
cek değildi r" (e l-En fa l 8/53)_ Her in'am 
bir imtihan sebebi olduğuna göre verilen 
nimetlerden uhrevl sorumluluk da doğ
maktadır (et -Tekasür 102/8)_ Gazzall'nin 
belirttiğine göre insanın bu sorumluluğu 
aşması ve ahiret saadetini hak etmesi, 
Allah'ın dünyadayarattığı nimetleri O'nun 
sevgisi yönünde kullanmasına bağlıdır. 

Çünkü Allah'ın dünyada yaratmış olduğu 
imkanların hepsi ahiret mutluluğunu ve 
Allah'a yakınlık makamını kazanmaya bi
rer vasıtadır ; insanların nimetleri bu yön
de değerlendirmeleri gerekir (if:ı_ya' , IV. 
88-89)_ 
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Osmanlılar 'da genel olarak 
devlet hazinesinden 
padişah adına yapılan 
nakdi ve ayni ihsan. 

_j 

Sözlükte "ihsanda ve lutufta bulunma, 
iyilik etme" manasma gelen in'am, Sel
çuklular'da askeri birliklerin teftişini ya
pan arızü'l-ceyşin ücreti, Hindistan'da ku
rulan d~vletlerde bir çeşit digir* için kul
lanılmıştır. Osmanlılar'da ise ilim ve sa
nat erbabına, dini zümre mensuplarına , 

fakirlere , Haremeyn ileri gelenlerine ve 
halkına , hanedana mensup şehzade ve 
sultanlara, devlet görevlilerine, yabancı 
hükümdarlara ve bunların yakınlarına. el
çi ve misafirlere takdir, taltif ve teşvik et
mek veya ihtiyaçlarını karşılamak amacıy

la verilen bahşiş, hediye ve maddi desteği 
kapsayan genel bir anlam kazanmıştır. 

İlim ve sanatla uğraşanlar, ort aya koy
dukları eserleri için ve umumiyetle eser
lerinin tamamını veya bir kısmını padişa

ha takdim edince in'am alırlardı. Özellik
le şairlere. dini bayramlarda kaside yaz
maları ve bazı önemli olaylara tarih dü
şürmeleri üzerine başarı derecelerine gö
re in' arnlar verilirdi. Devlet adamı . me
mur ve diğer görevlilere merasimler ve 
resmi günler dolayısıyla merasimle ilgisi
ne göre; merkez ve t~şradaki ulema, me
şayih ve sulehaya, taltif gayesi veya fakir
likleri dolayısıyla özel olarak veya davet 
edildikleri şenlikler ve düğünler esnasın

da; ordu mensupianna ise bilhassa sefer-

ler ve cüiGslar münasebetiyle ihsanlarda 
bulunulurdu. İkarnetleri boyunca ihtiyaç
ları devlet tarafından karştianan yaban
cı hükümdar, hanedan mensubu, devlet 
adamı, elçi ve misafirlere ayrıca in 'am 
adı altında nakit para tahsis edilirdi. 

İn 'amlar daha çok ihtiyaç sahibi kimse
lere verilirdi. Divan esnasında, İslami
yet'i kabul edenlerle (nev -m üslim) muh
t aç kimselere tasadduk ve in'am olarak 
verilmek üzere, görüşmeler başlamadan 
hemen önce devatdar tarafından kumaş 
kese içerisinde bir miktar akçe getirilerek 
sadrazarnın önüne konulur ve hemen ora
da dağıtılırdı. Ayrıca padişahlar cuma na
mazı için çıkışlarında tasadduk ve ihsan
da bulunurlardı . Sur-ı hümayunlar sıra
sında da gerek davet edilen gerekse arzu
hal sunan bazı kimselere para dağıtılırdı. 
Lalası , hocası, defterdan vb. adamları ile 
şehzade ve sultaniara da in'am verilirdi. 

