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Ebu Hüreyre'nin rivayeti, mescidde cenaze namazı, cenazeyi görünce ayağa kall~ıl
ması , müt'a nikahı, kuşluk namazı . cuma
günü boy abdesti alınması. su ile istinca.
ResGlullah ' ın Hz. Ali'ye vasiyeti, Hz. Peygamber'in zilhiccenin onuncu günü oruç
tutması ve ramazan gecelerinde kıldığı
namazla ilgili tashihleri bulunmaktadır.
Hz. Aişe. rivayet ve fetvalarla ilgili tashihlerinde başta Kur'an ve hadis olmak üzere aklı , tarihi gerçekleri ve Arap dilini esas
almış , ancak Bedreddin ez- Zerkeşi onun
bazı tashihlerinin alimler tarafından kabul görmediğini belirtmiştir.
Başta Kütüb-i Sitte olmak üzere Ebu
Davud et-Tayalisl, Abdürrezzak es-San'anl, Ebfı Bekir b. Ebu Şeybe , Fesevl, Bezzar, Ebü'l Kasım el-Begavl, Tahavl. İbn
Hibban el-Büstl. Taberanl. Ebu Bekir elİsmam. Darekutnl. Hakim en-Nisabfırl.
Ahmed b. Hüseyin el-Beyhaki, Ebu Mansur Abdülmuhsin b. Muhammed ei-Bağ 
dadl gibi alimierin eserlerinden istifade
edilerek kaleme alınan kitapta yer alan
rivayetlerin içinde zayıf olanlar da vardır.
Hz. Aişe'nin bu tashih ve tenkitlerinin bir
kısmı kabul görmese bile sahabe döneminde rivayetlerin tenki dinin yapıldığını
göstermesi bakımından önemlidir. Hz.
Aişe' nin d üzelttiği yanlışlar ve bu yanlış
ların hangi sebeplerden ileri geldiğini
gösteren istidrakleri hususunda başka
müstakil eserler de bulunmakla birlikte
(DİA , II, 204) el-İcô.b e bunların en genişi
olup Süyfıtl'nin 'Aynü'l-işô.be fi'stidrô.ki
'A 'işe 'ale 'ş-şaJ:ıô.b e adlı eseri ( Dım aş k
1983 ) bazı ilavelerle birlikte bunun telhisi
mahiyetindedir. el-İcô.be Said ei-Efganl
tarafından Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'deki (Mecmua, nr. 32) müellif hattı müsvedde nüsha esas alına rak yayımlanmıştır
( Dım aşk I 358, I 39 I/ I 97 I. I 40 I/!980; Beyrut I390/ I970, I400/ 1979, I405/!985). Eserin Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde bulunan yazması (Bayezid , nr. 795 I . vr. 6 5b1I 9b) daha o ku n a klı ve t am olup matbu
nüshadaki okunamayan yerleri tamamlamaya ve hataları düzeltmeye imkan vermektedir.

BiBLiYOGRAFYA :
Zerkeşi, el-İca b e (n ş r. Said ei-Efgani). Beyrut

1405/1 985,

ne ş re denin girişi ,

s. 3-20; Nevzat

Aşık, Hazreti A işe'nin Hadisciliği, İzmir 1987,
s. 39-65; Mehmed S. Hatiboğlu, "Hazret-i Aişe ' 
nin Hadis 'Ienkidci liği ", AÜİFD, XIX ( 1973). s .
61-62; Mustafa Fayda, " Aişe ", DİA , ll, 204 .
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menfaatin ücret karşılığında
temlik edilmesini konu alan,
günümüzde kira, iş ve kısmen de
istisna' akdine tekabül eden akid.
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Daha çok dünyevl karşılıklar için kullaücret ve uhrevl karşılıklar için kullanılan eclr kelimeleriyle eş anlamlı olan
icare sözlükte "iş karşılığı verilen şey,
arnelin ivazı " demektir. Bununla birlikte
daha yaygın biçimde "kiralamak" anlamında masdar olarak da kullanılır.
nılan

Toplumdaki mal ve hizmet ihtiyacının
ve arzının tabii bir sonucu olan ve borçlar hukukunun temel akidlerinden birini
teşkil eden icare akdinin bey' akdi gibi
uzun bir tarihi geçmişinin olduğu ve farklı toplumlarda değişik hukuki adiandırma
ve şekillerle de olsa varlığını koruduğu bilinmektedir. Roma hukukunda tam iki
ta raflı bir hüsnüniyet akdi olan "locatio
conductio", modern hukuktaki adi kira
ve hasılat kirası akldieriyle istisna' (eser,
s i pa ri ş söz l eş m es i) ve hizmet aki dlerini
içine alacak şekilde geniş bir kapsama sahipti. Locatio conductio ile taraflardan biri, karşı tarafın vermeyi taahhüt ettiği ücret karşılığında ya belirli bir süre için bir
eşyanın kullanılmasını sağlamayı veya
muayyen bir süre hizmetifasını ya da belirli bir eser meydana getirmeyi taahhüt
etmekteydi. Bu sebeple rıza! bir akid olan
locatio conductio doktrinde üçlü bir ayı
nma tabi tutulur. "Locatio conductio rei"
ile, kiralayan bir şeyin kullanımını kiracıya
temin etme, kiracı da muayyen bir kira
bedeli ödeme borcu altına girer. "Locatio
conductio operarum" bir kimseye ücret
karşılığında belirli bir süre hizmet etme-

yi, "locatio conductio operis" de iş sahibinin vereceği ücret karşılığında bir eser
meydana getirmeyi konu alır. Roma hukukunun bu sistemi İsrail hukukunda da
ana hatlarıyla korunmuştur. Ahd-i Atik'te İsrailoğulları arasındaki iş anlaşmala
rının ilk örnekleri b ulunsa da (Lev ili ler,
19/!3; Tesni ye, 24/ 15) konu özellikle Talmud'da işlenmiştir.
İslam'dan önce Hicaz -Arap toplumunda gerek gayri menkul ün gerekse menkul
eşyanın , hayvan ve kölenin ücretle kiralanması ve ücretle emek istihdamı adetinin yaygın olduğu . İslam dininin de bu
konuda köklü bir değişiklik yapmak yerine dini ve ahlaki mahiyette bazı ilkeler koyarak garara ve harama yol açan sözleş
me şekillerine müdahale etmekle yetindiği bilinmektedir.

Kur'an 'da icare akdiyle ilgili açık bir
hükme rastlanmaz. Tekil ve çoğul olarak
1OS yerde geçen "eclr" kelimesiyle genelde uhrevl karşılık ve mükafat, çok az
ayette de dünyevl karşılık ve ücret kastedilir (M. F. Abdülbakl , el-Mu'cem, "ecr "
md.). Müfessirler ve fakihler, boşanma
sonrasında çocuğunu emziren anneye babanın ücret ödemesinden söz eden ayetin (et-Ta lak 65/6) sütanne isticarının.
"Dünya hayatında onların geçimiikierini
a ralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş .
gördürmeleri için bazısını bazısına derecelerle üstün k.ıldık" (ez-Zuhruf 43/3 2)
mealindeki ayetin de ücretle işçi istihdamının meşruiyetine işaret ettiğini söylerler. Yine Kur'an'da, Hz. Musa'nın kayınpe
derinin (Hz . Ş u ay b) yanında sekiz on yıl
ücretle çalıştığından söz edilmesi de (eIKa sas 28/23-29 ) dalaylı olarak böyle bir
anlam taşıyabilir. Hadislerde menkul ve
gayri menkul mal kiracılığı . ücretle iş görme ve i şçi istihdamı gibi sosyal hayatın
tabii gelişimi içinde tezahür eden hukuki
ili şkile r e değişik vesilelerle temas edildiğ i . daha çok bu t ür hukuki işlemlerin adalet ve hakkaniyete aykırı düşen , gabn,
garar ve istismara yol açabilen yönlerine
dikkat çekildiği ve bu aksaklıkların giderilmesi yönünde tedbirlerin zikredildiği
görülür (We nsin ck, el-Mu'cem, " ecr" md.)
Bundan dolayı Kur'an'da icare akdine dolaylı bir anlatımla temas eden ayetleri
veya yukarıda konu ve amacı zikredilen
hadisleri icare akdinin meşruiyet delili
olarak görmek yerine , bunları akdi münasebetlere ve ticari hayata ilişkin diğer
naslarla birlikte insanlık tarihinin ilk dönemlerinden itibaren her t oplumda var
olagelen hukuki işlem türünü iyileştirme
yi sağlayıcı tedbirler şeklinde tanıtmak
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daha doğru olur. Naslar. benzeri hukuki
kurum ve işlemler konusunda da genelde bu yönde bir tavır sergilemiştir.
Temelde mal ve hizmetin ücret karşılığı
mahiyetindeki hukuki işlem
türleri. Hz. Peygamber döneminden itibaren Kur'an ve Sünnet'in genel ilke ve
özel. hükümlerinin de desteğiyle gelişerek
ve sağlam bir dini-ahlaki zeminde sağlıklı
bir işleyiş kazanarak devam etmiş, islam
hukuk ekalleriyle belli bir doktriner yapı
kazanarak "icare akdi" başlığı altında ifade edilmeye başlanmıştır. İslam hukukunda icare, klasik fıkıh literatüründe genelde bey' akdinden sonra ikinci sırada ve
önemde ele alınan. başta modern hukuktaki kira ve iş (hizmet) sözleşmeleri olmak
üzere menfaat ve emeğin ücret karşılı
ğında süreli olarak te mlik ve tahsisini konu alan sözleşme türlerini kuşatan özel
bir akdin adı olmuştur. Bu gelişmeler sonucudur ki fıkıh kitaplarının "Kitabü'l-icare" başlıklı bölümlerinde bu akdin tanım
ve mahiyeti, 'nevileri. kuruluş. işleyiş ve
sonuçları hem İslam borçlar hukukunun
bey' akdi modeliyle çizilen genel teorisine, hem de toplum hayatının bu alandaki beklenti ve problemlerine uyumlu şe
kilde ele alınmış ve neticede ilk dönemlerden itibarenicare akdi konusunda zengin bir doktrin oluşmaya başlamıştır. Ancak bu literatürün. asırlarca süren tedrls
ve tedvlnin ana malzemesi olmasının de
etkisiyle bu konuda daha çok teori ve
doktrini yansıttığını, gerek kira gerekse
iş akdiyle ilgili olarak İslam toplumların
daki uygulama ve çözüm örneklerinin çok
az bilindiğini ilave etmek gerekir.
kiralanması

icare akdini deği
da bunlar
iki tarif altında toplanabilir. Birincisi. "Malum bir menfaati malum bir ivaz karşılı
ğında satmaktır " ve Mecelle'de de benimsenen tarif budur (md. 405) . İkincisi,
"Menfaati ivaz karşılığında temliktir" şek
linde olup bunu, "İvaz karşılığı menfaat
üzerine akiddir" şeklinde ifade etmek de
mümkündür. Diğer fıkıh mezhepleri de
i care akdini benzer ifadelerle tarif etmiş
lerdir. Mevcut farklılıklar, sahih icarenin
tanımını ven!bilme gayretiyle akdin sıh
hat şartlarının da tarife dahil edilmesinden kaynaklanmaktadır.
İslam hukukunda icare akdi, hem gayri menkul ve menkul eşyanın kullanımını
konu alan kira akdini. hem de insanın çalışmasını konu alan iş akdini kapsamakta. tarifin unsurlarını menfaat ve ivaz
teşkil etmektedir. Taraflardan biri için
menfaati teslim etme, diğeri için bedeli
Hanefi

