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Sözlükte "boğazını keserek öldürmek. 
boğazlamak" anlamına gelen nahr kökün
den türeyen intihar "kendini öldürmek" 
demektir. Kelime Kur ' an-ı Kerim'de yer 
almamakta. birkaç hadiste ise terim an
lamıyla geçmektedir (Müsned, ll, 31 O; IV, 
135; Buhilrl, "~der", 5, "Megaz'i", 38). is
lami kaynaklarda intihar eylemi genellikle 
"kendini öldürme" (katele nefsehO) şek
linde ifade edilmekte. intiharın yakın za
manlarda kullanılmaya başlanan bir te
rim olduğu anlaşılmaktadır. intihar eyle
minin tarifi günümüz sosyal bilimcileri 
arasında tartışmalara yol açmıştır. Ko
nuyla ilgili muhtevalı bir çalışma yapan 
Emile Durkheim intiharı . "ölen kişi tara
fından ölümle sonuçlanacağı bilinerek gi
rişilen olumlu veya olumsuz bir fiilin doğ
rudan doğruya ya da dalaylı sonucu olan 
her ölüm olayı " şeklinde tanımlamıştır 

(Le suicide, s. 5). Başka tanımlarda buna 
kişinin ölüm niyeti ve kararının, ayrıca 
ölümle yaşamak arasında tam ve iradeli 
bir seçme imkanının bulunması unsurları 
da ilave edilir. Böylece gerçek intihar. ki
şinin kendi h ür iradesiyle ölümü seçip is
temesi ve sonuçlarını bilerek kendisini öl
dürmesi diye anlaşılmaktadır. 

Eski Yunan'da genellikle tasvip edilme
mekle birlikte bazı durumlarda intiharı 
normal bir davranış olarak gören felsefi 
bir tutumun varlığı bilinmektedir. Mese
la Sokrat'a göre tanrıların bir m ülkü olan 
insanın canına kıyması onların gazaba 
gelmesine sebep olur; ancak bazı durum
larda intihar öylesine zorunlu bir hal alır 
ki bunu tanrıların izninin bir işareti gibi 
görmek mümkündür. Eflatun da intiharı 
ilke olarak tasvip etmemekte. fakat ta
hammül edilmez elem. aşırı yoksullukya
hut talihin kaçınılmaz zorlamalarını istis
nai durumlar olarak belirtmektedir. Aris
to ise intiharı hiçbir durumda tasvip et
memiştir. Ona göre intihar devlete karşı 
işlenmiş bir yurttaşlık suçudur. Buna kar
şılık Epikuros. hayatın haz vermemeye 
başlaması durumunda insanın onu sona 
erdirme hürriyetinin bulunması gerekti
ği kanaatindedir. Stoa felsefesinin intihar 
karşısındaki tavrı da insanın gerektiği za
man canına kıyabileceği yolundadır. Bu 
tavır Roma felsefesini derinden etkile
miştir. Mesela Seneca. intiharın elemden 
ve yaşlılığın getirdiği zilletten kurtuluş 
olabileceğini düşünmüş. fakat eş ve ço
cuklar için yaşamanın genel bir insanlık 
ödevi olduğunu da kabul etmiştir. Cato. 

Pliny. Epictetos ve Marcus Aurelius gibi 
Roma entelektüelleri de benzer bir tavrı 
benimsemişlerdir. Fakat Cicero hem dini 
hem sosyal gerekçelerle intiharın meşru
luğunu reddetmiştir. 

Yahudilik ilke olarak intiharı tasvip et
mez. Ancak geleneksel İbrani hukukun
da intihar edenin aklı başında iken bu fi
ili işlemiş olamayacağına. dolayısıyla so
rumlu tutulmayacağına dair genel bir an
layış vardır. Bu sebeple intihar edenlere 
normal yahudi defin merasimi uygulanır. 
Katliama. şirke ve zinaya zorlanma gibi 
durumlar karşısında ise intiharın tercih 
edilmesi takdire değer görülmüştür. 74 
yılında Masada'da. 1 096'da W orms'ta ve 
11 90 yılında York ve Rhineland kasabala
rında yahudilerin toplu intihar girişimin
de bulunması bu gerekçelere dayandı rıl

mıştı r. 