CüiGs bahşişinin ilk defa I. Bayezid dö
neminde başladığı , ll. Mehmed veya ll. 
Bayezid zamanından itibaren de kanun 
haline geldiği belirtilir. Bahşiş dahilinde 
yeniçeri maaşlarınazam yapılması da ll. 
Bayezid zamanından itibaren usul olmuş
tur. CüiGs bahşişi , başlangıçta in 'am ifa
desine uygun olarak ihsan niteliğinde ve 
miktarı belirli değilken askerlerin ısrarlı 
tavırları ile mecburi ve muayyen bir öde
me haline dönüşmüştür (Özcan. 111 1995 ı. 
s_ 178) _ I. Selim zamanında verilen mik
tarlar (yeniçerilere 3000, acemi oğ la nl a

ra 2000, cebeci ve topçulara I OOO'er akçe 
in 'am ve yeniçeri lere ay rı ca 2 ' şe r akçe te
rakki) XVII. yüzyıl ortalarına kadar aynen 
devam etmiştir. Önceleri sadece kapıku
lu ocakları mensupianna dağıtılırken ll. 
Bayezid devrinden itibaren vezir ve dev
let adamlarına , Il. Selim döneminden iti
baren Sahn-ı Sernan müderrislerine ka
dar ulemaya da teşmil edilmişti r. 

Savaş dönemlerinde sefere katılan bazı 

özel gruplara, sefer sırasında gayret i gö
rülenlere, sürekli olmayan bazı iş veya 
hizmetleri ifa edenlere ve karşı taraftan 
olup Osmanlı Devleti'ne bağlılık gösteren
Iere de in'am adı altında para verilmek
teydi. XVII. yüzyıl başlarındaki seferlere 
ait in'am giderleri , ordu hazinesi toplam 
giderlerinin% 0,5 ile 4,5'ini oluşturmuş
tur (i ş bilir , s_ 117-11 9. 120, 123 -1 24, 126-
127, 131 ) _ Ayrıca sefere davet edilen Kırım 
hanına, seferdeki başarıları sebebiyle or
du kumandanı , vezir ve diğer serdarlara 
hatt- ı hümayun, kılıç ve hil'atlerle birlik
te bir miktar nakit gönderilir. hil'atler ve 
nakit "in'am" olarak resmi kayıtlara ge
çilirct i. Kırım hanına sefere davet müna-
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sebetiyle gönderilen in'am sonradan "çiz
me -baha" adını almıştır. 

Tarihi seyri içerisinde in'am kelimesinin 
kullanım alanı bazı değişikliklere uğra

mıştır. İlk verilişi sırasında muayyen ve 
sürekli olarak tahsis edilmiş veya sonra
dan mutlak ödeme haline dönüşmüş in
'amların çoğu zamanla farklı adlar almış
tır. Bunlardan senelik olan, fakat bazı se
neler iki defa verilenler, daha XVI. yüzyıl 
ortalarından itibaren "yıllık" adı altında ve 
dolayısıyla artık istisnasız yılda bir defa 
verilmeye başlanmıştır. Bir şarta veya za
mana bağlı olanlardan çoğu ise ödemeye 
uygun özel isimler almış ve "adet" olarak 
nitelendirilmişlerdir (adet-i nev- müslim 
gibi) _ Böylece kullanım alanı gittikçe da
ralan in'am ifadesi, XVII. yüzyıl sonların
dan itibaren daha ziyade bir defaya mah
sus yahut verilişi ve miktarı keyfi olan , 
değişebilen ihsanları ifade eden bir anlam 
kazanmıştır. Bazı resmigünlerde veya 
merasimler sırasında imamlık yahut mü
ezzinlik yapan, mevlid okuyan ve dua 
eden görevlilere muayyen olarak ver ilen 
ihsanlar için ise in'am kelimesinin kulla
nımı sürmüştür. 

in'am adet haricinde "tasadduk" ve 
"teşrif" terimleriyle de irtibatlı olmuştur. 
Zira ihtiyaç sahiplerine de verilmesi sebe
biyle her ne kadar temelde farklı iseler 
de tasaddukla yakıniaşmış ve bu iki teri m 
zaman zaman aynı anlamda kullanılmış
tı r. Esasen "hil'at" manasında kullanılmış 
olan teşrif, Osmanlı Devleti'nde yabancı 
devlet adamı ve elçilerle bazı ricale bir 
arada verilen hil'at. nakit ve diğer ihsan
ların tamamını ifade etmektedir ve bu şe
kilde bütün teşriffer in'am kapsamı içine 
girmektedir. XVI. yüzyılın ilk yarısınd a 
devlet hazinesinden verilen in 'amın kayıt