hukukçuları,

şik şekillerde tanımlamışlarsa
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ödeme borcu söz konusu olduğundan icare akdi iki taraflı ve bağlayıcı (lazım) bir
akiddir. Akdin konusu menfaat olduğu ve
menfaat de akid anında bulunmayıp zaman içerisinde ortaya çıkacağı için akid
adeta ortada olmayan (ma'dOm) bir şey
üzerine kurulmaktadır. Menfaatin baŞlan
gıçta mevcut olmayıp akid süresince peyderpey ortaya çıkması sebebiyle klasik
dönem İslam hukukçularının genel nitelendirmesine göre icare akdinin kuruluşu
menfaatin ortaya çıkışına paralel olarak
devamlı yenilenir veya akid bu şekilde yen ilenerek birbirine eklenen akidler şeklin
de devam eder. Fakat akidde bütünlük
sağlamak ve icabın kabulle irtibatını korumak için akid menfaate değil menfaatin ait olduğu eşya veya insana izafe edilmiş. bir bakıma ayn menfaatin yerine
geçmiştir (Serahsl, XV, 75; Sad! Çelebi,
VIII, 5-6) .
Fıkıh

literatüründe ica~e akdinin, akid
henüz mevcut olmayan menfaat
üzerine kurulması sebebiyle kıyasın hilafına sabit bir muamele olduğu , bu sebeple de zarurete. teamüle veya sünnete dayalı istihsan yoluyla caiz görüldüğü belirtilmektedir. islam hukukçuları bu yola,
i care akdinin cevazına delil bulmak için
değil. İslam hukukunun genel prensipleri
ve borçlar hukukunun bey' akdinde modeli çizilen formel mantık! bütünlüğü içinde bu akdin hukuki izahını yapabilme gayretiyle girmişlerdir. Burada usulı'mana
daki bir kıyastan ziyade İslam hukukunun
genel prensipleri şeklinde ifade edilebilen umumi manadaki bir kıyas söz konusudur. Bundan dolayı başta Serahsl olmak üzere İslam hukukçuları yukarıda
temas edilen aykırılığı giderici birtakım
açıklamalar getirmişler ( el-Mebsüt, XV,
74; İbn Rü şd , ll, 250) . İbn Kayyim el-Cevziyye ise icare akdinin kıyasa aykırı olduğu
görüşüne karşı çıkarak ma'dGmun satışı
yasağının aynlar hakkında geçerli olduğu
nu, ayn ile menfaat arasında maddeten
ve hukuken önemli farklar bulunduğunu
ve bu konudaki yasağın ortada olmayan
menfaatin satışı hakkında geçerli sayıl
mayacağını ileri sürmüştür (İ'Uimü'l-mu
vakkı'in, ll, 23-28) .
anında

icare akdi. geniş anlamda menfaatin
ivaz karşılığı satımı olarak görülüp satım
akdi grubunda mütalaa edilerek bu
akiddeki boşlukların bey' akdiyle dotdurulması ilkesi söz konusu olsa bile iki akid
nevi arasında dar ve teknik anlamda
önemli farklılıkların bulunması ve özellikle Hanefi fıkhında menfaatin hukuki
statüsü nün ayndan çok farklı oluşu sebe-

biyle literatürde

ayrı

bir akid olarak ele
tam mülkiyeti, icare
ise menfaate mülkiyeti yani eksik mülkiyeti gerektirir. Bundan dolayı akdi n yapısı
alışverişe nisbetle oldukça farklıdır. icare
akdi, her ne kadar işçi istihdamında akdin zimmetteki bir iş üzerine kurulması
durumunda istisna' akdiyle büyük benzerlik gösterirse de arada yine fark mevcut olup istisna' akdinde akid konusu
ayndır. iş (amel) ayna tabidir; icarede ise
durum aksinedir. Müzaraa ve mudarebe
akidleri de icareye benzerlik gösterse ve
bu akidler başlangıç itibariyle icare akdi
sayılabilse bile sonuçta bu akidlerin bir
nevi şirket akdi olma özelliği daha ağır
alınmıştır. Alışveriş

basmaktadır.

icare akdi menfaatin kaynağı bakımın
dan iki ana gruba ayrılır: Ayn icaresi ve
insan icaresi. Bu ayırım, aynlar üzerine
kurulanicare (modern hukukta kira akdi)
ve arneller üzerine kurulanicare (iş akdi)
şeklinde de ifade edilebilir. Ayn icaresi,
eşyanın kullanımını sağlayan bir akid olup
eşyanın İslam hukukundaki statüsü itibariyle "gayri menkul icaresi". "urGz icaresi" ve "hayvan icaresi" şeklinde üç başlık
ta ele alınır. Nitekim Mecelle'de de aynı
taksim yapılmış ve kiralamanın hükümleri incelenirken bu ayırım esas alınmış
tır (md . 522-561 ). İnsan icaresi. insanın
hasıl ettiği menfaat yani emek üzerine
kurulan. diğer bir ifadeyle iş görme borcu doğuran icare akdidir. Bu nevi icare
akdi de süre üzerine kurulan insan icaresi. am el üzerine kurulan insan icaresi şek
linde iki gruba ayrılır. Süre üzerine kurulan insan icaresiyle am el üzerine kurulan
nevin bir kısmı günümüzde iş akdine,
geri kalan kısmı da istisna'. vekalet vb.
akidlere tekabül eder.
icare akdi kira akdi ve iş akdi şeklinde
iki ana grupta ele alınabildiği ve ilk dönemlerden itibaren klasik fıkıh literatüründe bu ayırımın belirgin şekilde yapıl
dığı (SahnOn, IV. 402 , 463, 505; Tahavl. III.
37; İbn Cüzey, s. 303) göz önünde bulundurulursa akdin kuruluş. işleyiş ve son
bulmasının bu iki başlık altında incelenmesi, özellikle günümüz hukuk formuna
da uygunluğu sebebiyle daha iyi anlaşıl
masını sağlayacaktır. Esasen icare akdinin her iki türünde de akdin konusu
menfaat olmakla birlikte, kira ve iş akidlerinin bilhassa işleyiş ve sonuç yönünden
birbirinden oldukça farklılık göstermesi
böyle bir ayırımı gerekli kılmaktadır.
A) Kira Akdi. icarenin tarifinden hareketle. "Ayn menfaatinin ivazlı temlikidir"
şeklinde tanımlanabilen kira akdi , gayri
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menkul ve menkul eşyanın kullanımını
ücret karşılığında başkasına devretme
sonucunu doğuran bir akiddir. 1. Kuruluşu. Diğer akidlerde olduğu gibi tarafların
hukuki' bir sonuç doğuracak şekilde irade beyanlarını akid konusunda birle.ştir
meleriyle kurulabildiğine göre kira akdinin şu dört unsura dayandığı söylenebilir: Taraflar, akid sözleri. menfaat. ücret.
a) Taraflar. Kira akdinin insan unsuru
olup kiralayanla (mOcir) kiracıdan (müstecir) meydana gelir. Tarafların diğer akidlerde de genelde olduğu gibi vücub (hak)
ve eda (fiil) ehliyetine sahip ayrı ayrı kişi
ler olması gerekir. Kira akdi iki taraflı (muavazalı) akidlerden oldi.ığu için temyiz gücüne sahip (mümeyyiz) küçüğün yapacağı
kira akdi velisinin izin veya icazetine bağlı
olarak geçerlidir. Hanetiler'in savunduğu
bu görüşe karşılık Şafiiler tarafların ergen (baliğ) olmasını şart koşmuşlardır.
Kiralayanın. karşı tarafa temlik edeceği
menfaatin maliki olması veya bu hususta yetkisinin bulunması gerekli görüldüğünden kiralayanın me'curun aynına değil menfaatine malik olması yeterlidir. Bu
sebeple kiracının me'curu başkasına kiralaması geçerli olur. Ancak yetkisiz kimsenin (fuzOJi) kiralaması yetkililerin icazetine
kadar askıdadır.
b) Akid Sözleri. İslam hukukunda her
akid gibi kira akdinin kuruluşunda da aslolan tarafların rızasıdır. Fakat hakiki rıza
olan iç iradenin üçüncü şahıslarca bilinmesi çok defa mümkün olmadığından akdin kuruluşu için rıza değil rızanın mazın
neti {genellikle bulundu ğu dü ş ünül e n mahal) veya göstergesi olan akid sözleri (siga) esas alınmıştır. İcap ve kabul şeklinde
tezahür eden sözler, tarafların o anda akdin kurulması yönünde kesin iradelerini
yansıttığı sürece -hangi kalıp ve usulde
olursa olsun- akid kurucu sözlerdir. Ancak akde rızanın bulunmadığı açıkça belli
oluyorsa o takdirde akid kurulmamıştır
ve hiçbir sonuç doğurmaz. Buna karşılık
hata. hile ve zorlama gibi rızaya ilişkin bir
eksiklik söz konusu isemağdur olan tarafın akdi feshetme hakkı vardır.

c) Menfaat. Kiracı açısından akdin mevzuu kiralanan malın kullanımıdır. Kira akdi. taraflar ve akid sözleri itibariyle diğer
akidlerden pek farklılık göstermez ve
borçlar hukukunun model akdi olarak ayrıntılı bir şekilde işlenen bey' akdinin bu
konudaki hükümleri burada da geçerlidir. Buna karşılık menfaatin hukuki' statüsünün farklılığı, kira akdine akid mevzuu olan menfaat ve kira bedeli itibariyle
önemli farklılıklar getirmiştir. Hanefi h u-

kukçularına göre menfaat tek başına
"mütekawim mal" sayılmaz. yani hukuki'
bir işleme doğrudan konu olabilecek
nitelikte görülmez. Fakat yetim ve vakıf
malları ile gelir getirmeye ayrılmış mallara ait menfaatler mal olarak kabul edilmiş ve ayrıca menfaatin akidlemütekavvimlik (hukuki değer) kazanacağı belirtilmiş. böylece kuralın doğurabileceği sakın
calar büyük ölçüde giderilmeye çalışılmış
tır {Serahsl. XV. 79; M. EbO Ze hre. s. 5859). Çoğunluğu oluşturan diğer hukukçulara göre ise insan yararına yaratılmış her
şey gibi menfaatler de maldır.

