
ayrılan bir kolun Tokmak üzerinden !sık 
Göl sahilindeki Balıkçı Limanı'na kadar 
ulaşması. Buam Bağazı tarafında 11 O km. 
uzunluğunda bir kara yolunun yapılması 
ve gölde 1926 yılından itibaren vapur ta
şımacılığına başlanması üzerine verimli 
bölge toprakları yoğun bir Rus iskanına 
maruz kaldı. Bu sebeple halen Kırgızis

tan'ın güneyinde kuvvetli olan islam dini 
bu bölgede çok zayıftır ve sadece göl ci
varındaki Çalpan Ata'da cami vardır. 
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ISKAT 
( .l>Lö...YI) 

Bir hak veya mükellefiyeti 
düşürme anlamında fıkıh terimi. 

_j 

Sözlükte "düşmek" anlamına gelen su
küt kökünden türemiş olup "düşürmek. 
atmak, izale etmek" manasma gelir. is
lam hukukunda ise bir hak veya mükel
lefiyeti düşürmeyi ifade eder. Literatür
de ıskat. "ıskat-ı cenln"in kısaltılmış şekli 
olarak "anne karnındaki ceninin düşürül
mesi" (bk. ÇOCUK DÜŞÜRME) veya "ıs

kat-ı salat" ve "ıskat-ı savm"ın kısaltılmışı 
olarak "bir kimsenin sağlığında ifa ede
mediği bazı ibadetlerle ilgili sorumlulu
ğunun vefatından sonra fidye ödenerek 
düşürülmesi" anlamlarında kullanılır. 

a) Hukukta Iskat. "Bir mülkiyet veya 

hakkın malik veya hak sahibine intikali 
söz konusu olmaksızın düşürülmesi" an
lamındaki ıskatın en başta gelen örnekle
rini talak. köle azat etmek ( ıtk). kısastan 
af ve borçtan ibra gibi hukuki işlemler 
oluşturur. islam borçlar hukukunda sa
tım. icare. hibe. vasiyet gibi hukuki işlem
ler, ayn veya menfaat üzerindeki mülki
yetin yeni hak sahibine geçmesini amaç
ladığı için "temllkat" grubunda yer alır
ken böyle bir nakil söz konusu olmaksızın 
bir hakkın bedelli veya bedelsiz olarak hak 
sahibinden düşmesini amaçlayan hukuki 
işlemler "ıskatat" grubunu teşkil eder. 
Ancak bu ayırım talak. kısastan ve şüf'a 
hakkından vazgeçme gibi tasarrufların 
bedelsiz yapılması halinde açık biçimde 
görülebilirse de muhalea. kısastan belli 
bir bedel karşılığında vazgeçme. borçlu
yu ödeyeceği borçtan bedel karşılığında 
ibra etme (sulh) gibi işlemlerde ıskat ve 

temlik bir arada bulunduğundan anılan 
ayırım fazla belirgin değildir. Bu sebeple 
söz konusu işlemlerin ana karakterinin 
ıskat mı temlik mi olduğu ve hangisinin 
hükmüne tabi olacağı islam hukukçuları 
arasında tartışmalıdır. Bu son grup huku
ki işlemlerde. karşılığında bedel alınmış 
bile olsa sabit bir hak veya borcun karşı 
tarafa intikal etmeyip düştüğü göz önü
ne alınırsa bunlarda ıskat niteliğinin ağır 
bastığı ve Maliki hukukçularından Kara
fi'nin mil k ve hakları "nakil" ve "ıskat" şek

linde iki ana gruba ayırmasının (el-Fu

ruk, ıı. 110) daha teknik bir adiandırma 
olduğu söylenebilir. 

Hukuki işlem olarak ıskat. bir kimsenin 
başkasının hakkını ihlal etmeden kendi 
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hukukunu ilgilendiren bir tasarrufta bu
lunmasından ibaret olduğu için kural ola
rak caiz ve mubahtır. Ancak ıskat. ifa ede
cek olanın niyetine ve bundan faydalana
cak olan kişinin konumuna bağlı olarak 
vacip, mendup. mekruh. haram gibi dini
şer'! bir nitelik de kazanabilir. Vasinin kü
çüğü n yararına olduğunda onun şüf'a 
hakkından vazgeçmesi, aralarındaki şid
detli geçimsizlik sebebiyle evliliğin deva

mına imkan kalmaması halinde kocanın 
karısını boşaması (ei-Bakara 2/229). ala
caklının darlık içindeki borçluya mühlet 
vermesi (ei-Bakara 2/280) vacip olan ıska
tın . maktulün yakınlarının katili kısastan 
affetmesi (ei-Bakara 2/178; ei-Maide 5/ 
45), ödeme güçlüğü içindeki borçluyu ta
mamen veya kısmen ibra. köleyi azat et
mek veya köle ile bedel karşılığında azat
lık anlaşması (mükatebe) yapmak da men
dup olan ıskatın örnekleri olarak zikredi
lir. Fakihler. vasinin küçük adına katili kı
sas ve diyetten birlikte affetmesini. kü
çüğün zararına olacak şekilde şüf'adan 
vazgeçmesini. ıtk. sulh ve ibrada bulun
masını, kocanın sebepsiz yere veya hak
sızlıkla karısını boşamasını duruma göre 
rnekruh veya haram olarak nitelemişler
dir. Son grupta yer alan ıskatlar bu dini 
hükümden ayrı olarak islam hukukunda 
da bazı müeyyidelerle. mesela fasid veya 

batı! sayılarak hakimin iznine yahut kü
çüğün bu!Gğ sonrası icazetine bağlana
rak önlenmeye çalışılmıştır. 

Iskatın rüknü. mevcut bir hakkın düş
tüğüne veya o haktan vazgeçildiğine açık
ça delalet eden sözdür (siga). Hanefi fa
kihlerine ait olan bu görüş. onların akid 
ve hukuki işlemlerin kuruluşuna ilişkin 
genel teorisiyle de uyum gösterir. lskat 
işleminin tarafları ·ve konusu Hanefiler'e 
göre siganın tabii unsurları iken diğer fa
ki h ler bunları da ıskatın rükünleri olarak 
tanıtırlar. Hangi sözlerin ne tür bir huku
ki sonuç dağuracağı konusunda doktrin
de çeşitli görüş ve ölçüler mevcutsa da 
bunlar. hukuki işlemlerde açıklık ve gü
veni korumaya matuf önlemler olarak gö
rülmelidir. Bundan dolayı özellikle talak 
ve köle azadı taraflar açısından önemli 
sonuçlar doğurduğu için bu iki ıskat tü
rünün hukuken vaki olması belirli ifade 
kalıplarıyla sınıriandınimaya çalışılmıştır. 

Bunun dışında hangi tür beyanın hangi 
usule veya şekil şartına bağlanabileceği 
ve nasıl bir hukuki sonuç dağuracağı hu
susu dilin özelliklerine, halin delaletine, 
örf ve adete ve yasal düzenlemelere gö
re değişebilmektedir. Hangi sözlerin ıskat 
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ifade edeceği, ayrıca yazı. işaret ve sükfı
tun ıskata delalet edip etmeyeceği konu
sunda literatürde yer alan dil , örf ve ter
minoloji tartışmalarını da bu çerçevede 
kalan doktriner görüşler olarak değerlen
dirmek gerekir. Mesela şüf'a hakkı sahi
binin bilgilendikten sonra susması, mu
hayyerlik hakkı sahibinin satın alınan üze
rinde tasarruftabulunması şüf'a ve mu
hayyerlik hakkının ıskatı olarak kabul edi
lir. 

