyandırarak veya mevcut bulunan 
hatalı fikrin devamını sağlayarak yanılt
ınayı ifade eder. Herhangi bir akit veya 
hukuki işlem yapmak isteyen kimsenin 
iradesine yönelik hile İslam hukuk litera
türünde geneldetağrir. yer yer de tedlis 
terimleriyle veya "aldatma" anlamını içe
renhud'a, hılabe, ğaş gibi kelimelerle ifa
de edilir(bk TAGRIR) . Bu manada hilenin 
gabn* ve garar* kavramlarıyla da yakın 
bağlantısı vardır. Davranışları dış görü
nüş ve şekil şartları yönünden dini- hu
kuki esaslara uygun düşürme ve bu çer
çevede bir çözüm üretme şeklinde açık
lanabilecek olan, "dini- hukuki çare ve çı
kış yolu" anlamına gelen hile-i şer'iyye ise 
ayrı bir kategori oluşturur (bk. HİYEL). 
Akde taraf olanların iradelerine yönelik 
olarak yapılan hilelerde. ona .maruz kalan 
kişinin iç iradesiyle beyanı arasında bir 
uygunsuzluk söz konusu olmamakla bir
likte beyanın kaynağını teşkil eden iç ira
denin doğumunda başvurulan hile etkin 
rol oynamış ya da bu iç irade aslında yan
lış iken başvurulan gerçek dışı yollarla o 
hatalı durumun düzelmesine engel olu
narak devamı sağlanmıştır. Sonuç itiba
riyle hile, buna maruz kalan şahsın hata
lı bir irade beyanında bulunmasına yol aç
tığın dan iradenin oluşumunda bozukluk 
veya rızayı sakatiayan sebep olarak nite
lendirilir. 

Kur'an'da. ticari ilişkilerin karşılıklı rı

zaya ve gönül hoşnutluğuna dayanması 
temel ilke olarak konmuş (en-N isa 4/29), 
böylece akitlerde karşılıklı rızanın bulun
ması adeta helal kazancın ön şartı olarak 
kabul edilmiş, ferdin h ür iradesiyle karar 
vermesini engelleyen hile ve ikrah gibi rı
zayı sakatiayan hususlar yasaklanarak in
sanlar arası ilişkilerde açıklık ve dürüst
lük ilkesi hakim ve geçerli kılınmak isten
miştir. Hadislerde de benzeri bir yaklaşım 
sergilenmiş, Hz. Peygamber, "Bizi aldatan 
bizden değildir" demiş (Buhar!, "Iman", 
164; 11rmizl, "BüyıJ<", 72; E bO DavGd, "Bü
yü<", 50), alışverişlerde doğru davranan 
ve güvenilir olan ticaret erbabının şehid-
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lerle birlikte haşrolunacağını haber ver
miştir (Dariml, "Büyü<", 8; Tirmizi, "Bü
yü<", 4; İbn Mace, "Ticarat", 1). öteyan
dan ResGl-i Ekrem hileye başvuranın ateş
te olduğunu söylemiş (Buhar!, "Büyü<", 
60). alışverişlerde aldandığından şikayet 
eden bir sahablye, "Alışveriş yaptığında 
hile yok de" buyurmuş (Buhar!, "Büyü<", 
48; "İsti15raz", 19, "tıuşümat", 3, "I:Iiyel", 
7; Müslim. "Büyücn, 48), bir başka hadiste 
de kusurlu bir malın bu durumunu gizle
yerek satmanın helal olmadığını ve bu 
şekilde hareket eden kişi nin daima Al
lah'ın gazabı ve meleklerin laneti altında 
bulunduğunu (İbn Mace. "Ticarat", 45), 
bu tutumun kazancın bereketini gidere
ceğini (Buhar!, "Büyü<", 19, 23, 44, 46; 
Müslim. "Büyü<>•, 47) ifade etmiştir. Bu 
naslar ilk planda hilenin haram. kötü ve 
yanlış bir davranış olduğunu, dünyevl ve 
uhrevl bir sorumluluk doğurduğunu be
lirtmekte, aynı zamanda hilenin akitlere 
ve hukuki işlemlere olan etkisi hakkında 
da önemli ipuçları vermektedir. 