Menfaatin şartlarına gelince öncelikle
menfaatin taraflarca bilinir olması. kiralanan eşyanın (menkul veya gayri menkul
ma I) nitelik ve niceliğinde tarafları anlaş
mazlığa sürükleyecek bir kapalılığın bulunmaması gerekir. Akid konusu menfaatin bilinmezliği tek başına akdin sıhha
tine engel teşkil etmeyip bu bilinmezliğin
ayrıca tarafları anlaşmazlığa sevkedebilecek boyutta olması gerekir. Satım akdinde meblin bi!inir olması şartının konuya uyarlanması mahiyetindeki bu kural sebebiyledir ki İslam hukukçularına
göre kira akdinde kiralanan eşyanın bilinmesi ve önceden belirlenmesi. kira süresinin tesbit edilmesi ve üçüncü olarak da
kiralanan eşyanın kullanım tarzının daha
önce kararlaştırılması gerekmektedir. İs
lam hukukçularının ortaklaşa dile getirdiği bu gereklilikler. tarafların ne üzerinde hangi şartlarla aniaştığını bilmesini
ve ileride bu yüzden doğabilecek çekiş
meyi ve mağduriyeti önlerneyi sağlayıcı
birer tedbir olmaları sebebiyle doktrinde
ayrı bir önem taşır. Yine bu amaçla, bir
eşyanın görülmeden kiraya tutulması halinde kiracıya bu eşyayı gördüğünde muhayyerlik hakkı tanınmıştır. Çünkü menfaatin bilinebilmesi ayna bağlıdır. Ayn da
ancak önceden belirlemekle veya sonradan görmekle kesinlik kazanı r. Menfaatin
bilinebilmesinin ikinci şartı. kiralanan eş
yanın ne müddetle kullanılacağının belirlenmesidir. Kira akdi kural olarak sınırlı
süre üzerine kurulur. Tarafların süre üzerinde anlaşmaları yeterli olup sürenin
uzunluk veya kısalığı önemli değildir. Ancak sonraki dönemlerde vakıf. yetim ve
hazine mallarının en çok bir- üç yıl süre
için kiraya verilebileceği hükmü getirilerek bu malların muhtemel gasp. suistimal ve zarariara karşı korunması yönüne
gidilmiştir. Doktrindeki genel anlayışa göre kira süresi "her aylığı". "her yılı" şek
linde zaman birimine dayalı olarak tesbit
edilmiş fakat bu sürenin sonu belirlen-

memişse sınırsız süreli kira akdi söz konusudur. Bu durumda akid, ilk zaman
birimi için bağlayıcı olup daha sonraki her
zaman biriminin başında taraflardan her
birinin mevcut akdi diğerine haber vermesi şartıyla bozma hakkı vardır. Menfaatin bilinebilmesinin üçüncü şartı ise
kiralanan eşyanın kullanma tarzının belli
olmasıdır. Kiralanan arazide ne tür bir ziraat yapılacağının. menkul eşyanın nasıl
ve kimin tarafından kullanılacağının. kiralanan hayvandan ne işte ve hangi şartlar
da faydalanılacağının önceden belirlenmesi gerekir. Çünkü kullanan kimsenin
ve kullanış tarzının değişmesiyle kiralanan eşyadan elde edilecek menfaat
de değişir. Ev-dükkan grubundaki gayri
menkuller ise öteden beri oturma ve iş
yeri amacıyla kiraya tutulduğu ve bu husus örfen belirlenmiş sayıldığı için bunların kira akdi esnasında ayrıca belirlenmesi
şartı aranmamıştır. Ancakörfen bilinenden farklı bir kullanım düşünülüyorsa bunun akid esnasında belirtilmesi gerekir.

Menfaate ait ikinci şart ise elde edilmesinin fiilen ve hukuken mümkün olması.
diğer bir ifadeyle kiralananın kullanımı
nın imkan dahilinde bulunmasıdır. Bu sebeple EbO Hanife ve talebesi Züfer'e göre hissenin ortaklar dışında üçüncü şahıs
lara kiralanması caiz görülmemiştir (elFetava 'l-Hindiyy e, IV, 410: Mecelle, md .
529). Çünkü hisse. kiralananın içerisinde
belirli bir bölüm olmayıp her bölüm için
geçerli olabilecek şekilde bütünü ilgilendirir; dolayısıyla tek başına kiracıya teslimi mümkün olmaz. Hanbelller de bu görüşte olup Hanetiler'den Ebu Yusuf ve
Muhammed eş-Şeybanl dahil olmak üzere diğer İslam hukukçularına göre ise hissenin kiralanması caizdir. Kira akdi eşya
nın tüketimini değil kullanımını konu aldığından müstakil olarak bir aynın tüketimini hedef alan kira akdi caiz görülmem iştir. Bu sebepledir ki sütü için koyun.
odun kesimi için orman. meyvesi için ağaç
ve bağ bahçe kiralanması klasik dönem
İslam hukukçularınca kural olarak caiz
kabul edilmemiş. ancak eşya kullanımını
konu alan kira akdi ne tabi olarak caiz görülmüştür.

dinen haram işlerde
ilgilendiriyor veya böyle bir kullanımı konu alıyorsa caiz
değildir. Fakat haram iş. akdin konusu
olmadığı halde kiracının bağımsız fiiliyle
gerçekleşiyorsa fakihlerin çoğunluğuna
göre bu takdirde işlenen masiyetin kira
akdi ne tesiri olmaz. Facir ve zimmlye
mesken ve iş yeri kiralanması da bu çerKira akdi.

eşyanın

kullanılmasını doğrudan
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çevede ele alınır. Arazinin kiralanınasının
cevazı veya ne karşılığı kiralanabileceği
hususunda, biraz da bu konuda Hz. Peygamber'den ve sahabeden birbiriyle çelişen rivayetler bulunması sebebiyle (B uhar!, "el-J::Iarş ve'l-müzara'a", 18-19; Mü slim , "Büyfı' ", 17, 21; Ebu Davud, "Büyfı'",
31- 35; Şev ka n l , V, 306- 309) geniş ihtilaflar varsa da çoğunluğun görüşü arazinin
belirli bir mal karşılığı kiralanmasının
caiz olduğu yönündedir. Ancak bunda da
tarafların hak ve borçlarının önceden ayrıntılı biçimde belirlenmesi gerekir. Ara.zinin . bu araziden kalkacak mahsul ün belirli bir nisbeti karşılığı kiralanması da ki ra bedelinin kısmen belirsizliğinden kaynaklanan bazı karşı görüşler hariç tutulursa genelde caiz görülmüştür (bk. MÜZAMA).

d) Ücret. Kiralanan eşyanın kullanımı
mukabilinde ödenen karşılıktır. Alışveriş
te "semen" olabilen her şey kira akdinde
ücret olabildiği gibi menfaatler de kira
ücreti olarak ka rarlaştı rılabilir. Akid yapılırken üzerinde anlaşmaya varılan ücrete "ecr-i müsemma". daha sonra piyasadaki rayiç değerine göre genellikle de
bilirkişi yoluyla belirlenen ücrete "ecr-i
misl " denilir. Ücretin ilk şartı. tarafları
anlaşmazlığa sürüklemeyecek ölçüde açık
ve bilinir olmasıdır. Bu hususta İslam hukukçuları ittifak etmiş olmakla birlikte
hangi durumlarda ücretin bilinirliği şartı 
nın gerçekleşeceğinde ayrıl m ı şlardır. Baş
langıçta ücret hiç belirlenmemişse ve örfen de sabit değilse akid fasittir. Ücret
kısmen bilinemiyorsa, mesela kiracıya ,
tutarı önceden bilinemez birtakım tamir
ve harcamalar yapması şart koşulmuşsa.
kira bedeli kiracının üretim veya kazancından bir hisse olarak tayin ve tesbit
edilmişse veya değişik ihtimaliere göre
değişen bir ücret belirlenmişse bu ücretin tamamen bilinemezliği hükmünde
olup akdi bozulabilir hale getirir. Ücretin
ikinci şartı ise kararlaştırılan ücretin hem
mal hem de mütekawim olma vasfını taşımasıdır. Diğer bir ifadeyle mal sayılma
yan ve kendisinden faydalanmanın hukuken serbest ve helal olmadığı şeyler kira
ücreti olarak ödenem ez. Menfaatler, Hanefi hukukçularınca mal sayılrnamakla
birlikte elde edilmekle yokluktan kurtulacağı ve akde konu olmakla da mütekavvimlik kazanacağı için kira akdinde bedel
olabilir.

z. Hükümleri . Kira akdinin hükümleri
ve kiracının borçları
ve hakları şeklinde tezahür eder. a) Kiralayanın Borçları . Gerekli şartlara uyularak
(sonu çl a rı ) kiralayanın
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kurulmuş

bir kira akdinde kiralayanın en
gelen borcu , me'cüru (kiralanan) akdin gerektirdiği şekilde kiracıya teslim etmektir. Akdin konusu her ne kadar menfaat ise de kiralananın teslimi aynı zamanda menfaatin de teslimi hükmündedir. Fakat menfaat zaman içinde peyderpey ortaya çıkacağından kiralananın
başlangıçtaki teslimi akid konusu menfaatin tamamen teslimi sayılmaz , belki
kullanmaya izin şeklinde anlaşılabilir. Kiralananın hangi durumlarda teslim edilmiş sayılacağı çok defa mevcut örfe göre
belirlenir. Bununla birlikte teslim, "kiralanan ayn üzerinden el çekilerek kiracının
kullanmasına hazır hale getirilmesi ve
kullanımı engelleyen durumların ortadan
kaldırılması" şeklinde anlaşılmalıdır. Kiralayanın akid süresince me'cQru kullanmaya hazır tutması. kiracının me'cQrdan
yararlanmasını engelleyen eksiklik ve arı
zaları gidermesi ve me'cürun bakım ve
onarımını yapması da kira akdinin yüklediğ i borçlar arasındadır.
başta

b) Kiracının Borçları. Kiracının ilk borcu me'cüru akdin gerektirdiği biçimde
kullanmaktır. Kullanma tarzının ve sınır
larının tesbitinde öncelikle akid, akidde
boşluk bulunduğu takdirde mevcut örf
esas alınır. Kiracının ikinci ve daha önemli borcu ise kira ücretini ödemektir. Kira
ücretini ödeme borcu Hanefi ve Malikller'e göre me'cürun kullanımında esas
alınacak zaman birimi s9nunda. Şafii ve
Hanbelller'e göre ise kira akdiyle doğar.
Kiracının me'cüru kullanma imkanı elde
etmesine rağmen fiilen kullanmamış olması ücret ödeme borcunu düşürmez.
Ücreti n öden me yer. zaman ve usulünde
ka ideten akid, ikinci olarak da örf esastır.
Kiracı. me'cürdan kiralayanın kusur ve ihmalinden kaynaklanan bir sebeple kısmen
yararlanabilmişse bu oranda kısmi kira
ücreti öder. Kiracının me'cüru akdin gerektirdiği biçimde kullanması nasıl kira
bedelini ödeme borcu doğuruyorsa tarafların üzerinde anlaştıkları veya mevcut
örfe bıraktıkları hususlara aykırı davranması da tazmin borcunu doğurur. Mesela araziyi belli bir cins tahıl ziraatı için kiraya tutmuşken bu araziye kararlaştırıla
na nisbetle daha zararlı ve toprağın ve. rimliliğini azaltıcı bir hububat türü eken.
oturma için tuttuğu evde demircilik gibi
binaya zararlı bir meslek icra eden. hayvana daha ağır yükyükleyen veya onu daha sarp yoldan sevkeden kiracı bu aykırı
davranışı sebebiyle yol açtığı bütün zararları tazmin etmek zorundadır. Me'cürda
kiracının fiil ve kullanımı sonucu ortaya

çıkmış

eksiklik ve bozuklukların giderilmesi ve bunun için gerekli harcamanın
yapılması da kiracının borçları arasında
dır.