Iskatın rüknü sayılan siga, genel akid 
nazariyesinde olduğu gibi icap ve kabul 
şeklinde iki ayrı parçadan değil sadece 
tek tarafın ıskat ifade eden sözünden iba
rettir. Çünkü ıskat. tek taraflı bir hukuki 
işlem mahiyetinde olup hukuken sonuç 
doğurabilmesi için karşı tarafın kabulü 
kural olarak aranmaz. Hatta bazılarına 
göre nakil ve temlik grubundaki hukuki 
işlemlerle ıskat grubundaki işlemler ara
sında bulunan temel fark karşı tarafın 
kabulüne ihtiyacın bulunup bulunmama
sından ibarettir (M. Ali el-MekkT, ll , 135) . 
Fakihler. karşılıksız yapılan ve temlik ma
nası da içermeyen ıskatiarda mesela ıtk, 

i b ra ve talakta kabul ün gerekli olmadığın
da görüş birliği içindedir. Bununla birlik
te muhalea. mükatebe veya -geçerliliği 
tartışılmakla birlikte- bedel karşılığı şüf
'adan vazgeçmede olduğu gibi bir karşı
lık söz konusu ise ıskat karşı tarafın ka
bulüne bağlı olarak tamamlanır ve huku
ki sonuç doğurur. Hanetil er, hak sahiple
rinin bedel karşılığında katili kısastan af
fetmesini de bu grupta mütalaa edip bu 
işlemin ancak katilin rızası halinde sonuç 
doğuracağını söylerken çoğunluk bunu 
gerekli görmeyip ilgili ayetteki (el -Baka
ra 2/ 178) tavsiyeden hareketle tek taraflı 
irade beyanıyla tamamlanabilir bir ıskat 
olarak nitelendirir. Alacaklının borçlusu
nu ibra etmesinde olduğu gibi temlik ma
hiyetindeki ıskatiarda fakihlerin önemli 
bir kısmı karşı tarafın kabulünü gerekli 
görmezken her mezhepte aksi görüşte 
olan fakihler de vardır. Öte yandan tek ta
raflı beyanla tamam olan ıskatiarda kar
şı tarafın reddinin de hukuki sonuç do
ğurmayacağı, kabulün gerekli bulundu
ğu ıskatiarda ise dağuracağı açıktır. Me
celle' deki, "Sakıt olan şey avdet etmez" 
(md . 51) kaidesi bir yönüyle bunu ifade 
eder. Literatürde ibranın kabul edilme
mesiyle reddolunmuş sayılıp sayılmayaca
ğını konu alan doktriner görüşlerle -ha
vale, kefalet gibi akidlerdeki bazı özel du
rumlar hariç- genelde kabulün gerekip 
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gerekmediğine ilişkin görüşler paralellik 
arzeder. 

Iskatın ıskat beyanında bulunan kimse 
tarafından şarta ta'liki, yani hukuki sonuç 
doğurmasının mevcut bir durum tesbi
tine veya gelecekte vukua gelecek bir ola
ya bağlanması da kural olarak caiz olmak
la birlikte ıskat işleminin türü veya ma
hiyetine bağlı bazı ayırım ve tartışmala
rın gündeme geldiği görülür. Mesela Ha
nefiler ıtk, talak gibi yemine konu teşkil 
eden ıskatiarda şarta ta'likle ilgili bir sı
nırlama getirmezken ticarete izin verme 
ve şüf'a gibi yemine konu olmayanlarda 
ıskatı sadece akdin gereğini ve tabii so
nucunu tekit eden uygun veya bilinege
len şartlara bağlamayı caiz görürler. Han
belller muhaleanın, Şafii ve Hanbelller 
mükatebenin ve temlik anlamı da içeren 
ıskatların şarta ta'likini caiz görmezler. 
Fakihler arasında benzeri bir doktriner 
tartışma da ıskatın bir şartla kayıtlanma
sının cevazı. caiz görülse bile bu şartın fa
sid olması halinde ıskata etkisinin ne ola
cağı konusundadır. Hanefiler. şartata'lik 
edilebilen her ıskatın şartla kayıtlanabi
Ieceği (takyid), fasid şartın temlik anla
·mında olmayan ıskatı fasid hale getirme
yeceği görüşündedir. Maliki ve Şafiller, 
şarta ta'lik ile şartla takyid arasında pa
ralellik kurulmasını doğru bulmamakla 
birlikte (Ka rafT, ı. 228) her bir ıskat türüy
le ilgili olarak verdikleri çözüm örnekleri 
Hanefiler'den fazla farklılık göstermez. 
Mesela muhaleanın ric'at şartına bağlan
ması halinde muhalea geçerli. şart batı! 
görülür. Kısasta şartlı sulh u geçerli gö
renlerin yanı sıra sadece sulh u caiz gören
ler de vardır. Hanbelller, fasid şartla ka
yıtlanan ıtk ve talakın geçerli fakat şar
tın batı! olduğu görüşünde iken Şafiller. 
muhalea ve mükatebede zikredilen fasid 
şarta sınırlı bazı hukuki sonuçlar bağlar
lar ( Ze rkeşT , ll , 409-410; lll , 15) . 

Kural olarak ıskat ıskatta bulunan için 
sırf zarar, karşı taraf için de sırf fayda içe
ren bir işlem olduğundan ıskatta buluna
nın teberru ehliyetine. yani tam eda eh
liyetine sahip olması, ıskat beyanının da 
iradeyi sakatiayan ayıp ve arızl durumlar
dan birine maruz kalmaması gerekir. Bu 
sebeple de gayri mümeyyiz veya mümey
yiz küçüklerin. borç veya sefeh gibi sebep
lerle ehliyeti kısıtlanmış (mahcür) kimse
lerin, baskı (ikrah) altında beyanda bulu
nanların ıskat beyanları geçerli sayılmaz. 
Aynı gerekçeyle vekilin dışında kalan veli 
ve vasl gibi kanuni temsilcilerin ıskata 

yetkileri ya hiç yoktur veya ıskatın bedel
li olması şartıyla sınırlıdır. 

Iskatın konusunu genel anlamıyla hak 
teşkil eder. Ancak ne tür hakların ıskata 
elverişli sayıldığı fakihler arasında tartış
ma konusudur. Zimmette sabit olan bor
cun (deyn) bedel karşılığında (ivazlı) veya 
bedelsiz olarak ıskatı kaideten caiz görü
lür. Deynin bedel karşılığında ıskatının 
karşılıklar arası dengeye, ıskatın kuruluş 
tarzına, bazan da fakihlerin değerlendir
me farklılıklarına bağlı olarak takas. sulh, 
ta'lik, hul' gibi hükümler alması müm
kündür. Ayn üzerindeki mülkiyet kural 
olarak ıskat kabul etmez, ancak başkası
na nakledilebilir. Aynı şekilde varisin mi
rastaki hakkını ıskat etmesiyle de bu hak 
sakıt olmaz, fakat başkasına bağışlar ve
ya satarsa o takdirde nakledilmiş olur. 
!tk, vakıf, hatta bazı durumlarda sulh 
mülkiyeti ıskat eden tasarruflar olarak 
nitelendirilebilir. Tam mülkiyet veya men
fa at mülkiyeti hakkından doğan bazı 
menfaatler kaideten ıskat kabul edilir. 
Mesela lehine gayri menkulde oturma va
siyeti yapılan şahıs bu hakkını sözlü veya 
fiili tasarrufuyla ıskat edebilir. Bir yerde 
geçiş hakkı bulunan bir kimse, bu hakkın
dan vazgeçtikten sonra arsa sahibi bura
ya ev yaparsa bu hakkını geri isteyemez 
(Mecelle, md. 1227) . Satıcı müşteriden 
bedelini almadan malı teslim ederse bu 
malı elinde tutma hakkını ıskat etmiş olur 
(a.g.e. , md. 28 1, 284) . Müşteri , satın aldı

ğı malın kusurlu olduğunu farkettikten 
sonra onun üzerinde kendi m ülkü gibi ta
sarruf etmesi halinde malın kusurlu olu
şundan doğan mu hayyerlik hakkını ıskat 
etmiş olur (a.g.e., md. 344) . 

