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sermaye sahibine ait olması şartıyla
işleticiye sermaye verme
anlamında fıkıh terimi.
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Sözlükte bad' "kesip ayırmak, aşikar
olmak, açıklamak", bu kökten türetilmiş
ibda' da diğer anlamlarının yanı sıra "bir
malı sermaye olarak vermek" manasma
gelir. İslam hukukunda ise ibda' (mübadaa) hukuKi bir işlem türü olup "bir kimsenin karı tamamen kendisine olması
şartıyla bir kimseye işletmesi için sermaye vermesi" şeklinde tanımlanır (MecelLe, md. 1059). Sermaye sahibine mübdi',
işleticiye müstebdi' den ilir. Bi daa kelimesi de genelde ticari eşya, özelde ibda' yoluyla işletilen sermaye, bazan da ibda' akdi anlamında kullanılır.
İbda'. hukuk tekniği açısından müstakil
bir hukuKi işlem niteliğinde görünmekle
birlikte füru-i fıkıh kitaplarında ayrı bir
başlık altında bağımsız bir akid türü olarak ele alınınayıp şirket ve mudarebe bölümlerinde bu hukuKi işlemlerin bir türü
veya akdi şartı olarak ele alınarak cevazı
tartışılır. Bazan da büyü', vedla, emanet
gibi bölümlerin fer'l meseleleri incelenirken konuyla ilgisi oranında temas edilir.
Bununla birlikte ibda', şirket ve mudarebe akidlerinin bir türü değil ayrı bir hukuKi işlem olarak görülmeli dir. Nitekim mudarebe akdinde kar ve riskin dengeli bölüşümü esas olduğundan karın taraflardan birine tahsisi doğru bulunmaz. Böyle
bir şart ileri sürüldüğünde fakihlerin bir
kısmı akdin karz veya ibdaa dönüşeceği,
bir kısmı da fasid veya batı! olacağı görüşündedir. Tarafların başlangıçta ibda' akdi yapıp karın tamamının sermaye sahibine ait olmasını sağlamaları caiz görülürken mudarebede böyle bir şartı meş
rü saymamaları, fakihlerin lafızet ve şe
kilci tutumuyla değil mudarebe akdinin
hukuKi yapısının korunması ve tarafların
bilgisizlik veya dikkatsiziikten doğabile
cek zararlarının önlenmesi konusundaki
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gayretleriyle açıklanmalıdır. Doktrinde
böyle bir ayırım yapılıp ibdaın literatürde tali bir hukuKi işlem ve akdi şart olarak ele alınmasının asıl sebebi, bunun ticari hayatın tabii gelişimi içinde ortaya
çıkmış yaygın bir akid türü olmaktan ziyade yetim ve vakıf mallarını, kimsesiz
ve yardıma muhtaç kimselerin yararını
korumaya yönelik, hayır ve sevap kazanma özelliği ön planda olan istisnai bir usul
olmasıdır. Nitekim Kur'an'da yetimlerin
haklarının korunup gözetilmesine vurgu
yapılıp onlar için en yararlı ve güzel olan
neyse onun tavsiye edilmesi (el-Bakara
2/220; el-En'am 61152; el-isra 17/34), hadislerde de her yıl ödenecek zekatla zaman içinde erirnemesi için yetim mallarının en iyi şekilde işletilmesinin öğütlen
ınesi (e l-Muuatta', "Zekat", 21), ileri dönem fakihlerince yetim mallarının ibda'
veya mudarebe yoluyla işletilmesinin şer!
delilleri olarak tanıtılmıştır (Serahsl, XXII,
19-20).
İbda' akdinin kuruluşu ve hukuKi sonuç
doğurması. şirket

ve mudarebe akdinin
islam hukukunda tabi olduğu genel kurallardan farklılık göstermez. Mahiyeti
itibariyle bağlayıcı olmayan. tek taraflı.
rıza! ve isimli bir akid olan ibda' emanet
akidleri grubunda yer alır. Akdi n unsurlarını taraflar ve akdin konusu teşkil eder.
İbda'da veren taraf malik, şirket ortağı
ve mudaribdir; alan taraf ise karşılıksız
çalışmayı kabul eden kimsedir. Yolculuk,
nakliye gibi işletme masrafları da işlete
ne aittir. Taraflarda bulunması gereken
nitelikler, benzer yanları bulunan vekalet
ve mudarebe akdinin taraflarında aranan
özellikler gibidir.
İbda' akdi. islam hukukçularının geneli
tarafından karşılıksız

tevkil şeklinde kabul edilmiştir. Bununla birlikte ibdaın vekaletten farkının ortaya konmasında bazı zorluklar vardır. Mesela vekalette vekil
olunan malın malum! uğu şart iken ibda'da şart olmaması , niyabetin sahih olduğu
her konuda vekaletin geçerli görülmesine karşılık ibdaın sermaye sahibinin işle
ticiye verdiği malla sınırlı olması . vekalete göre daha az şekli bir ilişki tipi gibi görünmesi, ayrıca teberru ve hayır işleme
amacının ağırlık taşıması onu vekaletten
kısmen ayıncı hususlardır. Bu sebeple ibdaı vekalet benzeri bir akid olarak nitelendirenler mevcuttur (Udovitch, s. 102).
Bir başka ifadeyle ibda', ticari amaçla
verilen ücretsiz bir vekalet türünün özel
adıdır.