Hıristiyanlık intihara kesinlikle karşıdır. 

Saint Augustine ve Saint Thomas gibi din 
büyükleri hangi durum ve şart altında 
olursa olsun intiharın tasvip edilemeye
ceğine hükmetmişlerdir. Günümüzde bu 
aleyhte tavır biraz ı lımlı hale gelmişse de 
intihar hala Hıristiyanlık bakımından cid
di bir günah sayılmaktadır. 

Doğu dinleri arasında Hinduizm ve Ja
inizm intiharı meşru saymakla kalmaz. 
bazı durumlarda dini bir merasirnin ko
nusu olarak değerlendirir. Hinduizm'de 
"samsara"dan kurtulmak için girişilen 
intiharlar ve dul kalan kadının kendini 
yakması bu anlayışın bir sonucudur. Aynı 
şekilde Jainizm de zühd ve maneviyat 
adına yeme ve içmeden uzak durmak su
retiyle girişilen intiharları kutsal bir ölüm 
telakki eder. Budizm ve Konfüçyanizm '
de ise açık bir meşrulaştırma ve teşvik 
yoktur. Fakat Budistler, bazı olağan üstü 
şartlar altında dini açıdan teşvik edilen 
intiharı bir fedakarlık sayarlar. Konfüç
yüsçülük'te atalar kültü ile şekillenen 
adetlerin uyg ulanması esas olduğu için 
intihar bu ad et iere saygısızlıktır ve ancak 
adetleri uygulamak imkansız hale gelir
se gerekli görülebilir. 

İslam 'da dinintemel amaçlarının başın
da gelen nefsin korunması ilkesinin bir 
sonucu olarak kişinin haksız yere başka
sını öldürmesi gibi (el-isra ı 7/33) kendi ca
nına kıyması da kesin biçimde yasaklan
mıştır. Kur'an'da geçen ve öldürmeyi ya
saklayan ayetler her iki durum için de SÖZ 

konusudur. Hatta intiharın başkasını öl
dürmekten daha büyük bir suç olduğunu 
ileri sürenler de vardır (Mahmud ŞeltOt , 

s. 4 ı 9-42 ı) . İ ntihara dair doğ rudan bir 
ayete rastlanmazsa da Kur 'an'a bir bü
tün olarak bakıldığında intiharın İslam' ın 
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ruhuna aykırı olduğu açıkça görülür. Nisa 
sOresindeki ayette yer alan. " .. . kendinizi 
öldürmeyiniz ... " (4/29) ifadesi müfessir
lerce değişik şekillerde yorumlanmakla 
birlikte intihar yasağının delillerinden 
biri olarak da görülmüştür. Zira bu ayet
ten hem doğrudan doğruya kendini öl
dürme, hem de kişinin aşırı perhiz uygu
lamaları ile kendi hayatını tehlikeye sok
ması sonucu psikolojik olarak intihar et
menin haram olduğu anlamını çıkaranlar 
vardır. Ayrıca. "Kendinizi kendi ellerinizle 
tehlikeye atmayınız" mealindeki ayet de 
(el-Bakara 2/195) dikkate alınarak kişinin 
kendi ölümüne yol açacak davranış l ara 

girişmemesi gerektiği belirtilmiştir (Kur
tu bi, V, I 56; ibn Keslr, 1, 480; Elma! ılı. ll , 
1343- ı 344) Fakat Kur'an'da intiharla il
gili bir hükmün bulunmadığını ileri süren
ler de olmuştur. Bu görüşleri nakleden 
Fahreddin er-Razi. böyle söyleyenier in 
iman sahibi bir müminin bu yola başvur
masının düşünülemeyeceğini , dolayısıyla 

intiharı yasaklamanın anlamsız olacağını 

ifade ettiklerini belirtir (MefatlfJu'L-gayb, 
VI, 72) 