İslam hukukçuları, nasların hukuki iliş
kilerde karşılıklı rızayı korumaya, açıklık, 
dürüstlük ve güveni sağlamaya yönelik 
ifade ve amaçlarından hareketle bilhas
sa muamelat hukuku alanında bir dizi ted
bir ve prensip geliştirmeye çalışmışlardır. 
Bu gelişmenin bir parçası olarak klasik 
dönem fıkıh literatüründe. hangi davra
nış biçimlerinin hile teşkil ettiği ve akit
lerde başvurulan hileli yolların akitlere ne 
ölçüde tesir edeceği konusunda bazı ob
jektif kriterlerden söz edilmiş. gerek fiili 
ve sözlü hileler gerekse üçüncü şahıslar 
tarafından yapılanlar üzerinde ayrıntılı 
bir hukuk doktrini geliştirilmiştir. 

Fiili hileler konusundaki tartışmanın te
melini, Hz. Peygamber'in satılacak deve 
veya ciavarların memelerindeki sütü bi
riktirmeyi yasaklayan ve "musarrat hadi
si" olarak bilinen açıklaması oluşturmak
tadır. Bu hadise göre, böyle bir hayvanı sa
tın alan kişi alışverişi geçerli kılma veya 
iade etme konusunda muhayyerlik hak
kına sahiptir. Sağdığı süte karşılık da bir 
ölçek hurma verecektir (Buhar!, "Büyü<", 
64; Müslim, "Büyü<>•, I 1; E bO DavGd, "Bü
yü<", 46). Sütün memede bitiktirilip satıl
masını ResGl-i Ekrem'in hile olarak vasıf-

. landırdığı rivayetleri de mevcuttur (Müs

ned, ı. 433; İbn Mace, "Ticarat", 43). Bu 
sebeple hadiste üzerinde durulan, satılık 

hayvanın sütünün memede biriktirilme
si meselesi fıkıh literatüründe hile konu
sunda örnek olay ve çözüm olarak ele alın
makta ve bu özelliği taşıyan diğer hileler, 

mesela elbiseyi yeni göstermek için bo
yamak, değirmene gelen suyu çok gös
termek için bir müddet kesip biriktirdik
ten sonra salıvermek gibi davranışlar da 
bu çerçevede değerlendirilmektedir. An
cak bu tür hilelerin akde ve tarafların ak
di devam ettirme veya feshetme yönün
deki yetkilerine tesiri hususunda fakihler 
aynı görüşte değildir. Bu tür hileler konu
sunda adı geçen hadisten hareket eden 
Ebu Yusuf, Züfer, İmam Malik, Şafii ve 
Ahmed b. Hanbel hile sebebiyle akdin fes
h edilebileceği görüşünü benimserler. Hi
leye maruz kalan kimsenin bu hakkına 
"hile muhayyerliği" (h ıyarü't-tedlls) denilir. 
Muhayyerliğin ne zaman başladığı konu
sunda ise bazı görüş ayrılıkları vardır. Bir 
kısım alimler, hilenin anlaşıldığı andan 
itibaren muhayyerlik hakkının kullanılma

sı gerektiğin i söylerken hakim görüşe gö
re bu süre üç gündür. Akdin feshedilme
si durumunda akit konusu maldan elde 
edilen semerelerin tazmin edilmesi gere
kir. Bu durumda kural olarak maldan is
tifade edilmişse bunun kıymetinin öden
mesi uygundur (Zerka, ı . 382). Hz. Pey
gamber'in sağılan süte karşılık bir ölçek 
hurma verilmesini emretmesi, hurmanın 
o gün yaygın ve kolay bulunabilecek bir 
mal olması ve muhtemelen elde edilen 
semereyi değer olarak karşılaması sebe
biyledir. Hile yüzünden akdin feshedile
bileceği görüşünü benimseyen alimiere 
göre hilenin muhayyerlik hakkı verebil
mesi için aldatılan kişinin bundan haber
dar olmaması , hilenin akdin teşekkülüne 
ve fiyata tesir etmiş olması , ortaya çıktık
tan sonra buna maruz kalan kimsenin rı
zaya delalet edecek tasarruflarda bulun
maması ve hile kastının mevcut olması 
gerekir. Eğer hile kastı yoksa bu hile mu
hayyerliği değil ayıp muhayyerliği neti
cesini doğurur (bk.AYIP). Ebu Han1fe ve 
İmam Muhammed ise musarrat hadisi
nin getirdiği hükmü esasen Kitap ve Sün
net'le sabit olan genel t azmin usulüne ay
kırı bulduklarından. ayrıca başka gerek
çeler de ileri sürerek akdin feshinden bah
seden bu hadisle amel etmemişler ve akit
lerde hilenin mevcudiyeti halinde muhay
yerlikle ilgili genel prosedür'ün ve imkan
ların işletilmesini değil hileden doğan za
rarın tazmin edilmesi görüşünü benimse
m işlerdir. 