c)

Kiralayanın Hakl arı . Kiralayanın

en
kira bedeli alacağıdır.
Başlangıçta kararlaştırılan kira bedelinin
enflasyon sebebiyle zamanla beklentinin
dışında ve önemli sayılabilecek ölçüde değer kaybetmesine rağmen kiracı aynı bedeli ödemeye devam ederse kiralayanın
bu hakkı paranın değer kaybı oranınca
her ay ihlal edilmiş olmaktadır. İslam hukukunda hakim ilkeler. bu konuda hem
enflasyondan doğrudan sorumlu olmayan
kiracının, hem de bundan ciddi oranda
zarar görecek olan kiralayanın haklarını
koruyucu ve dengede tutucu bir düzenlemeyi gerekli kılmaktadır. Kira akdinin
kuruluşu ve işleyişi esnasında kiralayan.
kiracının kullanma hakkının özüne dokunmama. akdin yapısından. örften ve hukuk düzeninden kaynaklanan gerekiere
de aykırı olmama şartıyla me'cürun kullanımıyla ilgili kayıt ve şartlar ileri sürebilir; kira alacağının şahsi veya mali bir
teminata bağlanmasını talep edebilir. Kiracı, tuttuğu gayri menkulde inşaatyap
mış veya ağaç gibi kalıcı şeyler ihdas etmişse kiralayan isterse bunları söktürüp
attırır ve me'cüru tahliye ettirir. isterse
bunların dava günündeki kıymetlerini vererek cebren temellük eder; fakat bunların sökülüp alınması me'cür gayri menkule bir zarar vermeyecekse kiracının rı
zası olmadan temellük edemez.
başta

gelen

hakkı

K iracının Hakları . Kiracının

temel
me'cürdan akdin gerektirdiği ölçü
ve tarzda yararlanmadır. Kiralayanın özel
bir kaydı yoksa kiraya tuttuğu, hukuki ifadesiyle menfaatine malik olduğu eşyayı
kira süresi zarfında üçüncü şahsa da kiralayabilir. Hatta klasik dönem İslamhu
kukçuları gayri menkuller için kiracının
şahsının önemsiz olduğunu , buna karşılık
gayri menkul ün kullanılış tarzının ehemmiyet arzettiğini belirtmiş ve bu sebeple
kiracının mutlak akidle oturmaya hak kazandığı evi , kiralayanın bu yönde yasaklaması bulunsa dahi başkasına kiralayabileceğini ifade etmişlerdir. Fakat bu,
mevcut örf esas alınarak varılmış bir görüş olup kullanan kişinin değişmesinin
gayri menkule zarar yönünden bir farklı
lık getirmeyeceği kanaatine dayanmaktadır. Günümüzde ise gayri menkullerde
kiracının şahs ı önem arzettiğinden kiralayanın bu yöndeki yasaklaması bağlayıcı
sayılır. Nitekim literatürde bu yönde görüş ve uygulama da mevcuttur. Kiracının
d)

hakkı,
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kira süresi içinde me'cüru bir başkasına
kiralayabilmesi doktrinde ilke olarak benimsense ve bunun kiracının özellikle ihtiyaç ve mazeretinin ortaya çıkması halinde hukukunu koruyucu bir yol olduğu
ifade edilse bile, me'cüru kendi ödemesine nisbetle daha yüksek bir bedelle kiralamasının cevazı fakihler arasında tartışmalıdır. Çoğunluk bunu caiz görürken
Hanefiler ve bir grup müctehid aksi kanaattedir. Görüş ayrılığı . mezheplerin menfaate mülkiyet konusunda farklı anlayış
Iara sahip olmasıyla ilgili görünse de Hanefiler'in tavrı suni fiyat artışını ve sebepsiz iktisabı önleyici bir tedbir niteliği taşır.
Kiracının

kiralanan gayri menkulü boveya devretmesi karşılığında yeni kiracı dan. hatta bazı hallerde mülk sahibinden. bazan da mülk sahibinin kira
akdi yapılırken kiracıdan -periyodik ödemelerden ayrı olarak- sırf bu tahliye, devir ve kira işlerrıinin karşılığı şeklinde belli bir bedel, halk dilindeki adlandırmayla
"hava parası" almasının caiz olup olmadı
şaltması

ğı İslam hukukçuları arasında tartışmalı
dır

rürlüğe

girebilmesi, kiracının bu satı şa
olup me'cüru tahliyesine veya kira akdinin sona ermesine bağlıdır. Fakat satış
kiralayaola müşteri arasında geçerlidir.
Ancak malın kirada olduğunu veya kira
süresini bilmeden satın alan taraf. mebiin
tesliminin kira akdi sebebiyle mümkün
olmadığını ileri sürerek mahkemeden satış akdinin feshini isteyebilir. Hanefiler de
dahil çoğunluğu oluşturan islam hukukçuları bu görüşte olup bazı hukukçular
satışın kira akdini iptal edeceğini savunmuşlardır. Bu sebeple İslam hukukunda
hukuki işlemlerde güven ve istikrarı sağ
lamaya. tarafların hür iradeleriyle kurulmuş akidlerin ve kazanılmış hakların korunmasına öncelik verilmiş , diğer bir ifadeyle me'cürun satımı halinde akde bağ
lılık prensibi ve kiracının hakları esas alın
mış , alım satım akdinin hükümleri de
mevcut kira akdiyle çatışmadığı ölçüde
geçerli kılınmıştı r.
razı

Kira akdinin süresi sona erdiği halde
akdin bir müddet daha devam etmesini
gerektiren ve literatürde "özr'' terimiyle
ifade edilen arızi durumlar ve haklı sebepler ortaya çı km ı şsa kiracı kira akdinin makul bir süre daha devamını talep edebilir.
Mesela tarladaki ekin henüz olgunlaşma
dan akid süresi sona ermişse veya bir vasıta kiralandığında yolda iken süre dolmuşsa, zararı önleme ve ihtiyacı giderme
amacıyla akid bir süre daha devam eder.
Çünkü kira akdi vaktinden önce haklı sebep ve mazeretlerle sona erdirilebildiği
gibi aynı sebeplerle uzatılınası da mümkündür. Bu ilave süre için kiracının ecr-i
m isi ödemesi istenir. İlk bakışta akde
bağlılık ilkesine aykırı gibi görünen bu
durumlar. hakkaniyet hukuku çerçevesinde mütalaa edilebilecek istisnai fakat
önemli yaklaşımlardır.

(bu konudaki çağ da ş fıkhl tartı ş mal a r
için b k. Ve h be Züh ay ll v .d ğ r., IV/3 !1408/
19881. s. 2173-2 330) Orta dönem literatüründe . genelde vakıf mallarının kiracılı
ğının kira süresi içinde bir başka kiracıya
bedelle devrine karşı çıkılınadığı görülür.
Ancak özellikle Hanefi fıkhında vakıf . hazine ve yetim mallarının en fazla üç yıl
için kiraya verilebileceği ve kira bedelinin
de rayiç değerden aşağı olamayacağı hükmü getirilerek suistimal ve haksız kazanç
önlenmeye çalışılmıştır. İslam hukukunda hakim ilkelerden hareket edildiğ i nde,
mülk sahiplerinin kiracıdan istediği peşin
toplu ödemelerin geniş anlamda kira bedelini n bir parçası olduğu. kira süresi
zarfında kiracının yapacağı hakl ı devirler.
tahliye, müşteri potansiyeli , isim ve mar3. Sona Ermesi. Kira akdi. tarafların
ka h akkı için ücret isteyebileceği ve bunkar şı lıklı anlaşm a s ı ile süresin den önce
l arın, ka r ş ı lı ğ ı bulu nan ödem eler o l d uğ u
sona e rdiril eb il e c e ği gibi kir a süresinin
söylenebilir. Buna karşılık kira süresi içindolması ile tabii olarak son bulur. Tar afde akdi şartlara ve kanuna karşı hile yollardan birinin ölümü halinde Hanefiler'e
ları kullanılarak veya kira şüresi sona er- ·
göre akid sona erer. diğer mezheplere gödikten sonra kiracının devir karşılığı ücret . re ise sona ermez. Ancak Osmanlı hukualması, haksız ve sebepsiz iktisap ve rıza
kunun son dönem mevzuatında çoğunya dayanmayan bir ödeme niteliğinde olluğun görüşü ben i msendiği gibi Hanefi
ması sebebiyle caiz görülmez. İslam Konmezhebi içinde de tamamen veya kısmen
feransı Teşkilatı'na bağlı Mecmau'l-fıkhi'I
bu görüşte olan son devir alimleri vardır
İ slami'nin dördüncü dönem toplantısın
(Ali Haydar, I, 74 3; Bilmen, VI. 182). Ayrıca
da (Cidde 1988) bu yönde bir karar benimkira akdi, me'cürun kullanılmasının kıs
senmiştir.
men veya tamamen imkansızlaştığı durumlarda (ayb) ve Hanefiler'e göre tarafKiralayan. kira akdi devam ederken
lardan biri için haklı bir mazeretin (özr)
me'cüru bir başkasına satlığında mevcut
bulunması halinde de sona erer. İslam
kira akdi bozulmayacağı gibi bu satış kihukukçularının çoğunluğu ise kira akdinin
racı hakkında geçerli olmaz . Satışın yü-

mazeretler sebebiyle sona erdirilmesini
kabul etmez.
Vakıf, yetim ve hazine mallarının emsallerinin değerinden düşük bir bedelle
kiralanması caiz değildir. Böyle durumda
kira akdinin mahkeme tarafından feshedilmesi, meydana gelen zararın da sorumlulara tazmin ettirilmesi gerekir. Aynı şe
kilde vakıf malı normal değeriyle kiralandıktan sonra rayiç kirası açık şekilde yükselmişse ve kiracı da bu rayiç bedeli ödemeye yanaşmazsa kira akdi feshedilebilir. Fakihlerin devlet, vakıf ve yetim malIarına karşı gösterdiği bu duyarlılık bu
tür malların çok defa kişisel çıkarla ra, suistimal ve yağmalara konu olabildiği gerçeğine karşı alınmış bir tedbir mahiyetindedir.