Kur'an-ı Kerim'de " ... nefislerinizi öldü
rün üz .. . " (el-Bakara 2/ 54; en-Nisa 4/66) 
anlamında ifadeler de vard ı r. Ancak bu 
ayetlerde yer alan hükümlerin esas iti
bariyle İsra i loğulları 'yla ilgili olduğu hu
susunda müfessirler arasında görüş bir
liği mevcuttur. "Eğer onlar için. 'Kendini
zi öldürün ya da yurtlarınızdan çıkın ' diye 
yazmış olsaydık içlerinden pek azı dışın
da bunu yapmazlardı" (en-N isa 4/66) me
alindeki ayeti Elmalılı Muhammed Ham
di şu şekilde yorumlamaktadır : "Eğer biz 
onlar iç in (Kur'an'ın muhatapları için), 
'Kendinizi öldürün veya diyarınızdan çı
kın ' diye yazsaydık Beni İsrail'de olduğu 
gibi günahtan tövbe ve kurtuluş için inti
har etmeyi ... farz kılsaydık pek azı müs
tesna bunu yapmazlardı. Fakat İ slam 'da 
böyle şiddetli bir m ükellefiyet yoktur, 
bilakis 'nefislerinizi öldürmeyiniz' emri 
vardır" (Hak Dini, ll , I 385)_ 

Hadislerde intihardan şiddetle kaçm
mayı gerektiren ifadeler yer alır. Bu ha
dislerin anlatmak i stediği şey, insa n ın 

kendi canına kıymasının affedilemeyecek 
ölçüde büyük bir suç ve günah olduğu 
gerçeğidir. intihar eden kimse bu fiili 
hangi usulle gerçekleştirmişse cehen
nemde sonsuza kadar aynı tarzda ceza 
görecektir. Kendini bir dağın tepesinden 
atarak öldüren kimse cehennemde sü
rekli olarak azaba atılacak. zehir içerek 
intihar eden. cehennem ateşinde zehir 
kadehi elinde sonsuza kadar içerek azap 
çekecek, kesici bir aletle kendisini öldü-
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ren de cehennemde aynı yolla ceza görüp 
acı çekecektir (Müsned, III, 254, 309, 435 , 
478, 488; IV, 33, 34, 135; Buhar!, "Cena'iz", 
84, "Edeb", 44, ""Kader", 5, "Tıb", 56; Müs
lim, "Iman" , ı 75, ı 76, 177; Tirmizi, "Tıb", 
7; Nes!:\1, "Eyman", 7) . Kişinin . Allah'ın bir 
emaneti olan kendi canı üzerinde tasar
rufta bulunma hakkı yoktur. Büyük acı ve 
ıstıraplar içerisinde kıvranan insanlar için 
bile intihar meşru bir yol değildir. Hz. 
Peygamber, gerek geçmiş ümmetierden 
gerekse kendi sahabeleri arasından bazı 
örneklerle bu hususa dikkat çekmekte
dir (Buhar!, "Cena'iz", 84; "Enbiya"', 50). 
Hayber Gazvesi'nde ald ı ğı yaraların acısı

na dayanamayar ak kılıcı üzerine yatıp in
tihar eden Kuzman çarpıcı bir örnek ola
rak zikredilmektedir (Buhar!, "Cihad", 
77; "Megazf", 38). ResOl-i Ekrem, intiha
ra karşı tavrını göstermek için intihar 
eden bir kimsenin cenaze narnazına ka
tılmamıştır(Müslim , "Cena'iz", 107). 