islam hukukçuları, sözlü ve yalan beyan 
· yoluyla yapılan hileler üzerinde de önem

le dururlar. Piyasa fiyatının altında veya 
üstünde bir satış bedeliyle akdi gerçek
leştirmek isteyen tarafların birbirlerini 
etkilemek ve akde razı etmek için birta-



kım aldatıcı ve yanıltıcı sözlere başvurma

ları, özellikle satıcının maliyete veya aldığı 
fiyata bir miktar kar ilavesiyle malını sat
tığı murabaha, zararına sattığı vadia, al
dığı fiyata sattığı tevliye, Maliki ve Han
beliler'e göre piyasadaki rayiç bedel üze
rinden satış demek olan istirsal (istlman = 
istislam) gibi güven esasına dayalı akitler
de doğrudan etkili olur. Çünkü bu grupta 
yer alan akitlerle ilgili olarak literatürde 
söz konusu edilen kural ve sınırlandırma
ların temel amaçlarından biri de bu akıt
Ieri tercih eden ve yeterli ticari tecrübesi 
olmayan kimseleri korumaktır. Bu sebep
le burada müşterinin itimadına hıyanet 
sayılan en küçük bir eksik ve yalan beyan, 
satıcının müşterinin rızasına tesir ede
cek her türlü hususu açıklamaması hile 
olarak değerlendirilmekte ve bunun so
nucunda aldanan tarafa hilenin zararın

dan kurtulma imkanı sağlanmaktadır. 
Mali kiler. Zeydiler ve imamiyye Şiası'na 
göre bu tür akitlerde, imam Muham
med'e göre murabaha ve tevliyede, Ebu 
Hanife'ye göre sadece murabahada, Han
beJIJer'e göre istirsal akdinde her türlü 
hile aldatılan tarafa akdi bozma muhay
yerliği verir. Şafıiler: bazı durumlarda Han
belller. murabaha vetevliyede Ebu Yusuf. 
tevliyede Ebu Hanife, aldatmadan doğan 
fazlalık miktarının fıyattan düşüleceği gö
rüşündedir. 

Hilenin akde tesiri için, onu akdin ta
raflarından birinin yapması şart olmayıp 
üçüncü şah ısların sözlü veya fiili hilesi de 
belli durumlarda akde tesir eder. Mesela 
üçüncü şahsın akdi yapanlardan biriyle 
anlaşmalı olması, hilenin kendisi lehine 
hile yapılanın bilgisi dahilinde cereyan et
mesi ya da onun hilenin bulunduğunu 
bilebilecek durumda bulunması halinde 
üçüncü şahısların hilesi de akde müessir 
sayılır ve aldanan tarafa akdi feshetme 
hakkı tanınır. 

Hilenin akitlere tesiri esasen bey'. i ca
re gibi tam iki taraflı ve feshi kabil akıt
Ierde söz konusu edilmekle birlikte nikah 
gibi karşılıklı anlaşma ile geriye dönük 
olarak iptali mümkün olmayan akitlerde 
de hilenin belli ölçüde etkisi vardır. Nite
kim nikah akdindeki aldatmalarda Mali
kiler, Şafiiler ve Hanbeliler hileye maruz 
kalan tarafa fesih hakkı tanımaktadır. 