Kira akdi esasen iki taraf için de bağta
bir akid olmakla birlikte tarafların
akidden gütlüğü maksadı tamamen veya kısmen yok eden arızi gelişmeler. kusur ve mazeretler. bir noktada akdin anlamını ve varlık sebebini de ihlal etmiş olmaktadır. Bundan dolayı kira akdinin ayıp
ve özür sebebiyle sona erip ermeyeceği
konusuna İslam hukukçuları ayrı bir önem
atfederler. Kira akdinin ayıp sebebiyle sona e rebileceği fakihler tarafından ilke olarak benimsense bile neyin ayıp sayılacağ ı.
aybın mevcudiyeti halinde akdin feshed ilebilir mi yoksa münfesih mi olduğu tartışmalıdır. Akdin özür sebebiyle feshedilebilmesini sadece Hanefiler ve İbn Hazm
benimsemiştir. Kira akdinde me'cürdan
beklenen menfaati tamamen veya kı s
men engelleyen durumlar ayıp olarak nitelendirilir. Kiralanan evin yanması . tarlanın su altında ka l ması , hayvanın ölmesi , değirmenin suyunun kesilmesi veya
azalması böyledir. Kira akdini yapmaya
sevkeden sebebin ortadan kalkmas ı, akdin icrasına engel hukuki bir durumun
ort aya çı km a sı veya akde devam etme
m ümkün olmakla birlikt e bunun t araf lardan biri için beklenmedik bir zarara yol
açması gibi durumlar özür kapsamında
kalır. Bir mesleğin icrası için bir dükkanı
kiraya tutan kişinin o mesleği bırakması •
kiracının başka bir şehre taşınması, taşın
mak için bir hayvanı kiraya tutmuşken taşın maktan vazgeçmesi gibi durumlarda
Hanefiler. karşı tarafın fiili zararının ödenmesi şartıyla kiracıya fesih hakkı tanır ve
kiracıyı akde devama zorlamazlar. Hanefi hukukçularının bu yaklaşımı , bir bakı
ma modern hukuktaki beklenmeyen hal
nazariyesine benzer bir bakış açısını yansıtmaktadır. Kiracının me'cüru kötü kullanması veya istenilen mali veya şahsi t eyıcı
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ler arzeder. a) Taraflar. İş akdinin taraflarını işçiyle (ecir) iş veren (müstecir. sahibü'lamel) meydana getirir. Kira akdinde kiralayan. eşyanın kullanımını kiracıya ücret
karşılığı devretmekteydi. İş akdinde ise
işçi emeğini ücret karşılığı iş verene tahsis etmektedir. Kaynaklarda ve Me ce ll e'de (md . 4 ı 3) işçinin "kendini kiraya veİslam borçlar hukukunun genel ilkeleri
ren kimse" olarak tanımlanmasının angöz önüne alındığında . kira akdinin konulamı bu olup icare akdi çerçevesinde işçi
su kiralayan açısından kira bedeli tahsil
"ücretle
iş gören kimse" şeklinde tarif
etmek olduğundan yüksek enflasyon oraedilebilir.
Bununla birlikte İslam hukuknı sebebiyle kararlaştırılan kira bedelinin
çuları . akid konusu i şin mahiyeti sebebiygabn-i fah iş sayılacak ölçüde değer kayle işçiyi "ecir-i has" ve "ecir-i müşterek"
betmesi , bu gelişmenin beklenmedik,
diye iki gruba ayırmışlardır. iş akdi. eğer
gayri mütat bir seviyede seyretmesi, ayişçinin belli bir süre zarfında iş verenin
rıca söz konusu değer kaybını telafi edici
emir ve denetimi altında çalışmasını kobir tedbir veya gelişmenin mevcut olmanu alıyorsa. daha doğrusu işçinin belli bir
ması halinde kiralayan için akdi fesih hakzaman biriminde has ı l edeceği emeğ i ni
kının doğduğu görülür. Ancak enflasyoiş verene tahsis etmesi söz konusu ise bu
nun tahminen belli bir seyir takip ettiği
işçiye ecir-i has denir. Ecir-i has, günüve mütat ölçülerinin dışına çıkmadığı dumüz iş hukukundaki işçi tanırnma uygunrumlarda tarafların bunu öngördüğü var
sayıldığından böyle bir fesih hakkından
luk göstermekte olup iş akdi, iş , ücret ve
ve telafi yükümlülüğünden söz etmeye
bağımlılık gibi dört unsura dayanır. Ecir-i
müşterek ise belli bir işi görmek üzere
gerek olmaz.
tutulan işçidir. İşin ifası esas olup bağım
Fesih hakkı fesih sebebinin ortaya çık
lılık unsuru ve zaman faktörü ikinci demasından itibaren başlar. Bu haktan yarecede kalmıştır. Sonuç olarak İslam hurarlanacak olan taraf akdi n devamı halinkuk doktrininde işçi niteliğini tesbitte ücde zarara uğrayacak olan taraftır. Fesih
retle iş görme unsuru kıstas alınmış. bu
sebebi ortadan kalkarsa fesih hakkı da
sebeple gerek süre üzerinden istihdam
düşer. Akidden beklenen amaç tamamen
edilen işçi. memur ve hizmetliler. gerekyok olmuşsa karşı tarafa ihbar gerekmekse kendilerinden belli bir işi görmesi issizin akid kendiliğinden sona erer. Fakat
tenilen esnaf ve sanatkarlar. götürü iş
kısmi imkansızlık ve mazeretler halinde
çiler. avukat. doktor gibi serbest meslek
akdin karşı tarafın bilgisi dahilinde veya
sahipleri icare akdi çatısı altında ve aynı
mahkeme marifetiyle feshedilmesi daha
statüde ele alınmıştır. Bunu İslam hukuisabetli görülmüştür. Kira akdi son bulduğunda her iki taraf da elinde karşılıksız
kunun klasik doktrininin oluştuğu dönekalan mal ve kira bedelini karşı tarafa •. min şartlarıyla, özellikle de karmaşık oliade eder.
mayan çalışma ve iş hayatını kuşatan genel bir açıklama getirmenin hukuki düB) İş Akdi. İslam hukukunun klasik siszen ve güveni sağlamada yeterli görültematiğinde icare akdinin genel çerçevemesiyle açıklamak mümkündür. Böyle bir
si içinde yer alan ve ikinci önemli kısmını
izah, hukukun toplumla bağlantısını vurteşkil eden iş akdi (icare-i ademi) . " işçinin
gulaması yönüyle de önem taşır. Buna,
ücret karşılığında belli bir süre çalışması
özel iş ilişkisinden ayrı olarak idare hukuveya belli bir işi görmesi üzerine kurulan
kunun kendine has örgüsü içinde kamu
akiddir" şeklinde tanımlanabilir. İslam hupersoneli istihdamı anlayışının ve yine
kukunda iş akdi, hem işçinin belli bir süre
kısmen kamu hukuku nitelikli toplu çalış
zarfında çalışmasını hem de belli bir işi
ma hukukunun bütün toplumlarda kamuifa etmesini konu almakta olup modern
sal örgütlenme, sanayileşme . şehirleşme
hukuka nisbetle daha kapsamlıdır. Ayrı
ca bağımlılık. yani iş verenin denetim ve
gibi sebeplerle son birkaç yüzyıl içinde
gözetiminde çalışma unsurunu içermebelirginleştiğini ve ayrı bir önem kazanınesi yönüyle de farklılık taşır.
dığını . klasik dönem İslam hukuk literatüründe ise konunun daha çok ferdi iş iliş
1. Kuru luş u . Her ikisi de icare akdi çakisi bazında ve doktrin yönüyle ele alındı
tısı altında ele alındığından iş akdinin kuğını , ücretle iş görmeleri sebebiyle aynı
ruluşu kira akdinden pek farklı deği l dir.
Bununla birlikte işçinin şahsı akdin tarastatüde bulunan şahıslar için ortak bir
fı . emeği ise akdin konusu olduğundan iş
hukuki düzenlemeyle yetinildiğini ilave
akdi benzer akidlere kıyasla bazı özelliketmek mümkündür.
min~tı vermemesi kiralayan için fesih sebebi sayılırken me'cürda fısku fücür işle
mesi ( vak ıf gayri menkuller hari ç) veya kira bedelini ödemekte gecikmesi (ödeyemez duruma d ü ş m es i hariç) fesih sebebi
sayılmaz , bu durumda kiralayana fiili zararının tazminini talep hakkı tanınır.
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İş akdi iki taraflı akidlerden olduğun 
dan akdin kuruluşu için tarafların tam ehliyete sahip bulunması şart olmayıp noksan ehliyet yeterlidir. Bu da akıl ve temyizdir. Dolayısıyla mümeyyiz küçüğün yapacağı iş akdi velisinin izin veya icazetine
bağlı olarak geçerlidir. Bununla birlikte
buluğu şart koşup mümeyyiz küçüğün
yapacağı iş akdini caiz görmeyen islam
hukukçuları da vardır. Baba ve baba hükmünde olanlar, mümeyyiz küçüğü kendilerinin veya başkasının işinde ücretli veya
ücretsiz olarak çalıştırabilirler. Fakat küçüğün bulüğa erdikten sonra bu akde devam edip etmeme hakkı vardır. Diğer şa
hısların ise küçüğü karşılıksız çalıştırma
hakları yoktur. Çalıştırdıkları takdirde çalışmanın değer ücretini vermeleri gerekir.
Birinci grup kişilere tanınan yetki çocuğun gerektiği şekilde yetişmesini. bir
meslek sahibi olmasını destekleme düşüncesine dayanır.

b) Akid Sözleri. iş akdinde de taraflaolup buna delalet eden söz
ve kalıplar akdi n kurucu unsuru sayılmış
tır. Akid kurma iradesi hukukun tanıdığı
şekil ve usullerde beyan edilmelidir. iş akdinin yaz ılı olması. akdin şekil şartı sayıi
mamakla birlikte tarafların haklarının korın rızaları asıl

runması açısından yararlı görülmüştür.

c) Emek. İş akdi kuruluş yönünden asıl
özelliğini,

akid konusu menfaat (emek) ve
bunun karşılığı olan ücret yönünden gösterir. Akid konusu itibariyle i ş akdinin ilk
şartı işçinin sarfedeceği emeğin bilinmesi ve belirlenmesidir. Bu da ecir-i has ve
ecir-i müşterek ayırırnma paralel olarak
ya işçinin çalışma süresinin ya da göreceği işin tesbitiyle sağlanır. Bu sebeple çalışma süresinin ve yapılacak işin önceden. tarafları herhangi bir anlaşmazlığa
sürüklemeyecek biçimde belirlenmesi akdin sıhhat şartı olduğu gibi tarafların hukukunun korunması açısından da önemlidir. Süre üzerine kurulan iş akdinde işçi
nin şahsen tesbiti ve çalışma şartlarının
bilinmesi de akid konusunun bilinmesini
kolaylaştıracağından gerekli görülmüş
tür. İş akdinde muhayyerlik şartı caiz olup
bu durumda mu hayyerlik süresi akid vaktinden, iş süresi de muhayyerliğin sona
ermesinden itibaren başlar (Mecelle, md .
50 ı -502) . Her haftalığı, aylı ğı ... şeklinde
kurulan ve tamamının kaç hafta veya ay
olacağı belirleomeyen sınırsız süreli iş
akdi, kira akdinde olduğu gibi birinci zaman dilimi için bağlayıcıdır. Yeni zaman
dilimleri başlangıcında feshedilmediğ i sürece o süreler için de bağlayıcı olur (Serahsi , XV, ı 3 ı ; Kasa nt. IV, ı 82) . Belirli bir
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işin ifa edilmesini konu alan iş akdinde
de yapılacak işin önceden bilinmesi ve belirlenmesi, mesela hamalın taşıyacağı yükü ve mesafeyi, işçinin kazacağı kuyunun
evsafını önceden bilmesi akdin sıhhat
şartı olarak gerekli görülür. Ancak yapı
lacak işin örfen bilinmesi durumunda ayrıca ifade edilmiş olması aranmaz.