İslam hukuk doktrininde hakların Al
lah hakkı ve kul hakkı şeklindeki ayırımı 
ile bundan doğan alt ayırım lar, bir yönüy
le de hakların kullar tarafından ıskat edi
lip edilemeyeceğine açıklık getirmekte, 
hatta ıskat edilip edilernemesi bu ikili 
ayırım için ölçü kabul edilmektedir (Ka
raf! . I, 141) Literatürde Allah hakkı kav
ramı, kamu düzenini yakından ilgilendi
ren toplum haklarını da içine alacak şe
kilde geniş bir anlama sahiptir. Bundan 
dolayı iman. ibadetler. kefaretler. haram
lar, hadler gibi Allah hakkı grubunda yer 
alan veya Allah hakkı niteliği ağır basan. 
ayrıca küçük üzerinde velayet, babalık, 
annelik ve nesep hakkı , kişilik hakları , 

temel haklar gibi dini- hukuki düzenin 
bir parçasını teşkil eden ve bir yönüyle 
mükellefiyet niteliği de taşıyan haklar sa-



hipleri tarafından ıskat edilemez. Buna 
karşılık kul hakkı sayılan veya kul hakkı 
niteliği ağır basan hakların hak sahibi ta
rafından özü itibariyle değil üçüncü şahıs
lara taalluk eden yönüyle ıskat edilmeleri 
mümkündür (Ka raf!, ı. ı 40- ı 42; Zerkeşl, 
ll, 54; lll, 393; İbn Nüceym, el-Eşbah ve'n
nq:a'ir; s. 375-378; M. Ali el-Mekki, I, 157-
158). İslam hukuk doktrininde hakim il
ke bu olmakla birlikte her iki grupta yer 
alan hakların ıskatı konusunda hakkın özel 
durumuna ve mezheplere göre değişik
lik gösterebilen bazı istisnalar bulunmak
tadır. Nitekim Allah hakkı grubunda yer 
alan ve neticede kulların genel yararını 
gözetmekte olan dini mükellefiyetierde 
bizzat şari' tarafından bazı kolaylıkların 
getirildiği. bazı haklar belirli sebeplere 
bağlı olarak ıs kat edilirken bir kısmının 
ıskatı konusunda belli ölçüler çerçevesin
de kullara yetki verildiği görülür. Nitekim 
muhtelif ayet ve hadislerde mükellefi
yete konu teşkil eden hususlarda güçlük 
ve meşakkatin kaldırıldığı açıklanmış. bu 
prensip Mecelle'ye de bir külll kaide ola
rak girmiştir (bk. md. 17). Mesela hasta 
ve yolcuya oruç tutma yükümlülüğünde 
bazı kolaylıklar tanınmış ( el-Bakara 2/184-
18 5). zaruret halinde bazı haramların iş
len m esine ruhsat verilmiştir ( el-Bakara 2/ 
173; el-Maide 513) . Su olmadığı veya kul
lanıldığ ı takdirde zarar görüleceği du
rumlarda teyemmüme cevaz verilmesi de 
böyledir (bk. en-Nisa 4/43). Şariin tanıdığı 
ruhsatların bir kısmı. azimetin silkıt olup 
ruhsata uymanın vücub veya daha alt se
viyede bir dini gereklilik ifade ettiği du
rumlarda "ıskat ruhsatı" adını alır. Diğer
lerinde ise (terflh ruhsatı) mükellef ruhsa
ta veya azimete uymak arasında muhay
yerdir. Hayız ve nifas halinde namazın sa
kıt olması. ikrah altında kalan veya açlık
tan ölecek duruma gelen müslümanın 
domuz eti yemesi, şarap içmesi, hatta 
Hanefiler'e göre yolcunun namazı kısalt
ması ıskat ruhsatının örnekleri olarak zik
redilir. Hasta ve yolcunun ramazan oru
cunu tutmama ruhsatı ise ikinci tür ruh
sata örnek teşkil eder. Diğer taraftan 
ruhsat olarak sayılan ve kuldan bir tekli
fin ıskatı veya hafıfletilmesi neticesini do
ğuran kolaylıklar da genellikle hukukul
lahla ilgili mükellefiyetlerdendir. Bunun 
yanında hukukuilah sahasına girdiği hal
de ıskat kabul etmeyen mükellefiyetler 
de vardır. Bunlara örnek olarak namaz. 
zekat ve had cezaları gösterilebilir. Hz. 
Ebu Bekir, hilafeti zamanında müslüman 
oldukları halde zekat vermeyi reddeden 

kabilelerle savaşmıştır (Buhari, "Zekat", 
ı; E bO Davud, "Zekat", ı). Resulullah, sü
but bulan bir hırsızlık haddinin affedilme
si için aracı olan çok sevdiği sahabinin şe
f aatini kabul etmemiş ve, "Allah'a yemin 
ederim ki Muhammed'in kızı Fatıma da 
hırsızlık yapsa mutlaka elini keserdi m" 
(BuhM, "I:Iudud", ll, 12; Müslim, "I:Iu
dud", 8; EbO Davud. "I:Iudud" , 4; Tirmizi, 
"I:Iudfıd", 6) diyerek had cezasını uygula
mıştır. Had cezalarında devlet başkanına 
af yetkisi tanınmayışı da bu anlayışla bağ
lantılıdır. Şüpheli durumda kısas ve had
Ierin uygulanmaması. yine şariin bu yön
deki talimatıyla yapılan bir ıskat değil ce
zalarda kanunilik ve kesinlik ilkesinin ta
bii gereği olarak bir cezai mükellefiyetİn 
sebebinin doğmaması şeklinde anlaşıl
malıdır. 

Allah ve kamu hakları grubunun dışın
da kalıp literatürde "hukük-ı i bad" ve "hu
kük-ı ademiyyin" terimleriyle adlandırılan 
haklarda kural, hak sahibinin kendi hür 
iradesiyle hakkını ıskat edebileceği şek
lindedir. Şüf'a hakkı. kasti cinayetlerde 
maktulün yakınlarının kısas talep etme 
hakları, bir borç ilişkisinden doğan alacak 
hakkı gibi şahsi haklar bunun örnekleri
dir. Bu tür hakları ıskat karşılığında bir 
bedel almanın cevazı ise ayrı bir tartışma 
konusudur. Hanefi fakihleri, şüf'a ve hı
yar-ı buluğ gibi mücerret hakların bedel 
karşılığında ıskat edilmesini caiz görmez
ler. Çünkü bunlar belirli zararların önlen
mesi için şer'an tanınmış haklar olup ıs
kat karşılığında bedel alınması o zararı ön
lemez. Kısas, köle üzerindeki mülkiyet ve 
zevce üzerindeki nikah hakları böyle ol
madığından bunların ıskatı karşılığında 

bedel alınabilir (Kasa ni, v. 19-21; İbn Nü
ceym, el-Eşbah ve'n-ne;ça'ir; s. 375-376). 
Kısastan bedel veya diyet karşılığı vazgeç
me. mükatebe ve muhaleanın caiz görül
mesinin bir izahı da böyle yapılır. Diğer 
mezheplerde bu konuda genel bir ilke
den hareketle bazı ayırımlar yapılmasın
dan çok her bir ıskatın kendi şartları için
de çözümlendiği söylenebilir. Mesela fa
kihlerin çoğunluğu şüf'a hakkının bedel 
karşılığı ıskatında Hanefiler gibi düşünür
ken Malikiler aksi görüştedir. Ahmed b. 
Hanbel'den de sadece müşteriden bedel 
alınabileceği yönünde bir görüş rivayet 
edilir. 