Bazı

MaliKi fakihleri ücretle de ibda' yasavunmakla birlikte ibda'da aslolan işçinin karş ı lıksız (teberruan) iş
görmesidir. Bir şahsın veya şirketin bazı
mallarının ticari idaresi güven ve sadakat sınırları içinde kendisine bırakılan
müstebdi' (işletici) ücretsiz vekil (vekll-i
müteberri') konumundadır; ne kazançtan
pay alabilir ne de bir ücrete hak kazanır.
Kendisi emin, elindeki mal da emanet
statüsünde olduğundan kusuru olmaksızın sermayeye gelecek zarardan da sorumlu tutulmaz; zarara sermaye sahibi
katlanır. Bidaa veren şirket ise ortaklardan her biri şirket malından ibda' akdi yapabilir; ancak Şafii mezhebine göre bunun için diğer ortakl arın izni şarttır. Mudarebe şirketinde ise işletici (mudarib),
mudarebe malını ibda' yoluyla başkasına
vererek işlettirebilir. Bununla birlikte teoride mümkün görünen bu usulün uygulamada olabilirliğini büyük ölçüde örfte
yaygın olup olmaması belirler. Nitekim
Hanefi hukukçularından Kasanl, ibdaı
tüccarlar arasında yaygın bir adet ve tabii bir kazanç yolu olarak tanıtır. Ona göre mudarebe işleticisi ücretle işçi çalış
tırmaya yetkili olduğuna göre böyle bir
bedel ödenmesini gerektirmeyen ibdaı öncelikli olarak yapabilir (Beda'i', VI,
pılabileceği ni

87).

Mu dare be akdinde olduğu gibi ibda' da
akid konusunun gerçekleşmesi, fesih,
ölüm, tarafların akid ehliyetini yitirmesi,
akid mahallinin helak olması gibi sebeplerle son bulur. Mübdi' vefat edince, müstebdi' bu vefatı bilsin veya bilmesin ibda'
akdi kendiliğinden sona erer.
İbdaın Ortaçağ ve Yeniçağ'da tüccarlar
arasında geniş

bir uygulama alanı bulmagüven ve dostluktan ziyade ortak ihtiyaçlar sebebiyledir. Gerçekten Eski Kahire'de bir sinagogun mahzeninde
bulunan ve özellikle Fatımi devri ticari hayatı hakkında bilgi veren Genize belgeleri, ibdaın Ortaçağ alışveriş teknikleri içinde önemli bir uygulama alanı bulduğunu
gösterir. Nitekim Goitein, "gayri resmi ticari iş birliği" diye tarif ettiği bu uygulamanın Xl. yüzyıl İslam dünyasının Akdeniz ticaretinde merkezi bir rolü olduğunu
tesbit etmiştir (A Mediter ranean Society,
I, 164-1 69) Uzak bölgelerle ticari ilişki içinde olan gezgin taeirierin zaman zaman
bu bölgelerdeki meslektaşlarının iş birliği ve yardımına ihtiyaç duyduğu ve bu
sebeple onlara başvurduğu , kendisine
sı karşılıklı

iBDAL
ihtiyaç duyulan bir zamanda da aynı şe
kilde arkadaşının işi için çaba harcadığı
olurdu. Bunun yanında ibdaın akrabalar
arasında rastlanan bir akid olduğuna da
işaret edilmelidir. Benzer bir akdin Ortaçağ Batı ticaretinde de uygulandığı ileri
sürülmesine rağmen ibdaın İslam hukukuna ait bir akid hüviyeti taşıdığı söylenebilir.
M ecelle'de tarifi verilen. şirket ve mudarebe akidleri içinde muhtelif hükümlerine temas edilen ibdaın Osmanlı uygulaması hakkındaki bilgiler sınırlıdır. Mecelle şarihlerinden Hacı Reşid Paşa. Osmanlılar'ca erdemli ve olgun kimselere " bidaalı zattır'' denildiğini. fakat şir
ketlerin sermayesine "bidaa" denilmesinin pek nadir ve "sermaye" tabirinin
örf-i am m olduğunu söyler (Ruhu '/-Mecelle, VI, 9) .