Akid konusuyla ilgili ikinci şart yapıla
cak işin ifasının hukuken ve fiilen mümkün olmasıdır. Bundan dolayı sonucun elde edilmesinin sadece işçinin gayretine
bağlı olmadığı , üçüncü şahısların uygun
fiilierine ve harici unsurlara da ihtiyaç hissettirdiği işlerinifasının iş akdine konu
edilmesi caiz görülmemiştir. Mesela üçüncü şahsın bir malı satmasını sağlamak,
bir sanatı veya bilimi öğret mek, davayı
kazanmak veya hastayı iyileştirmek üzere akidleşme caiz görülmemiştir. Beklenmedik zararları önlemesi ve tarafların
haklarını koruması açısından böyle bir
tedbir alınmış ve bu tür işlerde akdi n süre üzerine kurulması önerilmiştir.
Akid konusu işin ifasının hukuken serbest ve dinen mubah olması da gerekir.
Bu sebeple hukuken veya dinen yasak bir
fiilin işlenmesi üzerine kurulan akid caiz
görülmemiştir. Mesela fal bakma, gasp
ve soygun , dinen haram görülen çalgı ve
eğlence gibi masiyet fiilierini konu alan
iş akidleri böyledir. Harama yol açan işle
re gelince, arada sebep-sonuç ilişkisi varsa bu tür işleri konu alan iş akdi de caiz
değildir. Ancak Hanefiler. çalışma yasağı
nın olması için sıkı bir sebep- sonuç bağı
ararken çoğunluk dalaylı bir sebep- sonuç ilişkisini yeterli görmüştür. Bu arada
klasik dönem İslam hukukçuları. müslümanların gayri müslimlerle nasıl ve ne ölçüde iş ilişkisi kurabileceğini tartışmış
lar, müslümanın gayri müslimin yanında
onun meşru bir işini görmek üzere işçi
olarak çalışmasında sakınca görmemiş
lerdir. Müslümanın gayri müslimin yanın
da hizmetçi olarak çalışmasının zillet olduğunda fakihler müttefik olmakla birlikte Hanetiler'in çoğunluğu böyle bir iş
akdini caiz görmüş. bazı Hanefiler ve
İmam Malik ise rnekruh saymıştır. Şafii'
nin bir görüşüne ve Hanbelller'e göre ise
bu caiz değildir. Müslümanın zirnıninin
şarabını taşıma, domuzlarını gütme gibi
işlerde çalışmasını Ebu Hanife. masiyeti
konu alan veya doğrudan masiyete yol
açabilen bir iş olarak mütalaa etmediğin
den caiz görür. Bunu rnekruh sayıp yaptı
ğında ücrete hak kazanacağını söyleyenler de bulunmakla birlikte çoğunluk caiz
görmez. Gayri müslimlerin hangi kademedeki kamu görevlerini üstlenebileceği

hususunda da benzeri tartışmalar mevcuttur. Ancak zirnınileri n devlet başkanı,
tefvizi vezir, vali. ordu kumandanı. kadı
ve muhtesip gibi ferdi inisiyatifi ve tam
yetkiyi gerektiren kamu görevlerini üstlenınesi genelde caiz görülmezken Hanefiler. zirnıninin kendi dindaşlarına hakimlik ve ordu kutnandanlığı yapabileceği görüşündedir. Kadının çalışması konusunda fakihlerin gösterdiği çekimser ve
muhalif tavır veya evli kadının çalışmasını
kocasının iznine bağlayan görüşler, doğ
rudan iş akdinin kuruluşunu ve sıhhatini
engelleyen şartlar olarak değil kadının çalışma ortamının yol açabileceği olumsuz
sonuçları önlemeye matuf tedbirler olarak anlaşılmalıdır. Aynı şekilde bir kimsenin aile büyüklerini yanında hizmet ağır
lıklı bir işte çalıştırmasını caiz görmeyenler de öncelikle aile birliğini ayakta tutan
saygı ve sevgi ortamını korumayı hedeflemişlerdir.

Namaz, oruç. Kur'an okuma gibi sırf
ibadet sayılan dini mükellefiyetierin ifasını konu alan iş akdi, yani bu ibadetlerin
ifası karşılığında ücret alınması caiz görülmediği halde bu ibadetlere vesile teş
kil eden ezan. imamet, Kur'an ve diğer
dini ilimleri öğretme gibi fiilierin ücretle
yapılması sonraki devir (müteahhirltı) Hanefi fakihlerince istihsanen. diğer fakihlerce de benzeri gerekçelerle caiz görülmüştür. Bunu caiz ama rnekruh görenler
de vardır. Görüş farklılığı, ücretle Kur'an
öğretmeyi ve okumayı ağır bir dille yasaklayan ve kınayan hadislerin farklı yorum
ve te'villere müsait oluşundan kaynaklanır. ResGl-i Ekrem'in, Kur'an'ı geçim vası
tası yapmayı yasaklayan hadislerinin yanı
sıra Kur'an öğretmesi karşılığında kendisine hediye edilen yayı kabul eden Utade b. Samit'e, "AIIah'ın kıyamet gününde
boynuna ateşten bir halka olarak takmasını arzu edersen onu kabul et" demesi
(Ebu DavGd. "Büyf(", 37; İbn Mace, " TIdl.rat". 8; b k. Heyseml. V. 95; Şevka nl . V,
322). ilk dönemlerde tartışmasız benimsenmişken Belhli Hanefi hukukçuları baş
ta olmak üzere ileri dönem fakihleri tarafından farklı yorumlar ve gerekçeler ileri
sürülerek Kur'an öğretme karşılığı ücret
almanın caiz olduğu fetvası verilmiştir.
İleri sürülen gerekçeler artık devlet gelirlerinin herkese yeterince dağıtılamadığı,
Kur'an muallimlerine bu imkan tanmmazsa Kur'an'ı ve dini ilimleri öğretecek
kimsenin kalmayacağı ve sonuçta bütün
toplumun zarar göreceği, Kur'an öğret
menin sırf ibadet olmayıp başkasına da
yarar sağlayan ve emek tahsisini gerektiren bir iş olduğu noktasında yoğunlaşır.

Kur'an okuma karşılığı ücret almaya gelince. bunu yasaklayan hadislerin sayısı
bir önceki konuyla ilgili hadislerden fazladır. Ancak daha ileri dönemlerde rukye
hadisi (Buh§.rl', "İcare", 16; Müslim "Selam", 23) veya bir sahabenin Kur'an'dan
ezberlediği kısmın evleneceği kadın için
mehir olarak belirlenmesi (Buhari. "Nikal:ı", 14; Müslim, "Nikal:ı". 13) gibi istisnai ve farklı durumları içeren hadislerden,
ücretle Kur'an öğretme gibi akutmaya da
ihtiyaç veya zaruretin bulundugu, örfen
mGtat olanla arnelin gerekeceği gibi zayıf delil ve zorlama yorumlardan hareketle Kur'an okuma ve hatim karşılığı ücret
almanın caiz aracağı yönünde bazı fetvalar verildiği ve İslam toplumlarında bu
yönde yaygın bir kabulün ve uygulamanın hakim olduğu görülür. Literatürde,
bunun hem ilk dönem hem de orta dönem alimlerinin görüşlerine aykırı olduğunun ifade edilmiş olması (İbn Abidln,
Mecmü'atü'r-resa'il, I. 176) teorik bir görüş düzeyinde kalmıştır.
d) Ücret. işçiye çalışması karşılığı verilen ivaz olup özellikle işçi yönünden iş akdinin en önemli unsurudur. Para ve parayla ölçülmesi mümkün her mal ve menfaat ücret olarak kararlaştırılabilir. Ücretin mütekawim bir mal o lması, ayrıca
sonradan tarafları bir anlaşmazlığa ve
mağduriyete düşürmeyecek ölçüde açık
ve bjlinir olması da şart koşulmuştur. Bu
sebepledir ki ücretin tamamen veya kıs
men bilinmezliği sonucunu doğuran, dolayısıyla işçinin mağduriyetine yol açan
ücret tayin ve tesbit usulleri benimsenmemiş. "Kim bir işçi çalıştırırsa ona ücretini bildirsin" (Beyhaki, IV, 120) hadisiyle
getirilen ücretin belirliliği esası doktrinde titizlikle takip edilmiştir. Ücretin yeme içme, üretimden veya kazançtan bir
pay şeklinde tayin edilmesi ha.linde iş akdinin dliz olup olmadığı konusundaki görüş farklılıkları bu hassasiyetten kaynaklanmaktadır.

2. Hükümleri. a) İşçinin Borçları. İşçi
nin en başta gelen borcu iş akdiyle üstlendiği işi ifa etmesidir. Ecir-i has akid süresince iş veren için çalışacağından ve bu
süre zarfında iş gücünü iş verenin emrine tahsis edeceğinden işi ifada şahsının
büyük önemi vardır. bundan dolayı işi şah
sen ifa etmek zorundadır. Eelr-i müşte
rek istihdamında ise akid belli bir işin ifası üzerine kurulduğundan işçinin şahsı
ikinci derecede önemlidir. Bununla birlikte iş veren. eelr-i müştereke işi bizzat
yapmasını şart koşmuşsaveya örf ve durum icabı bu anlaşılıyorsa bu grup işçiler
de işi şahsen ifa etmek zorundadırlar.
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İşçi üstlendiği işi ifada gerekli özen ve
hassasiyeti göstermek. meşru ihtiyaçları hariç iş süresince sürekli çalışmak ve
ifayı zamanında tamamlamak zorundadır. İşçinin işi ifa esnasında göstermek
mecburiyetinde olduğu dikkat ve itinanın
ölçüsü hukuktan. akidden ve ayrıca o tür
işlerde insanlar arasında hakim örf ve
adetten doğan esaslardır. Hadiste. "Muhakkak ki Allah Tea la sizden birinizin yaptığ ı işi sağlam yapmasından hoşnut olur"
(Süyutl, ı, 354) denilmiştir. İşçinin iş saatleri içinde sadece işiyle meşgul olması , iş
verenin bilgi ve talimatına aykırı şekilde
başka işlerle uğraşmaması gerekir. Çünkü işçi, iş saatleri içindeki çalışmasını iş
verene ücret karşılığı satmış olup bu süre içinde başka işlerle meşgul olması iş
verenin malından hırsızlık etmesi demektir. Ancak işçi. iş saatleri içinde yeme içme gibi tabii ihtiyaçları ile farz namazları
ve cuma namazını ifa için işine ara verebilir. Fakat nafile namazla meşgul olamaz, cuma namazı için çok uzak m escidIere gidemez. İşçi iş verenin denetimine
katlan mak, akdi n yapısını bozmayan ve
işçiye ilave bir yük getirmeyen emir ve talimatlarına uymak zorundadır. Çünkü iş
veren . işçinin iş süresince sarfedeceği
emeğ i n maliki durumunda olup bu emeğin nasıl sarfedileceğine karar verme
hakkına sahiptir.
İşçi uhdesine verilmiş alet. malzeme ve