Büyük günahların sayıldığı hadislerde 
intihar geçmiyorsa da akaid ve kelam 
~llimleri yukarıda belirtilen ayet ve hadis
leri. özellikle Zatüsselasil Seriyyesi'nde 
Amr b. As'ın gece soğuktan askerlerin kı
rılmasından korkarak su olduğu halde te
yemmümle namaz kılınmasını emretti
ğine dair hadisi (Müsned, IV, 203-204; Ebu 
Davüd, "Taharet", 124) delil göstererek 
intiharın büyükgünahlar arasında yer 
aldığına hükmetmişlerdir. Nitekim Zehe
bl'nin listesinde intihar büyük günah ların 

yirmi dokuzuncu sırasında ( el-Keba.'ir, s. 
ı 34-1 35), Heyteml'nin listesinde de 214. 
sırada (İslam'da Helal ve Haram/ar, II , 
282-288) gösterilmiştir. Fakihler ve Ehl-i 
sünnet alimleri kendini öldüren kimsenin 
dinden çıkm ış sayılmayacağı, ancak bü
yük günah işlemiş olacağı hususunda gö
rüş birliği içerisindedir. Ayrıca intihar ede
nin cenazesinin diğer cenazeler gibi yıka
nacağı ve müslüman kabristanlığına gö
müleceği konusunda fakihler ittifak et
miştir. Fakat bu kişinin cenaze namazının 
kılınıp kılınamayacağı meselesi tartışma

lara konu olmuştur. Hz. Peygamber'in, 
intihar eden bir kimsenin cenazesi karşı
sındaki t utumuyla ilgil i olarakyukarıda 
zikredilen hadisin bu tartışmanın doğma
sında etkili olduğu görülmektedir. Ömer 
b. Abdülazfz intihar edenin cenaze nama
zını kılmaya cevaz vermiyordu. Evzai'nin 
görüşünün de bu yönde olduğu kaydedil
mektedir. imam - ı Azam ve İmam Mu
hammed'in, namazının kılınabileceğine, 
Ebü Yüsufun ise kılınamayacağına hük
mettiği rivayet edilir. Ancak fakihlerin 
çoğunluğuna göre intihar eden kişinin 
cenaze namazı kılınır. İbn Teymiyye ise 
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konuya biraz daha farklı bir açıdan yak
laşmıştır. Ona göre bir insanın kendini 
öldürmesi asla caiz olmamakla birlik
t e böyle bir kimsenin cenaze namazı kı 

lınır. Nitekim Resül-i Ekrem namazı ken
disi kıimamışsa da ashabına kılmalarını 
söylemiştir. Bu durumda halkın cenaze 
namazını kılması. fakat din büyüklerinin 
Hz. Peygamber'e uyarak namaza katıl
mamaları uygun olur ( Mecmü'u fe tava, 
XXIV, 289-290; mezheplerin bu konudaki 
görüşleri için bk. Mv.F, VI, 293-295). 

İntihara teşebbüs eden bir kimseye ce
za uygulanıp uygulanmayacağı konusun
da da farklı görüşler ileri sürülmüştür. 
Çoğunluğa göre eğer intihar teşebbüsü 
sonuca ulaşır da bu kişi ölürse artık ceza 
düşmüştür: fakat onun malından kefaret 
verilmesi konusunda fakih ler ihtilaf et
mişlerdir. İmam Malik ve Ebü Hanife'ye 
göre bu durumda bir kefaret yoktur. Ah
med b. Hanbel'in görüşü de buna yakın
dır. Fakat Şafii'ye göre kendisini kasten 
ya da hata ile öldüren kimsenin malından 
kefaret ödenir. Ahmed b. Hanbel'in mez
hebinden bazıları ise sadece kendini hata 
ile öldürmede kefaret vermek gerektiği
ni söylemişlerdir. Kefaret, kendisini öldü
ren için bir maslahatın gözetildiği ibadet 
maksatlı bir cezad ır. i ntiharın haramlığı, 
intihar edenin eğer varsa suç ortağının 
takip edilmesi sonucunu doğurur. Ortak
lıkta teşvik, ittifak ve yardım eşittir. İnti
hara teşebbüs eden kişi ölmezse bu dav
ranışından dolayı cezalandırılır, onunla 
birlikte suça katılan da ceza görür. Her 
ikisi için ceza "ta'zfr" niteliğindedir (Ab
dülkadir Odeh, s. 446-447). 