Satın alınan malın kusurlu (ay ıp) çıkma

sı. fakat geri vermenin de mümkün olma
ması durumunda alıcının, malın kusurlu 
oluşuna karşılık bir bedel alma hakkının 

IS KAT 

bulunduğu hemen hemen bütün fakih
lerce kabul edilir. Dava hakkının bedel 
karşılığı ıskatı kural olarak caiz görülse de 
konunun suistimale müsait olması sebe
biyle bazı sınırlamalar getirilmiş; dini hu
kuk düzenine (şer') aykırılık veya bunlarda 
Allah hakkının galip olduğu gerekçe gös
terilerek mesela nesep ve hadle ilgili da
va hakkının bedel karşılığı ıskatı veya şa
hidin şahitlikten bedel karşılığında vaz
geçmesi caiz görülmemiştir. Kısas. ta'zir, 
hibeden rücu. hidane gibi hakların bedel 
karşılığı ıskatını caiz görenler de bu hak
ların tamamen veya ekseriyetle kul hak
kı kapsamında olmasından hareket eder
ler. Buna karşılık mesela hibeden rücu 
hakkının şer'an tanınan ve korunan bir 
hak olduğunu. bu sebeple bunun bedel 
karşılığı ıskatının caiz görülemeyeceğini 
söyleyenler de vardır. Hidane hakkı için 
benzeri bir görüş ileri sürenler de Allah. 
dolayısıyla toplum hakkını ilgilendirmese 
bile üçüncü şahısların hakkını ilgilendi
ren şahsi haklardan bedel karşılığı fera
gatin doğru olmayacağı noktasından ha
reket ederler. Velayet ve nesep hakkı da 
bu çerçevede değerlendirilir. 

İslam hukukçuları ilke olarak hakların 
doğmadan (hakkın vücubundan veya vü
cObun sebebinin mevcudiyetinden) önce 
ıskat işlemine konu olmayacağını benim
serler (Kasanl. V. 19). Bu görüş, henüz 
doğmamış hakkın ıskatının sadece vaad 
hükmünde olup bağlayıcı nitelik taşıma
dığı şeklinde açıklanırsa da esasen hak
ların özünün ve kişinin bilinçli iradesinin 
korunması fikriyle de yakından bağlantı
lıdır. lskat edilen hakkın bilinir ve belirli 
olması. hem fakihlerin genel akid teori
siyle hem de hakların özün ün korunması 
fikriyle uyumludur. 

lskat edilen hakkın geri dönmemesi ve 
yok hükmünde sayılması ilkesi (Mecelle, 
md. 51) hukuki işlemlerde güven ve istik
rarı koruyucu bir rol üstlenir. Allah hakkı 
grubunda yer alan ve özür sebebiyle ıs
kat edilen mükellefiyetierin bir kısmının 
özrün ortadan kalkmasıyla kazaen ifası 
istenirken bir kısmı hiç istenmez. Hayız 
sebebiyle orucun ıskatı birinciye. namazın 
ıskatı ikinciye örnek teşkil eder. Yaşlılık 
ve iyileşme ümidi kalmamış hastalık du
rumunda mükelleften orucun bedenen 
ifasının ıskat edilip yerine fidye vermesi
nin istenmesi ise ( el-Bakara 2/184) karma 
bir örnektir. Iskatın yan sonuçlarından 
biri. ıskat konusuyla ilgili karşı hakların 
sübut bulması. mesela şüf'a hakkının ıs-
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katı halinde müşterinin mülkiyet hakkı
nın kesinleşmesidir. Bir diğer sonuç da 
aslın ıskatı durumunda fer'in de ona bağ
lı olarak sakıt olmasıdır (a.g.e., md. 50). 
Mesela asıl borçlunun ibra edilmesi kefili 
de sorumluluktan kurtarır. lskatın. ıskat 
edenin ıskat konusu hakla ilgili diğer ta
lep haklarını düşürmesi de böyledir. Dokt
rindeki, ıskatın bir hakkı diyaneten ve 
uhrevi sorumluluk açısından düşürüp dü
şürmediği tartışmasını, ıskatı yapanın o 
anda konuyla ilgili tam bilgisinin ve hür 
iradesinin bulunup bulunmamasıyla açık
lamak doğru olur. Iskatın asli ve fer'i un
surlarında bulunması gereken şartlardan 
birinin eksikliği halinde geçersiz olacağı 
açıktır. Aynı şekilde fasid veya batı! bir ak
din zımnında yapılan ıskat da asıl akdin 
iptaliyle hükümsüz olur. 

b) ibadetlerde Iskat. Bu ıskat namaz, 
oruç. kurban, adak, kefaret gibi ibadet 
ve borçları ifa etmeden ölen bir kimseyi 
bu borçlarından kurtarmak için fakiriere 
fidye ödenmesi işlemini ifade eder. Lite
ratürde daha çok namaz ve oruç borcu
nu düşürme anlamına gelen ıskat-ı salat 
ve ıskat-ı savm terimleri kullanılır. Bura
da fidyeden maksat. söz konusu ibadet
lerio yerine geçmesi ve m ükellefi onların 
terkinden doğan uhrevi sorumluluktan 
kurtarması amacıyla yapılan nakdi veya 
ayni ödemelerdir. Hz. Peygamber, saha
be, tabiin ve tebe-i tabiin dönemlerinde 
bu anlamda ıskat söz konusu olmadığın
dan ıskat-ı salat ve ıskat-ı savm anlayış 
ve uygulamasının Kitap, Sünnet ve saha
be fetvalarından delillendirilmesi yerine 
fıkhın gelişim seyri göz önünde tutularak 
ele alınması daha yerinde olacaktır. 

ibadetler ve bu nitelikteki kefaretler 
Allah hakkı grubunda yer aldığı için kural 
olarak ıskat kabul etmez. Dini mükellefi
yetierin ifasında mükellefin niyeti ve iba
detin Allah rızası için yapılması ibadetin 
özünü. şekil şartları ise maddi unsurunu 
teşkil edeceğinden ibadetler ancak şariin 
belirlediği sebeplere bağlı olarak ve O'nun 
em rettiği tarzda yerine getirilirse ifa edil
miş sayılır. İbadetlerin dinin kulluğa dair 
(taabbüdl) hükümlerinin en başında yer 
almasının da anlamı budur. İslam dini her 
alanda olduğu gibi ibadetlerin ifasında da 
sadeliği. kolaylığı ve güç yetirilebilir olma
yı esas almış. Allah'ın kullarına güçlerinin 
üzerinde hiçbir mükellefiyet yüklemedi
ği sıkça vurgulanmıştır. Bu ilkenin tabii 
bir sonucu olarak dini mükellefiyetierin 
yine şari' tarafından belli sebeplere ve 
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mazeretiere bağlı olarak süresiz veya ge
çici olarak ıskat edildiği veya belirli ölçü
ler verilerek kullara böyle bir imkan tanın
dığı söylenebilir. Ancak şari' tarafından 
bizzat yapılan veya yapılmasına izin veri
len bu ıskatın istisnai nitelikte ve sınırlı 
sayıda olduğu da bilinmelidir. 

Literatürde ibadetler genellikle bede
ni, mali, hem bedeni hem mali şeklinde 
üç gruba ayrılmış ve bunların mükellef 
tarafından zamanında. bizzat ve ayrı ay
rı ifa edilmesi gerektiği. her i badetin ken
dine mahsus bir sebebi ve gayesi oldu
ğundan hiçbirinin diğerinin yerine geç
meyeceği önemle vurgulanmıştır. Aynı 
şekilde namaz, oruç gibi bedeni ve şahsi 
ibadetleri n mükellef adına bir başkası ta
rafından yerine getirilmesi de (niyabet) 
caiz görülmemiştir. ibadetlerin ifasıyla 
ilgili genel prensipler böyle olmakla bir
likte şari' arizi hallerde bazı istisnai hü
kümler sevketmiş ve ifa edilemeyen bazı 
ibadetlerin aynı veya başka cinsten bir 
diğer ibadet veya fiili e telafisine imkan 
tanımıştır. Seçimlik kefaretler. hacca gi
demeyenin yerine başkasını göndermesi 
(b k. BEDEL). kadınların hayız ve nifas hal
lerinde namazdan muafsayılmaları ve 
ramazan orucunu da -ileride kaza etmek 
üzere- tutmamaları. hasta ve yolcunun 
oruç tutup tutmamakta serbest olması 
ve tutmadığı oruçları diğer günlerde ka
za edebilmesi. unutma veya uyku sebe
biyle kılınamayan namazın ilk fırsatta 
kılınması gibi hükümler bunun örnekle
ri ise de bu grupta yer alan belki de en 
önemli istisnai hüküm, oruç tutmaya güç 
yetiremeyenlerin bunun yerine fidye öde
meleridir (el-Baka ra 2/184) . Hanefi fakih
lerinin oruç yerine fidyenin ödenmesine 
"misl-i gayr-i ma'kül ile kaza" demeleri 
de bunun istisnai ve kural dışı olduğunu 
belirtmeyi amaçlar (Serahsl, el-Uşül, ı . 