ve muhafazasından sorumlu olup kasıt ve kusuru halinde sebep
olduğu zararı tazmin eder. Ayrıca işçinin
akidde kararlaştırılan hususlara. örf ve
adetten doğan ölçülere. iş verenin dinen
ve hukuken geçerli emir ve şartlarına aykırı davranması da hukuki sorumluluğu
nu gerektirir ve bu tür davranışla sebep
olduğu zararı ödemesi gerekir. Kural bu
olmakla birlikte eelr-i müşterekin hukuki
sorumluluğu doktrinde biraz daha ağır
l aştırılarak kasıt. ihmal ve kusurlu fiiliyle
sebep olduğu zararı ödemesinin yanı sı
ra kasıt ve kusuru bulunmasa bile kendi
fiili sonucu meydana gelen telef ve hasarı ödemesi hükmü getirilmiştir. Ayrıca
Hulefa-yi Raşidln'in, esnaf ve sanatkarları müşterinin malını telef ve zayi etmeleri halinde tazminle sorumlu tutmaların
dan hareketle bazı Hanefi hukukçuları,
iş verenin malının kasıt ve kusurun bul unmadığ ı, harici fakat sakınılması mümkün bir oi.ay sonucu zayi olması durumunda da eelr-i müştereki tazminle sorumlu
tutmuşlardır. Mesela esnaf ve sanatkarlar, müşteriye ait malın kendi fiilieri veya
üçüncü şahısların fiilieri sonucu zayi olması halinde ittifakla. bu malın dükkaeşyanın bakım
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nından çalınması,

dükkanla birlikte yangibi harici fakat önlenebilir olaylar sonucu zayi olması halinde ise Ebu Yusuf ve Muhammed' e göre
müşterinin malını tazmin ederler. Ebu
Hanife bu ikinci durumda malın tazmin
edilmeyeceği görüşündedir. Ancak sonraki dönem Hanefi hukukçuları , iki farklı
görüşü telif edip tarafların zarara yarı yarıya katlanması çözümünü getirmişler
dir. Mecelle'nin de esas aldığı (md 611)
Ebu Hanife'nin bu görüşü, genel sorumluluk ilkelerine daha uygunsa da Ebu Yusuf ve Muhammed'in görüşü içtimal şart
ların değişmesi sonucu müşterilerin malının korunması. esnaf ve sanatkarların
daha dikkatli olmaya zorlanması yönünde alınmış bir tedbir mahiyetindedir. Öte
yandan doktrinde temas edilen. eelr-i
ması. kaybolması

müşterekin çalıştırdığı işçilerinin verdiği
dolayı iş sahibine karşı somodern hukuktaki yardımcı
kişilerin fiilinden sorumluluk veya "kusursuz sorumluluk" telakkisinin bir örneği
olması yönüyle önem taşır.

zararlardan
rumluluğu.

İslam hukukunda hastalıkların tedavisi
ve yapılan tıbbi müdahaleler, icare akdi
çerçevesinde ve ücret karşılığı görülen
işler grubunda ele alınmakla birlikte konunun insan olması , tedavinin ve tıbbi
müdahalenin hem aciliyeti ve önemi hem
de muhtemel sonuçlarını önceden kestirebilmenin, ayrıca fiille zarar arasında sebep-sonuç bağını kurabilmenin zorlugu
sebebiyle doktrinde doktor. dişçi. ebe,
sünnetçi gibi sağlık personelinin verdikleri hizmetten doğan hukuki-mall sorumluluğu daha farklı boyutta ele alınmış ve
fiilden doğan genel sorumluluk prensiplerinden bu r ada ayrılma gereği duyulmuştur. Bu kişilerin bir bakıma müctehid
ve kadılara benzediği, mesleğinde bilgili
ve ehliyetli olmaları , uyguladıkları tedavi
yönteminin ve tıbbi müdahalenin mutat
ölçüleri aşmaması , hastanın ve yetkililerin izninin önceden alınmış olması kaydıyla fiilierinden doğan zarardan sorumlu
olmayacakları görüşü hakim olmuştur.
Buna karşılık ilgili hadisten de hareketle
(ibn Mace, "Tıb", 16; Ebu Davud "Diyat",
25) bunlardan bilgisiz ve ehliyetsiz kim selerin hastalarına verdiği zararı tazmin
etmeleri istenir.

Hanefiler dahil İslam hukukçularının
doktrinde belirlenen
tazmin sorumluluğunu önemli ölçüde genişleten veya azaltan her türlü ön anlaş
mayı ve şartı akdin muktezasma aykırı
kabul edip geçersiz sayarken bazı Hanben fakihleri, sorumluluk hukukunu kıs
men tadil edilen bu tür şartları tarafların
çoğunluğu. işçinin

akid ve şart hürriyeti çerçevesinde görerek geçerli sayma temayülündedir. Ancak
akidden doğan hak ve borçların özünü zedeleyen şartların, mesela her türlü zarardan sorumlu olmayı veya hiç sorumlu olmamayı içeren ön anlaşmaların geçersizliğinde fakihler görüş birliği içindedir.
Bu sebeple de daktorun doğacak hiçbir
zarardan sorumlu olmayacağı veya her
zarardan sorumluluğu, çobanın hayvanIara harici sebeple meydana gelecek zarardan sorumlu tutu l ması gibi şartlar
geçersiz görülüp tarafların beklenmedik
mağduriyeti veya güçsüz ve bilgisiz tarafın istismarı önlenmek istenmiştir.
b) İş Verenin Borçları. İş verenin en
gelen borcu işçinin ücretini ödemektir. Hz. Peygamber. "işçiye ücretini
alnının teri kurumadan veriniz" (Heysem!, IV, 97) buyurmuş. işçiyi çalıştırıp da
ücretini ödemeyen kimselerin kıyamet
gününde karşılarında Allah'ı bulacakları
nı haber vermiştir (Buhar!, "İcare", 10) .
Ücretin kural olarak işin ifasının ardın
dan ödenmesi gerekir; bununla birlikte
peşin verilmesi yönünde yapılacak anlaş
ma da geçerlidir. Ayrıca işçi akid konusu
işi yapmaya hazır olur da iş veren özürsüz
olarak onu işe başiatmazsa ve bu şekilde
akid süresi dalarsa hükmen ifa ve teslim
gerçekleşmiş olup işçiye kararlaştırılan
ücretin ödenmesi gerekir. İşçi işi kısmen
ifa etmişse ve bu kısmi ifa iş veren açısın 
dan yararlı ise buna tekabül eden ücret
de ödenmelidir.
İş verenin bir diğer borcu işi ehil olana
vermesidir. Bu daha ziyade iş verenin
devlet olması halinde devlet işlerinde
istihdam edilecek personelin seçiminde
önem arzeder. Nitekim Kur'an-ı Kerlm'de, Hz. Şuayb'ın yanında işçi olarak çalı 
şan Hz. Musa "güçlü ve güvenilir" olarak
tavsif edilmiş (el-Kasas 28/26) , böylece
işçinin ahlaki yetişkinliğinin yanı sıra ehliyet ve liyakatli olması gereğine de işaret
edilmiştir. ResGl-i Ekrem de, "Daha ehil
ve liyakatlisi varken yakınlık sebebiyle bir
başkasını tercih ve istihdam eden kimse
Allah'a, resulüne ve bütün müslümanlara karşı hainlik etmiş olur" demiştir (İbn
Hacer, II, 233).
İşçinin temel hak ve özgürlüklerinin korunması da iş verenin asli borç ve sorumluluklarından biridir. Bunlar arasında iş
çinin dini yükümlülüklerini yerine getirmek, mesela müslüman işçi farz namazları, cuma namazını kılmak. ramazan orucunu tutmak. diğer din mensupları kendi
dinlerine göre ibadet etmek istediğinde
iş verenin buna engel olmaması, ayrıca
başta
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imkan hazırlaması gerekir. Bunun yanın
da iş verenin kanun, akid ve örften kaynaklanan birtakım borçları da söz konusu edilebilir. islam dininin beşeri münasebetlerde hakim kıldığı esaslar ışığında iş
verenin işçiye gücünün üstünde yükyüklememesi, şahsiyetine saygı göstermesi,
adaletle ve hakkaniyetle davranması gibi
borçları da söz konusudur.
c) i şçi Hakları. işçi haklarının başında
ücret hakkı ve bu hakkın korunması gelir.
Ücretin hukuki değere sahip bir mal olması ile tarafları anlaşmazlığa sürüklemeyecek ölçüde bilinir ve belirli olması şartları
ilk planda işçinin ücret hakkını korumaktadır. Ayrıca işçi, ücretini alıncaya kadar
elindeki iş verene ait malı hapsederek
vermekten imtina edebilir. Hapis hakkı
işçinin ücret alacağına bir teminat olmakta, iş verenin iflası ve ölümü halinde ücret
alacağına d i ğer alacaklara göre bir öncelik vermektedir. iş akdinin süre üzerine
kurulduğu durumlarda işin ifası mümkün
ve işçi de çalışmaya hazır olduğu halde iş
veren haksız ve özürsüz olarak işçiyi işe
başlatmamışsa veya ifayı kabulden kaçın
mışsa bu durum işçinin ücret alacağını
etkilemez. iş akdi herhangi bir sebeple
feshedilir de işçi bu arada akid konusu işi
kısmen veya tamamen ifa etmiş bulunursa iş veren akdin fesadını ileri sürerek ücret ödemekten imtina edemez . Bu durumda işçinin çalışmasının rayiç değeri
(ecr-i misi) tesbit edilerek ödenir. Bu sebeple doktrinde benimsenen ecr-i misl
müessesesi, işçinin çalışmasını değerlen
dirmede ve ücret alacağını korumada ileri bir adım teşkil etmiştir.
Ücret olarak kararlaştırılan paranın açık
halinde iş verenin ödemede paranın eski satınalma gücünü koruyucu bir artış yapması gereklidir. Paranın değerinde zamanla ciddi ölçüde azalma olduğunda iş verenin akdin
başlangıcındaki miktarda ücret ödemekte ısrar etmesi. gerek iyi niyet kur.allarıyla
gerekse akidde karşılıklar arasında denge bulunması esasıyla bağdaşmaz. islam
hukukçularının akdi ilişkiler konusunda
ortaya koydukları genel tavrın sonucu
olan bu yaklaşım, enflasyon sebebiyle
işçi- iş veren münasebetinin bir iş kavgası halini almasını ve bundan doğabilecek
haksızlıkları önleyici bir tedbir görünümündedir. işçi ücreti her ne kadar karşı
lıklı anlaşma ile tesbit edilmekte ve işçi
nin hasıl edeceği menfaat esas alınarak
ödenmekte ise de işçi ücretleri için belli
bir tabanın (asgari ücret) tesbit edilmesi,
adil ve doyurucu bir ücret sisteminin kudeğer kaybına uğraması

rulması islam hukukunun prensipleri açı
sından

gerekli olduğu gibi sosyal devlet
ve hukuk devleti olmanın da tabii icaplarındandır.

iş süresi ve iş güvenliği yönünden işçi
nin korunması, işçiye gücünün üzerinde
yük yüklenilmemesi, işçinin temel hak ve
hürriyetlerinin korunması da onun başta
gelen haklarından dır. Klasik dönem islam
hukukçuları sürekli işçilere haftalık, yıllık
ücretli izin hakkı tanınması gerektiğine
işaret etmişler, başta şahsiyet hakkı olmak üzere temel haklarının korunması
ve onun toplumun herkesle eşit haklara
sahip bir üyesi olarak görülmesi konusuna ayrı bir özen göstermişlerdir. Bu cümleden olarak işçilerin iş yerinde temel dini
ödevlerini yerine getirebilecek zaman ve
imkana sahip olması , hasta. hamile, lohusa. sakat gibi özel durumları olan işçilere
birtakım hak ve ayrıcalıklar tanınması , iş
çilerin mal, can, din, akıl ve ırz güvenliklerinin sağlanması , tabii , içtimal ve medeni ihtiyaçlarının karşılanması en baŞta
gelen işçi haklarından, aynı zamanda iş
verenin de temel vazifelerinden görülmüştür.