İslam'ın ortaya koyduğu hak ve vazife 
an layışıyla açıkça çelişen intihar ahlak ba
kımından da bir suçtur. Yaşama hakkı ta
bii haklardandır, onun elde edilmesinde 
kişinin bir katkısı yoktur. Canı veren Al
lah'tır ve yine ancak O alabilir (ei-Hicr 15/ 
23; Kaf 50/43; en-Necm 53/44). Şu halde 
insanın bu hakkını ortadan kaldırmaya 
ve canına kıymaya yetkisi yoktur. intihar 
aynı zamanda sosyal bir suç kabul edilir. 
Zira insan yalnız kendisi için değil toplum 
için de yaşar; topluma faydalı olmak onun 
bir görevidir. Halbuki intihar eden kişi bu 
görevden kaçmış ve görevlerini ifa imka
nına son vermiş olmaktadır. Öte yandan 
islam alimleri insanın uhrev'i aleme olan 
yolculuğunda dünyayı bir durak, bedeni 
de binit saymışlar ve onun korumasının 
dini bir ödev olduğunu belirtmişlerdir. Be
denin ihtiyaçlarını karşılamayan insanın 
bu yolculuğu tamamlaması mümkün de
ğildir. Bu sebeple intihar, yaratılış düze
nine ve dini n insanları ulaştırmak istedi-

ği hedeflere aykırı bir yoldur (Gazzall, Ce
vahirü'l-Kur'an, S. 10; İJ:ıya', 1, 48-49). Bu 
arada organlardan birinin fonksiyonunu 
ort adan kaldırmak da din e ve ahlaka ay
kırıdır. Nitekim hayatın devamına zararlı 

olacak tarzda aşırı ibadet ve riyazet Hz. 
Peygamber tarafından uygun görülme
miş (mesela b k. Buhar!, "Iman", 13, "Ni
kal:ı", ı, 8; Müslim, "Nikal:ı", 5, 8,"Feza'il", 
127). bu yol birçok islam alimi tarafından 
da onayianmamıştır (mesela bk. Gazzali, 
İ/:ıya', lll, 51, 199; IV, 127) 

İntiharın ahlak bakımından değerlen
dirilmesi, günümüzde hayli tartışmalara 
sebep olan ötenazi (euthanasia) konusunu 
da ele almayı gerektirmektedir. Sözlükte 
"iyi ölüm" anlamına gelen ötenazi, "iyileş
mesi imkansız bir hastalıktan dolayı daya
nılmaz acılar çeken bir kişinin hayatına 
hekim marifetiyle son vermek" demektir. 
Aktif ve pasif olarak ikiye ayrılan ötenazi
nin aktif alanında, acılara dayanamayan 
hasta hekiminden bir ilaçla hayatına son 
vermesini ister. Pasif olanında da billnci 
yerinde olmayan yahut kendisine danışıl 

mayan hastanın hayatına yine hekim ma
rifetiyle son verilir. Pasif ötenazi cinayet
le, aktif ötenazi intiharla karşılaştırı l a

bilir ( Poyraz, sy. 14 [ 1994 J, s. 41-48). Aktif 
ötenazinin İslam dininde intiharla ayn ı 
anlama geldiği, bu şekilde hayatına son 
verilmesini onayiayan kişinin intihar suçu 
işlemiş olacağı kabul edilmektedir. Teda
viyi teşvik eden pek çok hadisin varlığına 
ve Hz. Peygamber'le ashabın tedavi ol
mak için gayret göstermiş olmalarına 
rağmen hastalıklara karşı sabrı tavsiye 
eden hadislerden hareketle bazı alimler 
hastanın tedaviyi kabul etmemesinin caiz 
olduğunu ileri sürmüş. Ahmed b. Han
bel'in de aralarında bulunduğu bir kısım 
ulema tedaviyi terketmenin daha faziletli 
bir davranış o lacağını söylemiştir (Çağ

ncı, s. 28) . Bu görüş l eri tartışan çağdaş 

alimler hastalığın kesin tedavisinin bulun
maması. tıbbi bir müdahale durumunda 
tedavinin zararlı etkilerinin kesin olması, 
bulaşıcı nitelikte olmayıp tesirinin sadece 
hastada görülmesi gibi birtakım şartlar 
altında. kendilerinden ümit kesilmiş has
talarda hastanın veya velisinin isteği üze
rine tedaviye son verilebileceğini belirt
mişlerdir ki bu bir anlamda pasif öt enazi 
demektir (daha geniş bi lgi için bk. Mu
hammed Ali el-Bar, Vll/3 [ 14121. s. 565-
595 ; Kaya,VI[l994J,s.l33-146) . 