49). 

İbn Abbas, İbn Ömer. İbn Mes'Cıd, Mu
az b. Cebel ve Selerne b. Ekva'ın da ara
larında bulunduğu bir grup sahabi, "Siz
den ramazan ayına yetişenler o ayda oruç 
tutsun" (el-Bakara 2/185) mealindeki ayet 
nazil oluncaya kadar ashaptan dileyenin 
oruç tuttuğunu, dileyenin de tutmayıp 
fidye verdiğini, bu ayet nazil olduktan 
sonra ise oruç tutmaya gücü yetenler 
hakkında fidye hükmünün neshedilip yal
nız hasta ve yaşlılar için bir ruhsat olarak 
kaldığını belirtir (Müslim, "Şıyam", 149-

150; Cessas, ı, 218 ). Oruçta fidye ile ilgili 
ayette (el-Bakara 2/184) geçen. "Oruç tut-

makta güçlük çekenler" (oruca zorlukla 
güç yeti ren ler veya güç yeti re m eye n ler) 
kaydı ile bir sonraki ayette yer alan rama
zan ayına erişen herkesin oruç tutması 
emri birlikte ele alınarak oruç tutmaya 
gücü yetenleri n fidye ödemesinin caiz ol
madığı hususunda görüş birliğine varıl
mıştır. Hz. Peygamber ile sahabenin uy
gulaması da bu yönde olmuştur. Sonuç 
olarak islam alimlerinin ortak kabulüne 
göre ihtiyarlık ve iyileşme ümidi kalma
mış hastalık sebebiyle oruç tutamayan 
kimseler kaza etmeleri de mümkün ol
madığı için tutamadığı gün sayısınca fid
ye öder (bk. FiDYE). Ayetin tutulamayan 
orucu n kaza edilmesini değil her oruç için 
bir fakiri doyuracak miktarda fidye öden
mesini emretmesi burada hastalık, bün
ye zayıflığı, meşakkat ve yolculuk gibi ge
çici bir mazeretin değil yaşlılık ve iyileş

me umudu kalmamış hastalık şeklinde 
devamlılık arzeden bir mazeretin kaste
dildiği yorumuna haklılık kazandırmıştır. 

Bu kimselerin tekrar sağlığa kavuşup 
oruç tutabilir hale gelmeleri ümit edilme
diğinden tutulamayan orucun aynı cins
ten bir i badetle telafisi talep edilmemiş. 
her oruç için bir fakiri dayurma şeklinde 
sosyal amaçlı. orucun mahiyetiyle de ala
kah bir başka ibadet istenmiştir. İslam 
ümmeti içinde ortaya çıkan ıskat-ı savm 
ve daha sonra ıskat-ı salat uygulaması. 
temelde Bakara suresinin 184. ayetinde 
sınırlı mazeretler için getirilen istisnai hü
küm etrafında geliştirilmiş zorlama yo
rum ve temennilerden ibaret olup ayetin 
kimler için hangi imkan ve hükümleri ön
gördüğünün iyi bilinmesi ayrı bir önem 
taşımaktadır. 

Ölüme kadar her geçen gün bünyesi za
yıflayan hasta ve yaşlıların. tutamadıkları 
farz oruçları için kaideten sağlıklarında 
fidye ödemeleri veya fidyenin ödenmesi
ni vasiyet etmeleri gerekir. Böyle bir va
siyetin mevcudiyeti ve tereken in üçte bi
rinin de yeterli olması halinde mirasçıla
rın bu fidyeyi ödemeleri dini bir vecibedir. 
Vasiyeti yoksa veya tereken in üçte biri va
siyet için yeterli değilse mirasçıların te
berru kabilinden bunu ödemeleri tavsiye 
edilmiştir. 

Bu hükümler devamlı hastalık ve yaşlı
lık sebebiyle oruç tutamayanlara mahsus 
olup bu iki durumun dışında kalan yolcu
luk, hastalık, gebelik, süt emzirme. ileri 
derecede açlık ve meşakkat gibi maze
retler oruç tutmamaya veya başlanmış 
bir orucu bozmaya ruhsat teşkil etse de 



tutulamayan oruçlar için fidye ödenme
sini caiz kılmaz. mazeret hali kalktıktan 
sonra bunların kaza edilmesi gerekir. Bu 
kimseler kaza ederneden ölmüşse miras
çıların aynı şekilde bu oruçlar için fidye 
vermesi İslam alimlerince caiz. hatta tav
siye edilen (mendup) bir davranış olarak 
görülmüştür. Bu konuda fıkıh mezheple
ri arasında önemli bir görüş ayrıliğı yok
tur. Çünkü kaza borcunu geciktirmemek 
gerekli ise de burada başlangıçta maze
rete . devamında iseihmaleve ileride ka
za etme ümidine dayalı hoşgörülebilir bir 
terk söz konusudur. Ayrıca vefat. bu kim
senin orucunu kaza etme imkan ve ihti
malini ortadan kaldırdığından yaşlı ve 
hasta için söz konusu olan acz hali bura
da da var sayılabilir. 

Mazeret dolayısıyla ramazan orucunu 
tutamayan ve üzerinde bu orucun kaza 
borcu olduğu halde vefat eden kimse 
hakkında fakihler iki ihtimale göre iki ay
rı görüş ileri sürer! er. Eğer bu kimse oru
cunu kaza etme imkanı bulamadan vefat 
etmişse tabiinden bazı alimler. yaşlı ve 
sürekli hasta kimsenin durumuna kıyas
la mirasçıların fidye vermesini vacip gör
se de fakihlerin çoğunluğuna göre maze
ret sebebiyle bu kimseden mükellefiyet 
ve kaza borcu sakıt olur. mirasçıların da 
fidye vermesi gerekmez. Buna karşılık bir 
kimse imkan bulduğu halde orucunu ka
za etmeden vefat etmişse fakihlerin ço
ğunluğu , Hz. Peygamber'in oruç borcuy
la ölen kimse adına her bir gün için bir fa
kirin dayurulmasını emreden hadisinin 
{i b n Mace, "Şıyam", 50; Tirmizi, " Şavm" , 

23) genel ifadesinden hareketle mirasçı
ların fidye ödemesini gerekli görür (ibn 
Kudame, lll, 152). Tabiinden Hasan-ı Bas
ri. Tavus, Katade. Zührl. Ebu Sevr, eski 
görüşünde İmam Şafii. Davud ez-Zahiri 
ve bazı Şafiifakihleri ise Resul-i Ekrem'in, 
oruç borcuyla ölen kimse adına velisinin 
oruç tutmasını tavsiye etmesini veya buna 
izin vermesini (Buhar!, "Şavm" , 42 ; Müs
lim , "Şıyam", 152 ; Ebu Davud , "Şavm" , 