Hanefiler'in çoğunluğu, gizlenen kusur 
sebebiyle ni kah akdinin fesh edilerneyece
ği görüşünde olmakla birlikte imam Mu
hammed kocanın sınırlı sayıda da olsa ba
zı kusurlarını gizleyerek evlenmesi halin
de kadına muhayyerlik hakkı tanımakta
dır. 

Hileye maruz kalan tarafa tanınan ak
di feshetme veya uğradığ ı zararın tazmi
nini isteme gibi haklar veya hile yapan 
şahsın emanet veya adalet vasfını yitir
mesi gibi sonuçlar. bu konuda geliştirile
bilecek hukuki müeyyidelerin örneklerini 
oluşturduğu gibi hilenin uygun bir cezai 
m üeyyide ile tecziyesi de mümkündür. 
Nitekim hileye başvurmak suretiyle kar
şı tarafı aldatan kişinin ta'zir cezasıyla ce
zalandırılacağı konusunda İslam hukuk
çuları arasında görüş birliği vardır. 
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(bk. HİYEL). 
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HİLF 
( .....;b.)! ) 

Cahiliye döneminde 
Araplar arasında yapılan ittifak; 

dostluk ve dayanışma yemini. 

HiLF 

_j 

Sözlükte "antlaşma, akid ve yemin" an
lamlarına gelen hilf (çoğul u ah laf). teri m 
olarak Cahiliye Arapları'nda kabileterin 
veya şahısların yardımlaşma, dayanışma 

ve himaye amacıyla yaptıkları antlaşma 
ve ittifakları ifade eder. Hilf yapan kişile

re hallf (çoğ ul u ahiM veya hulefa) denir. 

İslam'dan önce Araplar arasında çok 
yaygın olan hilf müessesesi çeşitli şekil
lerde uygulanmıştır. İki veya daha fazla 
kabile arasında yapıl dığı gibi bir kabile 
ile o kabileye mensup olmayan bir fert ve
ya aile arasında yahut iki kişi arasında da 
yapılabiliyordu . İ lk defa Kureyş adına ya
bancılarla hilf yapanlar Abdümenaf'ın 
oğulları Haşim, Abdüşems. Muttalib ve 
NevfeJ'dir. Bunlar sırasıyla Bizans, Ha
beşistan, Himyeri ve Sasani devletleriyle 
yaptıkları hilfler sayesinde Kureyş'in tica
ri faaliyetlerini huzur ve emniyet içinde 
yürütmesini sağlamış. bundan dolayı da 
"mücebbirun" (i ş leri yoluna koyanlar. dü
zenleyiciler) diye meşhur olmuşlardı (İbn 
Sa'd, I, 75, 78; Taber!, ll, 252). 

Hilflerin iki amaçla yapıldığı anlaşılmak
tadır: Savunma ve mazlum un hakkını al
mak için mücadele etme. Savunma amaçlı 
hilfler, öncelikle kabileler arasında çıkabi

lecek savaşları önlemeye yönelikti ve cay
dırıcılık özelliğiyle bugünkü askeri pakt
lara. her türlü yardımlaşma ve dayanış

ınayı hedeflernesiyle de siyasi, ekonomik, 
kültürel vb. iş birliği antlaşmaianna ben
ziyordu. Hilf yapmak isteyen kabileler bir 
araya gelerek bir tören düzenlerler ve 
yaktıkları ateşin etrafında, genellikle içi
ne kan akltılmış şarap veya zemzem su
yu içerek birbirlerinin her konuda yardı
mına koşacaklarına dair yemin ederler
di. Yeminleşen iki veya daha fazla kabile 
artık bir tek kabile gibi olur ve birine ya
pı lacak saldırı diğerine de yapılmış sayı
lır, sevinç ve yaslar payiaşılırken herhan
gi birinin üçüncü bir tarafa verdiği eman 
da kabul edilirdi. Ancak bu tür hilfler, da
ha çok küçük ve zayıf kabileler le kalaba
lık ve kuwetli kabileler arasında yapılır, 
böylece zayıflar güçlüterin himayesine gi
rerdi. Küçük kabileleri n büyüklere ilhak 
edilmesi şeklinde yapılan hilfler de vardı. 

Daha yaygın olan ikinci hilf şekli, Arap 
olsun veya olmasın zulme uğrayan ve 
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