d) iş Ve renin Hakları. iş veren, işçinin
akid süresince harcayacağı emeğin maliki bulunduğundan iş hayatını ve çalışma
şartlarını dilediği şekilde düzenleyebilir.
Fakat bunda iş akdinin yapısını ve daha
önce kurulmuş bulunan dengesini koruması ve işçiye sağladığı hakların özüne
dokunmaması gerekir. işin , iş verenin istediği tarz ve zamanda ifa edilmesi işçi
nin borcu olduğu kadar iş verenin de en
tabii hakkıdır. islam hukukçularının konuya ilişkin görüş ve önerileri bi r bütün
halinde değerlendirildiğinde, sadece iş
çinin değil akdin iki tarafının da hukukunu koruyucu tedbirlerin alınma k istendiği, sermayenin veya emeğin örgütlenmesinin d i ğe r taraf üzerinde ağ ır baskı kurup haks ız kazanç sağlamasının önlenmeye çalışıldığı görülür. Literatürde devletin
aktif rolünden ve sosyal ödevlerinden söz
edilmesi de tarafların hakları arasında
denge kurulmasının gereğine ve işç i -iş
veren ilişkisinin barbarca bir hayat mücadelesine dönüşmesinin muhtemel tehlikelerine vurgu olarak anlaşılmalıdır.
3. Sona Ermesi. iş akdi de kira akdi gibi
bağlayıcı bir akiddir. iş akdinin muhayyerlik

şartına bağlanması

edilmiş

olup bu

genellikle kabul

hakkın kullanılmasıyla

akid kendiliğinden sona erer. Aynı şekil
de iş akdi tarafların karşılıklı olarak anlaş
ması , akid süresinin dolması veya akid konusu işin ifa edilmesiyle de t abii olarak

son bulur. islam hukukçuları , eelr-i hassm vefatı halinde iş akdinin kendili ğinden
sona ereceğinde müttefik o l du kl a rı halde
eelr-i müşterekin ve iş verenin vefatı durumunda akdin sona erip e rmeyeceği konusunda farklı görüşted i r l er. Hanefiler'e
ve ibn Hazm'a göre gerek iş verenin gerekse eelr-i müştereki n vefatı halinde iş
akdi kendi li ğinden son bulur, çoğunluğa
göre ise bu durum iş akdini etkilemez. Taraflar arasındaki ihtilaf. menfaatin m al
sayılıp sayı lmamasından

menfaate

mirasçı

ve

do l ay ı s ıyla

olun up olunamayaca-

ğından kaynaklanmaktadı r.

iş akdinin ayıp sebebiyle f eshedilebileceğinde islam hu kukçula rı müttefikti r.

Fakat neyin ayıp sayılacağında, aybın mevcudiyeti halinde akdin f eshedilebilir m i
yoksa münfesih mi o l duğu hususunda
değişik görüşl er vardır. Literatürde özür
tabir edilen mazeretiere gelince, i ş akdi
Hanefiler'e ve ibn Hazm'a göre özür sebebiyle de feshedilebilir. fakihlerin çoğunlu
ğuna göre ise feshedilemez. Ayıp , akidden beklenen menfaati tamamen veya
kısmen yok eden sebeptir. Özür ise akde
devam edilmesi halinde taraflar dan birinin akidle üstlen m ediği b i ~ zarara u ğ ra
mas ı sonucunu doğuracak a rı zl ge lişme
lerdir. Mesela işçi -tartışma lı olmakla birlikte- bulGğa erince . i şe devam etmesi
halinde önceden tahmin ede m ediği bir
zararla karşılaşması söz konusu olduğ u n
da veya ücretin ayıplı ve eksik ödenmesi
durumunda mevcut iş akdini feshedebilir. Aynı şekilde · iş veren de i ş çi nin kötü
ifası , hıyaneti, verimsizliği , devamsızlığı,
ifanın imkansıziaşması

ve akde devam ın
verene karşılıksız bir za rarı d oğu rması
halinde mevcut iş akdini feshedebilir. Öyle anlaşılıyor ki Hanefıle r, zarar ve za ra rın
izalesini esas alarak akde bağ lılı ktan ayrılmayı meşru kılacak ölçüde bir za r a rı n
vukuu halinde mevcut iş akdinin feshine
· imkan tanım ı şlardır. Cumhur ise daha çok
akde bağ lılık prensibini esas alarak akid
konusu menfaatin ve akidden güdülen
gayenin tamamen veya kısmen yok olması durumunda böyle bir f eshi mümkü n
görmüştür. Fesihte t akip edilecek usul
kira akdinde old u ğu gibidir. Akid konusunun tamamen yok o l mas ı halinde iş akdi
kendiliğinden sona erer. Buna ka rşılık
akid konusunun kısmen yok o lm as ı veya
mazeretierin mevcudiyet i dur umunda
feshin karşı tarafın huzurunda ve mahk eme marifetiyle gerçekleşmesi gerekir.
iş akdinin herhangi bir sebeple son bulması halinde her iki taraf da elinde ka rşı
lıksız kalan mal veya ücret i diğer t arafa
iade eder.
iş
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Iii

ALi BARDAKOGLU

icARE-i vAliiDE
( o~ f~ ô; ~J)
Vakıf akarların kısa

L

süreli
ve bir defaya mahsus
kiraya verilmesi anlamında terim.

_j

Sözlükte "tek kira bedeli" yahut "bir defaya mahsus yapı lan kira akdi" a n lamına
gelen bu tabir, va kı f hukukunda "çatılı
(müsakkafat) ve çatı s ı z (müstegallat) vakıf
akarla rın ay ve yıl gibi belli bir süre tayin
edilerek m ütevellisi tarafından kiralan ması " demektir. Bu şekilde kiraya verilen
va kıf mallara "id1re- i vahideli akarat-ı
mevküfe" (icare-i vahideli vakıf) denilir. Vakıf mallar, işlet ilm ele ri itibariyle üç ana
bölüme ayrı l makta olup icar eteynli ve
mu kataalı vakıflar uzun süreli, icare-i vahideli vakıflar ise kısa süreli kira akdiyle
işletilen vakıfl ar grubunu teşkil eder. Yani
icare-i vahideli vakıfl ar icareteynli ve mukataalı vakıfla r d ışında kalan. bu vakıflar
daki tedavül ve intikal özelliğ i n i taşıma
yan, normal kira akdiyle kiraya verilen vakıflardır. icare-i vahideli vakıflar hakkın
daki hükümler, vakıf hukukunun ana konul arında n biri olm as ı sebebiyle fı kı h kitaplarının "Kitabü'l-Va(5f", kira akdinin bir
türünü teşki l etinesi yönüyle de "Kitabü 'l-İcare" bölümünde incelendiği gibi vakıf hukukuna dair kitapların "vakfın icaresi" bahsinde de ele a lı nı r.
Hükümleri. İcare-i vahideli vakıflarda
kiralayan mütevellidir; vakfın mütevellisi
bulunmadığı yahut bulunup da vakfa yararlı ol anı tercih etm ediği t akdirde bu görevi hakim üstlenir. Vakıftan faydalananların va kıf malla rı kiraya verip veremeyece ğ i ise ta rtışma lı dı r (}\li Haydar, Tertlbü 's-sunüf, md. 922-927). İslam hukukçuları , icare-i vahideli vakıflarda kira bedelinin ecr-i misiden daha düşük olmaması gerektiği konusunda gör üş bi rliğ i içindedir. Hanefi h uku kçu l arına gör e vakıf
malların kira bedeli n oksan-ı fahiş ile ecr-i

misiden aşağı ise kira akdi fasid olur. Bu
durumda kirac ıya bedeli ecr-i mis! miktarına yükseltmesi imkanı tanınır, buna
yanaşmadığı takdirde mütevelli kira akdini iptal etmelidir. icare-i vahide yapıl
dıktan sonra kira bedelinin artması yahut
eksilmesi dur umunda farklı görüşler ileri
sürülmüştür. Kira bedelinin aşağıya düş
mesi hali nde kiracı icare-i vahideyi feshetme h akkına sahip değildir. Kira bedelinin akid esnasında tesbit edilene nisbetle açı k bir şekilde artması durumunda ise
Hanefi hukukçularının çoğunluğu ve Osman lı uygulamasında tercih edilen görüşe göre kira bedellerindeki aşırı yükselme
akdin fesih sebebini teşki l eder ve artış
anındaki ecr-i misle göre akid yenilenir
(istanbul Şer'iyye Sicilieri Arşivi, Evkii.f-ı
Hümayun, nr. 2, s. 204-205).
icare-i vahidenin en belirgin özelliği kira akdindeki muayyen ve kısa süre olup
bu yönüyle belirsiz veya uzun süreli olan
diğer vakıflardan ayrılır (b k. HİKR). İslam
hukuk doktrininde kira akdinde sürenin
belirli olması üzerinde önemle durulursa
da kira süresi için alt veya üst sınırdan kural olarak söz edilmez. Ancak hazine ve
yetim ma lı gibi vakıf mallarının kiralanmasında azami süre sınırlaması getirilerek bu t ür malların suistimaliere karşı kor u nmas ı cihetine gidilmiştir. Belirli ve kı
sa olan bu kira süresinin ne kadar olacağı
hususu İslam hukukçuları arasında tartışmalı bir konudu r ve değişen şartlar
karşısında farkl ı süreler tavsiye edilmiş
tir. Kınalızade tarafından sekize kadar çı
karılan bu görüşler arasında uygulamada
en yayg ın olanı çiftlik ve arazi gibi vakıf
malların üç, ev ve dükkan gibi vakıf malların ise bir yıl müddetle kiraya verilmesidir. Hakim kararıyla bu sürenin daha da
uzatılınası mümkündür (Risalefi ba'zi al:ı
kami'L-eukfif, vr. 26-28). Hukuki' düzenlemelerde de aynı esas tekrarlanm ı ştır.
tear-ı akar nizamnamelerinde, "İcare-i
vahideli olan vakıf akarlar üç seneden ziyade müddet ile icar olunamaz" hükmü
yer almaktadır (ı 5 Nisan 1290 tarihli kar-ı
Akar Nizamnamesi, md. 7; Düstur, Birinci
tertip, lll. 512; 5 Nisan 1298 tarihli Icar-ı
Akar Nizamnamesi, md. 7; Düstur, Birinci
tertip, zeyil, lll, 21 vd.; 7 Nisan I 341 tarihli
Evkaf Bütçe Kanunu, md. 5; Resmi Ceride,
14 Nisan 1341). Bu hükmün en önemli isti snas ı, vakfeden tarafından kira süresiyle ilgili herhangi bir belirlemenin yapılma
sıd ı r. Bu takdirde vakfedenin bu kaydına
uyulur, çünkü vakıf hukukunda vakfedenin şart ı şariin nassı gibi bağlayıcı sayıl
m ıştır.