41) esas alarak ve hac borcuyla ölen kim
se adına haccedilebilmesine de kıyasen 
ölenin yakınlarının onun adına oruç tuta
biieceği ni ileri sürerler. Hanefi müctehid 
imamlarından Muhammed eş-Şeybanl'
den de benzeri bir görüş aktarılır(Serahsl, 

e/-Uşü/,1, 51 ). Zahiriler ise bunun caiz de
ğil vacip olduğu görüşündedir (ibn Hazm, 
VI, 412) Şafii mezhebinde bu görüşün, 
genel kurala aykırı da olsa hadisin sahih 
olduğu gerekçesiyle bir hayli ağırlık ka-

zandığı görülür(Nevevl, VI, 367-368; Rem-
11, lll, 190). Yeni görüşüyle İmam Şafii de 
dahil fakihlerin çoğunluğu. ölen adına fid
ye verilmesini emreden hadisi ve kimse
nin bir başkası adına namaz kılamayaca
ğı, oruç tutamayacağı yönündeki sahabi 
görüşlerini (e/-Muvatta', "Şıyam" , 4 3; Şev

kani, ı v, 264-265) esas alıp namaz, oruç 
gibi bedeni ibadetlerde mükellef hayat
ta iken de ölümünden sonra da niyabetin 
geçerli olmayacağı genel kaldesini işletir. 
Bu sebeple fakihlerin çoğunluğu ölen adı
na yakınlarının veya üçüncü şahısların 
oruç tutmasını. namaz kılmasını uygun 
görmeyip mezkur hadisteki "yerine oruç 
tutma" ifadesiyle oruç yerine geçecek 
olan fidye vermenin kastedildiğini. Han
belller başta olmak üzere fakihlerin bir 
kesimi de bu istisnai hükmün ramazan 
orucu için değil ölenin adak oruç borcu 
için geçerli olabileceğini söyler (ibn Kuda
me, lll, 153; Nevevt, YI, 367). 

Mükellefin oruç borcunun vefatından 
sonra fidye ödenerek düşürülmesi arzu 
ve teşebbüsünün yukarıda özetleneo şart
larla ve zikredilen iki durumla sınırlı kal
ması beklenirken muhtemelen ll. (VIII.) 
yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan bir 
yorum ve kıyaslama ile, sağlığında maze
retsiz olarak oruç tutmamış ve kaza da 
etmemiş kimse adına vefatından sonra 
fidye verilebileceği, bu fidyenin ölenin 
oruç borcunu ıskat etmesinin muhtemel 
olduğu görüşü gündeme gelmiş ve uygu
lama alanına girmeye başlamıştır. Fakih
lerin çoğunluğuna ait olduğu sanılan bu 
görüş, sağlığında mazeretsiz olarak oruç 
tutmayıp kaza da etmeyen kimse vefat 
etmekle kaza etme imkanını yitirdiği için 
mazerete binaen oruç tutamayan kim
seyle aynı duruma düştüğü , böyle olunca 
onun durumuna kıyasen bu kimse adına 
da fidye verilebileceği , vasiyeti varsa kıya
sın daha güçlü olacağı gerekçelerine sa
hiptir. Hanefi kaynaklarında İmam Mu
hammed'in, vasiyeti olmasa bile ölenin 
oruç borcu için mirasçıların fidye verme
sinin Allah dilerse yeterli olacağını söyle
diği rivayet edilir (Abdülaziz ei-Buha.rt, 1, 
154; ibn Abidln, Reddü '/-muf:ıtar, ll, 72). 
Yine ileri dönem fıkıh literatüründe. va
siyetin bulunması kaydıyla veya mutlak 
olarak fidye ile ıskat-ı savmın caiz olduğu 
ve bu yönde nas bulunduğu ifade edil
mekte olup (Tahtavl, s. 237; ibn Abidln, 
Reddü 'l-muf:ıtar, ll , 72), bu da son kıyasın 
dayandınldığı Bakara suresinin 184. aye
tindeki hükmün mazeretsiz olarak tutul-
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mayan ve kaza edilmeyen oruçlar için de 
fidyeye imkan verdiği iddiasını içermesi 
yönüyle incelenmeye muhtaç bir konu
dur. Bu husus diğer fıkıh mezheplerinde 
de benzeri bir yaklaşımla ele alınır. Nite
kim ölen adına yakınlarının oruç tutabii
mesinden söz eden hadisin (yk. b k.) ve 
İmam Şafii'nin bu yöndeki eski görüşü
nün daha sonraki dönem Şafii literatü
ründe geniş bir yoruma tabi tutularak 
kasten terkedilip kaza edilmeyen oruç
Iara da teşmil edildiği, hatta ölen kimse 
adına oruç tutacak kimsenin onun yakını 
olmasının şart görülmediği , yakınların 

bilgisi olsun olmasın üçüncü şahısların da 
ücretli ücretsiz böyle bir oruç tutabiiece
ği görüş ve tartışmalarının yer aldığı gö
rülür (Nevevl, VI, 368-3 71) . 

Iskat-ı savm hakkındayapılan bu geniş
letici yorumun yine ll . (VIII. ) yüzyılın son
larından itibaren namaz hakkında da dü
şünülmeye başlandığı tahmin edilmekte
dir. Kişinin sağlığında kılmadığı veya kı
lamadığı namazlar için vefatından sonra 
fidye verilerek borcunun düşürülmesi te
menni ve teşebbüsünü ifade eden ıskat-ı 
salat hakkında, Muhammed eş-Şeybanl 
dışındaki ilk Hanefi müctehidlerinin olum
lu bir görüş belirttikleri bilinmemektedir. 
Kaynaklarda İmam Muhammed'in, ez
Ziyadat'ta ıskat-ı savm için yukarıdaki 
görüşünü açıkladıktan sonra, "Bir kimse 
namaz borcu için fidye verilmesini vasi
yet etse Allah ' ın dilernesine bağlı olarak 
bu fidye onun için yeterli olur" diyerek te
men ni şeklinde bir beyanda bulunduğu, 
ancak ıskat-ı savm hakkında kıyas yapar
ken namaz hakkında böyle bir kıyasa gi
rişmeyip namazın hükmünü orucunkine 
ilhak etmekle yetindiği aktarılır (Serahsl, 
e/-Uşül, ı. 51; Abdülazlz el-Buhar!, ı. ı 54; 
ibn Abidln , Reddü 'l-muf:ıtar, ll , 72; Kara
man, ı , 91). Burada kıyastan değil il hak
tan söz edilmesi kıyasın dayandınlabilece
ği bir aslın bulunmayışındandır. Bir maze
ret sebebiyle kılınamayan farz namazla
rın bu mazeret kalkınca hemen kılınması 
veya kaza edilmesi emredilmişse de (Bu
har!, "Meval5it", 37; Müslim, "Mesacid" , 
314 ; Ebu Davud, "Şalat", ll) mazeretsiz 
olarak kasten terkedilen namazların da
ha sonra kaza edilmesi gerektiğine ve bu 
kazanın kişiden namaz borcunu düşüre
ceğine dair açık bir nas yoktur (bk. KAZA). 
Aynı şekilde kılınmayan veya kılınamayan 
bir farz namazın yerine mükellefin veya 
onun vefatından sonra mirasçılarının fid
ye vermesinin cevazını ve bu fidyenin söz 
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konusu namaz borcunu düşüreceğini açık 
veya dalaylı şekilde bildiren hiçbir ayet ve
ya hadis de bulunmamaktadır. Nitekim 
bu sebeple İmam Muhammed ıskat-ı sa
lat hakkında. "Allah dilerse yeterli olur" 
şeklinde ihtiyatlı bir temennide bulun
mayı gerekli görmüştür. Serahsi de öle
nin namaz borcu için fidye ödenmesini 
caiz görmekle birlikte bunun namazı ıs
kat edeceği yönünde bir kesinlik bulun
madığını, sorumluluktan kurtulmanın 
Allah'ın lutfuna kaldığını belirtmiştir (el
Uşul, ı. 5 ı) Esasen ıskat-ı salatın cevazına 
kail olan fakihler de namaz ve oruç bor
cuyla vefat eden kimsenin her iki ibadet 
açısından da ifa edemez olma (acz) duru
muna düştüğünü, namazın oruçtan daha 
önemli olduğunu . oruç hakkındaki ruhsa
tın gerekçesinin acz olması halinde na
mazı da oruca ilhak etmenin mümkün 
olacağını, ancak cevazın şüpheli , ıskatın 

