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liJ YusuF ŞEvK i YAvuz 

el-AKAİDÜ'ş-ŞEYBANİYYE. 

(bk el-AKİDETÜ'ş-ŞEYBANİYYE). 

AKAİDÜ't-TAHAVİ 

(bk el-AKİDETÜ't-TAHAVİYYE). 

AKAR 
( .) li.) \ ) 

Taşınmaz mal, 
toprak parçası anlamında 

bir hukuk terimi. 
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Sözlükte "arazi. ağaç, ev eşyası , eş

yanın en iyisi" gibi manalara gelen akar. 
terim olarak daha dar anlamda yalnız 
gayri menkul malları kapsar. Halk ara
sında genel olarak kiraya verilmek su
retiyle gelir sağlayan mülke akar deni
lirse de islam hukukunda "taşınmaz mal 
ve arazi" manasına kullanılmaktadır. 

Mecelle, 129. maddesinde gayri men
kulü "Akar denilen hane ve arazi misil
lü mahall-i ahara nakli mümkün olma
yan şeydir" şeklinde tarif ederken akar 
teriminin hem gayri menkul (taş1nmaz ) 

manasına . hem de arazi ile eş anlamlı 
olduğuna işaret etmişti r. 

Hanefiler arazi üzerindeki binalarla 
ağaçlara iki açıdan bakmışlar ve bunları 
tek başlarına menkul. arazi ile beraber 
ele alınca da ona tabi olarak gayri ı:nen 

kul saymışlardır. Bu sebepledir ki bina 
ve ağaçların araziden ayrı olarak satı

mında şüf'a* hakkı söz konusu olma
maktadır (bk. Mecelle, md . 1019, 1020) 
Buna karşılık, üzerinde bina ve ağaç bu
lunan bir arazi satıldığı zaman ise ye
re bağlı olarak bina ve ağaçlar da gayri 
menkul sayılmış ve bunlara dayalı şüfa 
hakkı tanınmıştır. Maliki mezhebi müc
tehidleri ağaç ve bina konusunda Hane
filer'den farklı bir görüş ileri sürmüş-

lerdir. Onlara göre bina ve ağaçların bo
zulmadan varlıkla rını korumaları ara
zinin üzerinde kalmalarına bağlıdır. Bu 
devamlı bağlılık sebebiyle arazide yer 
alan ağaçlar ve binalar da tek başına ve
ya arazi ile beraber gayri menkul sayılır. 

islam hukuku mülkiyetin intikali ba
kımından menkul - gayri menkul ayırı

mı yapmamıştır. Taşınır bir eşya . bir 
hayvan nasıl alınır satılır veya bağışla

nırsa bir akar da aynı hukuki tasarruf
larla intikal eder. Gayri menkul mül
kiyetinin intikalinde tapuya tescil şartı 

yoktur. 1274 (1858) tarihli Arazi Kanun
namesi'nin otuz altıncı maddesinin şer

hinde yer alan ve Mecelle Cemiyeti'ne 
ait bulunan şu mütalaa bu konuyu açık 
ve kesin bir şekilde ifade etmektedir: 
"Mülk akarların satımı. miri araziler gi
bi sahib-i arzın iznine bağlı bulunmayıp 
tarafların icap ve kabulü ile akid teşek
kül eder. Bu sebeple resmi senet olma
dan da akan satın alanın tasarrufu hu
kuken muteberdir." Akarlarda tescilin 
mülkiyetin intikali bakımından bir ro
lü bulunmamakla beraber iki önemli 
fonksiyonuna işaret edilmiştir: 1. Em
lak üzerinde yapılan tasarruflarda hile
ye ve sahte muamelelere meydan ver
memesi. 2. Belli bir müddet geçip tesci
li yapılmamış akarlarda davanın reddi
ne sebep teşkil etmesi. 

Akar ile menkul mallar arasındaki di
ğer başlıca farklar da şunlardır: irti
fak* hakları yalnız akara taalluk ettiği 
gibi bey' bi'l-vefa* da yalnız akarda söz 
konusudur. islam hukukçularının çoğun
luğuna göre hem gayri menkul hem de 
menkul mallar vakfa konu olabilirken 
Hanefiler'e göre. bazı istisnalar dışında, 
yalnız gayri menkuller vakfedilebilir. Yi
ne fukahanın çoğunluğuna göre akarın 
kabz ve tesliminden önce bir başkasına 
satımı caiz değildir. Ebü Hanife ile Ebü 
Yüsuf ise bunun caiz olduğu görüşün
dedirler. Yine Ebü Hanife ile Ebü Yü-

AKBABA TEKKESi 

suf. nakli mümkün olmadığından akan 
gaspetmenin tasawur olunamayacağı
nı ileri sürerken diğer hukukçular bunu 
imkan dahilinde görürler. Mecelle'de 
(md 905 vd.) birinci görüş benimsen
miştir . 
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AKBABA İMAMI 

(bk MEHMED ZAIFI EFENDi). 

AKBABA TEKKESİ 

İstanbul'da BeykozAkbaba köyünde 
fetihten hemen sonra kurulan 

bir tekke. 
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Banisi istanbul'un fethinde bulunmuş 
( " ni 'me'keyş"tenl Akbaba Mehmed Efen
di adında bir Bektaşi babasıdır. Gazi 
dervişler zümresinin XV. yüzyıldaki tem
silcilerinden olduğu anlaşılan bu zatın 

birçok benzeri gibi gerçek ve menkıbevi 
hayatı hakkında kesin bir şey söylemek 
mümkün değildir. Ancak fetihten he
men sonra. muhtemelen devletçe ken
disine bağışlanmış olan bu yerde ken
di adı ile anılan bir tekke kurduğu ve 
bunun çevresinde de zamanla aynı isim-
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