ları tasaddukat, teşrifat ve adat kayıtla
rı ile birlikte rfıznamçeci tarafından tu
tulan özel defterlerde toplanmıştır. Aynı 
yüzyı l bütçelerinde de bu yakınlık görül
mektedir. Sonradan bu başlıklar altındaki 
sarfiyatın defterini tutma görevi, ismini 
bunların birinden almış olan teşrifatiye 
verilmiştir. XVII. yüzyıl sonlarında ise teş
rifat defterlerindeki masraf kalemleri di
ğer çeşitli maliye bürolarına devredilmiş 
ve bundan sonraki teşrifat defterlerinde 
sarfiyatın sadece mfıtat olanlarına yer ve
rilmiştir. Mesela elçilerle alakah sarfiyat 
başmuhasebe, hil 'atler rGznamçe bürola
rına aktarılmıştır. Devlet hazinesi dışında 
padişaha mahsus iç hazine ile bazı vakıf 
gelirlerinden ve ayrıca çeşitli rical hazine
Ierinden de in'am 1 atıyye adı altında ih
sanların verild i ğ i bilinmektedir. Tanzi-
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mat'tan sonra in'am ifadesine pek rast
lanmamaktadır. Hem yapılan değişiklik
lerle önemli bir kısmının kaldırılmış ol
ması, hem de "atıyye-i seniyye" tabirinin 
yaygınlık kazanması in'am terimini he
men tamamen ortadan kaldırmıştır. 
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Ortaklarının sermaye, kar payı 
ve zarara katılımında eşitlik , 

tasarruf ehliyetinde denklik şartının 
aranmadığı şirket t iple rini 

ifade eden terim. 
_j 

Sözlükte "gem. dizgin, yular'' gibi an
lamlara gelen inan , İslam hukuku terimi 
olarak ortakların diledikleri miktarda ser
maye ile katılabildikleri. kar payına ve za
rara katılımda eşit. tasarruf ehliyetinde 
denk olmadıkları ve birbirleriyle sadece 
vekalet münasebeti içinde bulundukları 
şirket nevini ifade eder. Kelime anlamının 
serbest bir yorumuyla düşünülerek or
takların müşterek hedefe doğru koşuda 
sermayelerinin dizginlerini aralarındaki 
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akde göre uyum içinde yönettikleri şirket 
tipini belirttiği ileri sürülmüştür. 

İslam hukukunda akid şirketleri. şirke
tin dayandığı ana unsur bakımından em
va! (sermaye ağırlıklı ticari ortaklık), e bd an 
(emeğe dayalı iş ortaklığı), vücuh (ticari 
itibaradayalı ticaret ortaklığı) şeklinde 
üçe, ihtiva ettikleri şartlar ve hükümler 
bakımından ise mufavada ve inan olmak 
üzere ikiye ayrılır. İlk üç şirketten her biri 
inan veya mufavada tipinde kurulabilir. 
İslam hukuk tarihinde uygulamada en 
fazla rastlanan ortaklık türü inan şirketi

dir. inan şirketi ortaklar arasındaki akde 
dayandığından kuruluşu akdin kurulu
şunda aranan şartlara tabidir. Bunun 
yanında ortaklık mevzuunun vekalet ka
bul eden konulardan olması. kazancın 
paylaşım esaslarının tayini ve kar payının 
maktu bir miktar olarak değil oran olarak 
belirlenmesi gibi şartlar da aranır. 

Hanefi ve Zeyd! fakihlerine göre mufa
vada şirketi için geçerli olan. ortaklardan 
her birinin sermayesinin veya mesai ya
hut ticari itibarının. kar ve zarara katılım 

oranlarının eşitliği. tasarruf ehliyetleri ve 
dinlerinin denkliği, birbirlerine karşı ve
kalete ilaveten kefalet ehliyetini de taşı
maları. sermaye özelliğindeki bütün var
lıklarını sermaye yapma zorunluluğu gibi 
şartlardan birinin eksikliği durumunda 
şirket inana dönüşür. Vücuh şirketinin 
mufavada nevi için geçerli iki şartı daha 
vardır ki bunlardan birinin eksikliği ha
linde ortaklık inan tipinde kurulur : Söz
leşme metninde akdin mufavada tipinde 
kurulduğunun belirtilmesi ve ortakların 
satın alınan malla ücretine i ştiraklerinin 