da bir terneoniden öteye geçmediğini ifa
de ederler (a.g.e., ı. 5 ı; Tahtavl, s. 237; İbn 
Abidln, Reddü'l-muhtar, ll, 72) . Öte yan
dan ıskat-ı salat hakkındaki bu yorum ve 
temenniler, namaz borcuyla ölen kimse
nin bu yönde vasiyetinin bulunması ve bı
raktığı malın üçte birinin buna yeterli ol
ması kaydıyla söz konusu edilir. Ortada 
böyle bir vasiyet veya mal yokken miras
çılar kendiliklerinden böyle bir çabaya gir
mişlerse ölenin, ibadetinin bu şekilde ol
sun telafisine yönelik bir niyet ve ihtiyarı 
bulunmadığı için namaz borcunun fidye 
ile sakıtolması temennisinin daha da şüp
heli ve zayıf hale geldiği, belki sadece fa
kirlere fidye olarak para verilmek suretiy

le bir hayır ve tasadduktan söz edilebi
leceği dile getirilir (Abdülazlz el-Buhar!, 
ı. 155). 

Şafii mezhebinde ağırlıklı görüş, namaz 
veya adanmış itikaf borcuyla ölen kimse
nin yakınlarının ölen adına bu ibadetleri 
ifa etmesinin de fidye vererek bu borçla
rı düşürmesinin de caiz olmadığı yönün
dedir. Bununla birlikte orta ve ileri dönem 
Şafii literatüründe İmam Şafii'nin oruç 
borcuyla ilgili görüşünden yola çıkılarak 
yakınlarının ölen adına bu iki ibadeti ifa 
edebileceği, yine tahrk usulü işletilerek 
ölenin namaz ve itikaf borcu için fidye ve
rilebileceği belirtilmiştir (Nevevl, VI, 372). 
Ancak bunun, Şafii fakihlerinden Sübk!'

nin de yaptığı gibi istisnai ve biraz da Ha
nefiler'i taklit ederek benimsenebilecek 
bir çözüm olduğu belirtilerek (BacGrl, ı. 

3 ı ı ) mezhepte tercih edilen görüşün bu 
olmadığı vurgulanmak istenir. 
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İfa edilemeyen ibadetler için mükelle
fin vefatından sonra fidye ödenmesinin 
cevazı ve borcu düşürücü olup olmadığı 
tartışması bedeni ibadet olmaları sebe
biyle namaz ve oruç üzerinde odaklaşır. 
Mükellefin sağlığında ifa etmediği kur
ban, adak, kefaret, zekat gibi mali iba
detlerin vefatından sonra vasiyetine bağlı 
olarak veya mirasçılar tarafından kendi
liğinden mali ödeme ile telafi edilmesi, 
hem borçla ifa arasında cins birliğinin bu
lunması hem de bu tür ibadetlere üçüncü 
şahısların haklarının taalluk etmesi ve 
mali ibadetlerde niyabetin kural olarak 
caiz olması sebebiyle daha makul görün
mektedir. Bu ödemelerin mükellef tara
fından bizzat yerine getirilmeyişi ve niye
ti n bulunmayışı sebebiyle ibadet niteliği 
tartışmalı olsa bile en azından üçüncü şa
hısların (fakirler) haklarını ıskat edeceği 
düşünülebilir. Öte yandan ramazan orucu 
gibi asıl ibadetler için fidyeden söz edil
miş , kefilret orucu gibi başka bir ihlalden 
doğan ve seçimlik bir ceza olarak tutul
ması gereken oruçların fidye yoluyla ıs
katından bahsedilmemiştir. 

Iskat-ı savm ve ıskat-ı salatın kıyasla
ma. ilhak ve temenni tarzında da olsa 
tartışmaya açılması ve ölenin bütün iba
det borçlarının fidye ile ıskat edilebilece
ği düşüncesinin kamuoyuna aksetmesi, 
bu yönde bir uygulamanın hızla yaygın
laşmasının bir arnili olduğu gibi bu im
kan. bedeni ibadet yükümlülüğü açısın
dan zengin ve fakir arasında bir ayırım 
yaptığı için ayrı bir tartışmayı da başlat
mış oldu. Çünkü söz konusu anlayış ve 
uygulama gündeme geldiğinde sadece 
mali imkanı elverişli olan aileler ve miras
çılar vefat eden yakınlarının yüksek meb
lağlar tutan fidye borcunu ödeme imka
nı bulmaktaydı. Bu ayırımın yol açtığı sı
kıntı, IV. (X.) yüzyılın sonlarından itiba
ren "devir" işleminin bulunması ve caiz 
görülmesiyle giderilmeye çalışıldı. Devir. 
ıskat için fakiriere nakdi bedeli tamamen 
vermek yerine belli bir miktarı hibe edip 
tekrar hibe yoluyla ondan geri alma ve 
toplam borç miktarına ulaşıncaya kadar 
bu hibe ve karşı hibe işlemini devam et
tirme usulünün adıdır. 

ibadet borcunun fidye ile düşürülebi
leceği kanaatinin tabii bir sonucu olarak 
ölenin toplam fidye borcu hesaplanırken 
sadece ifa edemediği namaz ve oruç 
borçları için fidye verilmesiyle, kurban . 
adak ve kefilret türü n deki bilfiil mali iba
det borçlarının ödenmesiyle yetinilmeyip 

ihtiyaten ölenin bulGğdan vefatma kadar 
devam eden döneme ait bütün bedeni 
ibadetleri ve Allah hakkı grubundaki bü
tün dini mükellefiyetieri göz önünde bu
lundurulup bunlar da fidye ile ıskat edil
mek istenir. Bu yaklaşım ve arzu ise öde

necek meblağı yükseltmekte ve devri 
adeta kaçınılmaz kılmaktadır. Öte yan
dan devir usulüyle önemli bir ödeme ko
laylığı getirilmiş olması da böyle bir tale
bi ve hesaplama yöntemini teşvik etmek
tedir. İşlemin sonunda arada devredilen 
miktar fakiriere verilir ve böylece toplam 
borç miktarı kadar para fidye olarak da
ğıtılmış sayılır. Hatta bazan zamandan ta
sarruf amacıyla devrolunan miktara altın 
bilezik vb. değerli şeyler ilave edilerek 
meblağ yükseltilir. fakat devir işlemi so
nunda bunlar sahiplerine iade edilip fa
kirlere cüz'l miktarda para dağıtmakla 
yetinilir. Böylece esasen göstermelik ol
duğu halde fakiriere tasadduk yönü bu
lunduğu için bir ölçüde müsamaha ile 
karştianan devir işlemi daha da göster
melik ve anlamsız hale getirilmiş olur. 