Galata Şer ' iyye Sicilieri'nde nadiren
rastlanan bidaa kelimesiyle ibda' akdi
değil ticari sermaye kastedilir. Osmanlı
devri fetva mecmualarında da çok sayı
da olmamakla birlikte ibdaa ilişkin fetvalara tesadüf edilir. Ali Haydar Efendi kar
paylaşımında üç ayrı usulün muhtemel
olduğunu . bunların da karın belli bir oran
dahilinde taraflar arasında paylaşımını
içeren mudarebe ile karın işletene ait olduğu karz ve karın sermaye sahibine bı
rakıldığı bidaa (ibda') şekilleri olduğunu
ifade eder(Dürerü'l-hükkam, lll. 227). Öte
yandan literatürde para vakıflarıyla ilgili
teorik tartışmalarda nuküd-i mevküfenin
işletilm e şekilleri olarak mudarabeve bidaa usullerine sık sık atıf yapılmakta . konuyla ilgili olarak da Züfer b. Hüzeyl'in
görüşü zikredilirken vakfedilen paranın
nasıl işletileceği sorusuna verdiği cevapta mudarabeve bidaa usulleriyle işletilip
elde edilen karın şart edildiği veche sarfedileceğ i ni söyl ed i ği kaydedilmektedir (Kadihan, lll, 3 I I -3 I 2) Ancak uygulamada
yüksek risk taşıyan bu gibi işlemlerin Osmanlı toplumunda pek yaygınlık kazanmadığı , para vakıflarının işletilmesinde
daha çok sabit bir gelir temin eden muamele-i şer' iyye uygulamasının ağırlık kazandığı. aynı durumun yetim mallarının
işletilmesinde de söz konusu olduğu söylenebilir (Özcan. s. 74-75. 86-87) . Buna istisna teşkil edebilecek bir uygulama olarak bazı vakfiyelerde. vakfedilen paranın
yönetim ve işletilmesinin (tevliyet) "hasbi" olarak ya da "meccanen" bir şahıs ya
da topluluk tarafından üstlenilmesinin

şart koşulduğu

ve do l aylı biçimde ibda'
(bidaa) usulüne atıfta bulunulduğu görülür.
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Arap dilinde ve kıraatlerde
bazı kelimelerdeki harf
deği şimleri ni belirten terim.
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Sözlükte "karşılık" anlamındaki bedel
(bidl) kökünden türeyen ibdal "dönüştür
mek. bir şeyin yerine başkasını getirmek,
özüne dokunmaksızın bir şeyi diğer bir
şeye çevirmek" demektir (Lisanü 'l-'Arab,
"bd!" md.). Terim olarak ise kelimede telaffuz kolaylığı ve akıcılık sağlamak amacıyla bir harfin yerine mahreç veya sıfat
ça ona yakın başka bir harfi getirmeyi ifade eder. Atılan harfe mübdel m inh, onun
yerine getirilene de mübdel ·veya bedel
adı verilir: o-Mı<- <:-Mı ,~ ~<- ~ ~ gibi.
Dilde yapı ve anlam bakımından birbirine yakın ve eşdeğer olan birçok kelimenin ortaya çıkmasına yol açan bu tür dönüşümler için "bedel- mebdQI, kal bmak!Qb, muhavvel. müdaraa. teakubmuakabe- i'tikab , nezair" gibi kelimeler de kullanılmış , ancak "iştikak. iştikak-ı
kebir" tabirleri yerinde bulunmamıştır
(Kitabü'l-ibdal, neşredenin girişi, ı. 7).
Değişen harflerden biri veya her ikisi illet
harfi ya da hemze olan ibdal çeşidine "i'lal"
denildiği gibi bazı dil alimleri idgamı ve
fiil çekimierindeki değişimleri de bir tür
ibdal saymışlardır. Dilciler ve kıraat alimlerinin bir kısmı, ba harfinden önce gelen
sakin "nQn"un (veya tenvin) "mim"e dönüştürülmesine de genel bir adlandırmay
la ibdal derken kıraat ve tecvid alimlerinin
çoğu bunun için "iklab" terimini tercih
etmiştir : ~~<-~

;:...o, ~i<- ~i

gibi. Dili bağımlılıktan kurtaran, ona serbestlik ve akıc ı lık kazandıran, mana ve
şekil yönünden güzelleştirip zenginleşti
ren morfolojik ve fonetik bir olgu olan i bdal, kıyasi d eğ il semai olmakla bi rlikte
ona götüren sebebin ya zaruret veya söyleyiş kolaylığı sağlamak ya da sanat gereği olduğu belirtilir (İbn Cin n!, Sırru şına'a
ti'l-i'rab, 1, 78).
Harflerin dönüşümü için ibdal terimini
ilk defa Asmai'nin (ö . 216/831) kullandığı
kabul edilir. Daha sonra lugavi ibdalle ilgili birçok eser kaleme alınmıştır. İbnü's
Sikkit'in el-Kalb ve'l-ibdfıl, Ebü'l-Kasım
ez-Zeccaci'nin el-İbdfıl ve'l-mu'fı~abe
ve 'n-ne?:fı'ir, Ebü't-Tayyib ei-Lugavi'nin
Kitfıbü'l-İbdfıl (Kitabü 'l-f:lurufi'l-müte'al).ıbe) adlı eserleri bunlardan bazı l arıdır.
ibdalin her harfle yapılabildiği görüşü az
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