eşit olması . Söz konusu şart lardan birinin 
eksikliği halinde diğerleri de zorunluluk 
olmaktan çıkar. Malil<iler'e göre ise mu
favada. ortaklardan her birinin diğerinin 
görüşünü almaksızın tasarrufa tam yet
kili olduğu ve bu faaliyetinden diğer or
takların da sorumlu bulunduğu şirket tü
rüdür. Her ortağın ayrı bir tasarruf yet
kisi yoksa o zaman inan şirketi söz konu
su olur. inan şirketinde ortaklar belli bir 
alanda ve belli sermaye ile ticari faaliyet 
gösterdiklerinden bunun dışındaki mal 
ve alanlar bakımından birbirlerinden ba
ğımsızdır lar. Ortaklardan herhangi biri 
diğerlerinden izinsiz mufavada şirketi te
sis edemez. inan şirketi, sözleşmeye ko
nulan bazı özel şartlarta mufavada özel
liklerinden çoğunu haiz olarak kurulabi
lir. Mesela ortakların hisseleri. kar ve za
rara katılım oranları eşit olabileceği gibi 
birbirlerinin hem vekili hem de kefili ola
bilirler. Normal şartlarda aralarında sade-

ce şirketin konusu ile sınırlı vekalet ilişkisi 
bulunan ortakların eksik eda ehliyetine 
sahip olmaları akdin oluşması için yeterli 
görülmüştür. Vekalet ilişkisinin mahiyeti 
gereği her ortak üçüncü şahıslara karşı 
kendi yaptığı işlerden sorumludur. Şirke
tin kuruluşunda iştirakçiler arasında ay
rıca kefalet ilişkisi bulunması şart koşul
muşsa her birinin kefaletin icabı olan tam 
eda ehliyetini taşıması gerekir. Hem ve
kalet hem de kefalet esası üzerine kuru
lan inan şirketinde bir ortağın şirket adı
na yaptığı her türlü işlemden doğan hak 
ve sorumluluklara diğerleri de doğrudan 
ve müteselsilen katılır. 

inan şirketinin kurulabilmesi için ortak
lar arasında din birliği bulunması zorunlu
luğu yoktur. Müslüman bir kimsenin gay
ri müslimlerle şirket kurmasının kerahe
tine dair ictihadlar nassa dayanmaz. Hz. 
Peygamber'in bazı gayri müslimlerle mu
darebe vb. ortaklıklar yapmış olması bu 
konuda bir sakınca bulunmad ığının açık 

delilidir. 

islam hukuk doktrininde emvaı şirke
tinin inan nevinin meşruiyeti tartışma
sızdır. Bununla birlikte Şafiller. ZahirTier 
ve Ca'ferller'e göre ebdan ve vücuh şir
ketlerinin gerek inan gerekse mufavada 
tipi meşru değildir. Hanefiler. Hanbelller 
ve ZeydTier. akid şirketlerinden her üçü
nün de belli şartları taşımaları halinde 
inan tipinde kurulmasını caiz görürler. 
Hanefiler. söz konusu üç şirket çeşidinin 
her iki nevinin cevazını kara istihkak için 
gerekli sermaye, emek ve darnan unsur
larından birini taşıması şartına dayandır

maktadırlar. Zira karın dayanağı emval 
şirketinde sermaye ve daman, ebdan or
taklığında emek ve daman. vücuh şirke

tinde ise damandır. Bunlardan herhangi 
birine dayanmayan kar payı karşılıksız 
olup şirketi fasid kılan sebeplerdendir. 
Şirket kurulurken ortakların kar payları
nın şayi hisse olarak belirlenmesi akdi n 
sıhhat şartıdır. Ortaklardan birinin bile 
kar payını maktu miktar olarak belirleme
si halinde Hanefi fakihlerinin çoğunluğu

na göre şirket akdi batıl. bir kısmına gö
re de fasid olur. Karın dağıtım esaslarının 
meçhul bırakılması halinde akid yine fa
siddir. 

inan şirketi muayyen tür ve miktarlar
da malın ticaretini yapmak. belirli hizmet
leri üretmek veya belli bir iş kolunda faa
liyet göstermek üzere kurulabileceği gibi 
meşru her alanda çalışmak üzere de te
sis edilebilir. Ortaklık vekalet akdinde ol
duğu gibi zamanla da sın ı rlandırılabilir. 

Belirlenen hedefe ulaşılması veya süre-