Zekat ve diğer mali mükellefiyetierin 
ifasında caiz olmayacağı açıkça belirtilen 
devir işlemine belli bir dönemden sonra 
bazı fakihlerin ıskat-rsavm ve ıskat-ı sa
latta istisnai olarak cevaz vermeye başla
dığı, sorulan fetvalar ve verilen cevaplar 
dikkatlice incelendiğinde (Abdülazlz el

Buhar!, ı. 155; Karaman, ı. 92) onların bu 
yönelişinin temelinde herhangi bir şer'! 
delilden ziyade ümit. ihtiyat ve temeı:ıni
ye dayalı bir iyimserliğin yattığı görülür. 
Buna ilave olarak tasaddukla sonuçlandı
ğı için fakirierin yararlandığı, bu sebeple 
de hayır ve hasenat yönü bulunan bu ıs
kat imkanını, vefat eden yakınlarının iba
det borçları için fidye verme arzusu için
de olan, fakat mali durumları buna elver
meyen fakir ailelere de tanıma ve böyle
ce bedeni ibadetlerde mükellefiyet ve ifa 
imkanı yönüyle eşitlik ilkesini koruma dü
şüncesi de devir işleminin caiz görülme
sinde önemli bir amil olmuştur. Bu fakih
ler. vasiyet edilen miktarın (ki bu miktar 
terekenin kural olarak üçte birini geçemez) 
toplam fidye borcunu ödemeye yetme
mesi durumunda devir usulüne başvuru
labileceğini belirterek devrin, daha fazla 
harcama yapmak istemeyen zenginler 
için bir hile kapısı olmayıp fidye borcunu 
başka türlü ödeme imkanı bulunmayan
lar için adeta son bir çare olduğunu vur
gulamak istemişlerdir. Bununla birlikte 
ne kadar iyimser düşünülürse düşünül-



sün devir usulünün -şekil yönüyle huku
ka uygunluğu tartışması bir yana- mahi
yeti itibariyle bir aldatmacadan ibaret ol
duğu. islam'ın ruhuna uygun düşmediği, 
bundan dolayı ilk ortaya çıktığı dönemler
den itibaren islam alimlerinin sert eleş
tirilerine ve bid'at nitelendirmelerine ko
nu olduğu görülür. 

Sonuç itibariyle. Bakara süresinin 184. 
ayetinde sadece oruç tutmaya gücü yet
meyen sürekli mazeret sahiplerinin fidye 
vermeleri emredilmiş olup bunun dışın
daki ıskat-ı savmın ayette yer almadığı. 
ıskat-ı salat ve diğer ıskat çeşitleriyle de
vir işleminin ise Kur'an veya Sünnet'ten 
herhangi bir delile veya fıkhl hüküm elde 
etmede kullanılan bir usule dayanmadı
ğı açıktır. Esasen bedeni ibadetler ruhun 
Allah'a yükselişini sembolize ettiği. kişi
nin kendini geliştirip eğitmesine yardım
cı olduğu ve tabii olarak mükellef açısın
dan birçok manevi ve ahlaki fayda taşıdı
ğı için bunların sıradan bir borç-alacak 
ilişkisi gibi görülmesi ve neticede ıskat 
usulünün ibadetterin edasına alternatif 
ifa olarak değerlendirilmesi bu ibadetle
ri n ruhuna ve amacına aykırıdır. Ancak 
vefat eden kimsenin yakınlarının ölenin 
uhrevl mesuliyetini azaltacak bir şeyler 
yapabilme yönündeki iyi niyeti ve gayre
ti. müteahhirlnden bazı fakihlerin de ih
tiyat vetemenniden öte gitmeyen. fakat 
neticede fakiriere tasaddukta bulundu
ğu için bazı olumlu sonuçlar da içeren ıs
kat işlemine sıcak bakmaları. bu sürecin 
bir devamı olarak fakirler için de devir 
usulünün bulunması gibi hususlar ıskat 
ve devrin islam toplumunda hızla yaygın
laşmasının temel arnili olmuştur. Buna 
ilaveten. bu tür amil ve yaklaşımların her 
dönemde -en azından ikili ilişkiler çerçe
vesinde- varlığını korumuş olması aksi 
yönde yapılan eleştiri ve açıklamaları so
nuçsuz bırakmıştır. Öte yandan Kur'an'
da. Sünnet'te veya sahabenin ve mücte
hid imamların fetvalarında mazeretsiz 
olarak tututmayan ve kaza edilmeyen 
oruçlar için ıskat-ı savmın. bütünüyle ıs
kat -ı salatın ve devri n cevazı yönünde hiç
bir açıklama yer almadığı halde ıskat ve 
devri n uygulamada giderek yaygınlaşma
sının, insanların sağlıklarında ibadetleri 
ifada tembellik etmesine veya ihmalkar 
davranmasına. bunun islam'ın öngördü
ğü veya cevaz verdiği bir usul olarak al
gılanmasına. islam'ın bu adet sebebiyle 
yanlış aniaşılmasına ve haksız itharniara 
maruz kalmasına yol açtığı da bilinmek
tedir. Bununla birlikte ölen için bir şeyler 
yapıp Allah'ın rahmetini umma. dini bir 

görevi ifa etme. bu vesileyle ihtiyaç sahip
lerine yardım etme gibi birçok farklı niye
ti n iç içe olduğu. psikolojik ve ekonomik 
sebepterin ve sosyal baskının ön plana 
çıktığı bu işlemin sadece ilmi ve şekli bir 
yaklaşımla bid'at ve yanlışlardan arındı
rılması da kolay görünmemektedir. 
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yeniden ihya etmeyi amaçlayan 
düşünce ve faaliyetleri 

ifade etmek üzere kullanılan 
bir terim. 

I. KAVRAMlN İÇERİGİ, 

ORTAYA ÇIKIŞI ve GELİŞMESİ 

ll. ARAP DÜNYASI DIŞINDAKi 

ÇEŞİTLİ İSLAM ÜLKELERİNDE 

ISLAH HAREKETİ 
L _j 

I. KAVRAMlN İÇERİGİ, 

ORTAYA ÇIKIŞI ve GELİŞMESİ 

Sözlükte "iyi ve yararlı olma" anlamın
daki sal ah kökünden masdar olan ıslah 
genel olarak "düzeltmek. daha iyi hale ge
tirmek" manasında kullanılır ve bir ölçü
de Batı dillerindeki reform kelimesine te
kabül eder. Çağdaş islami literatürde ise 
daha ziyade Muhammed Abd u h ve M. Re
şi d Rıza' nın öncülüğünü yaptığı dini dü
şünce akımında sistematik anlamını ka
zanmış temel terimlerden biridir. Bu te
rim, esas itibariyle adı geçen akımın Se
lefiyye yanlısı temel fikri tavrını ifade et
mektedir. Islah, Kur'an-ı Kerim'de isim ve 
fiil kalıplarıyla geçtiği kırk ayette "kendi
sini veya insanlar arasındaki ilişkileri dü
f.eltmek; barışmak, barıştırmak" anlamın

pa kullanılmıştır (mesela bk. ei-Bakara 2/ 
228; ei-En'am 6/48; ei-Hucurat49/9-IO}. 
ism-i faili olan muslih de kötülüğe, dü
zensizliğe ve bozgunculuğa karşı barış
tan, dirlik düzenlik ve esenlikten yana bir 
tutum takınan müttaki insanları ifade et
mek üzere çeşitli ayetlerde yer almakta
dır (ei-Bakara 2/1 1-1 2; ei-A'raf 7/1 70; HO d 
ı lll ı 7) . Kur'an terminolojisinde ıslah if
sadın , muslih de müfsidin karşıtıdır (bk. 
FESAD). Islah kavramı aynı anlamda ha
dislerde de geçmektedir (bk. Wensi nck, 
el-Mu'cem, "şll:ı" md.). 

A) Tarih. 1. Tarihi ve Kültürel Arka 
Plan. Modern ıslahçı düşünürler. Kur'an'
da hayatları örnek olarak zikredilen ıslah
çı peygamberlerin ve özellikle de Hz. Mu
hammed'in izinde oldukları iddiasındadır
lar. Modern ıslahçı akımın öncüleri, geliş
tirmek istedikleri fikri hareketin ilkeleri 
itibariyle Kur'an'dan kaynaklandığı ve is
lam tarihi boyunca belli bir geleneğe sa
hip olduğu düşüncesindeydiler. Bu te
mel yaklaşıma göre yeryüzünde islam ' ın 
Kur'an ve Sünnet denilen iki temel kay
nakta ifadesini bulmuş kural ve değerle
rini yerleşik kılma çabası var oldukça ıs-
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