İntihara yönelen kişilerin psikolojik ya
pıları kadar içinde yaşadıkları sosyal ve 
kültürel ortamın etkileri de bu olayın açık
lamasında ayrı ayrı öneme sahiptir. Bazı 
insanlar, aşamadıkları sorunları intihar 



etmekle aşmayı uygun görebilmektedir. 
Fakat gerek İslamiyet gerekse diğer ila
hi kaynaklı dinler böyle bir çözüm şekline 
müsamaha ile bakmamaktadır. İslam ta
rihinde toplu intihar olayları hiç yaşan
madığı gibi münferit bazı olaylar dışında 
intiharın toplumsal bir sorun haline gel
diği de hiç görülmemiştir. Günümüzde ise 
özellikle Batı toplumlarında intihar sos
yal bir afet halini almıştır. Dünya Sağlık 
Teşkilatı'nın kayıtlarına göre 2000 yılın
da yaklaşık 1 .000.000 kişi intihar sonucu 
hayatını kaybetmiştir. Son yarım yüzyıl
da % 60 oranında artan intihar olayları
nın erkekler arasında ve özellikle sosya
list ülkelerde daha yaygın olduğu görül
mektedir. Mesela 1990'lı yıllarda Rusya 
Federasyo'nu ve Litvanya'da 100.000 ki
şiden yaklaşık yetmiş üçü. Estonya'da 
altmış dördü, Macaristan'da ellisi, Kaza
kistan'da elli ikisi ve Slovenya'da kırk se
kizi intiharla ölmüştür. Gelişmiş Batı ül
kelerinde İskandinav ülkeleri önde olmak 
üzere bu rakamlar yaklaşık on beş ile kırk 
beş arasında değişmektedir. İslam ülke
lerinde ise bu sayı 1 OO.OOO'de iki kişiyi 
geçmemektedir. Günümüzde intihar fak
törleri arasında en önemli yeri maddi ve 
manevi kayıpların veya kayıp tehditlerinin 
tuttuğu bilinmektedir. Bunlar arasında 
"boş yuva belirtisi" denilen ve yetişkin ev
latların evden ayrılması sonucu anne ba
banın yalnız kalması şeklinde ortaya çıkan 
durum özellikle Batı'da çok dikkat çekici
dir. Esasen ahlaki ve manevi değerlerin 
zaafa uğradığı durumlarda kendisine 
sağlam bir dayanak bulamayan kimselere 
ölüm yaşamaktan daha çok tercih edilir 
bir yol olarak görünmektedir. Durkheim'e 
göre fertle toplum arasındaki bağların 
gevşediği, kişide ahlaki ve manevi yapının 
sarsıntıya uğrayıp dirençsiz kaldığı ortam
larda intihar eğilimleri artar (Le suicide, 
s. 333-363 ). Buna karşılık psikanaliz eko
lü intiharı. insandaki saldırganlık -yıkıcı
lık-ölüm içgüdüsünün tersine dönüp bir 
başkası yerine kendisine yönelmesi olarak 
açıklar. Ruh hekimlerine göre intihar, özel 
bir tedavi gerektirecek marazi (patolojik) 
bir yapı üzerinde ortaya çıkmaktadır: yani 
intihara eğilimli kimseler potansiyel ola
rak ruh hastası olan kişilerdir. Bununla 
birlikte ilmi veriler, dini inançlarına bağlı 
kimselerde intihar nisbetinin çok düşük 
olduğunu göstermektedir (Ziya lar. s. 269). 

Melankolik depresyonların doğurduğu 
şiddetli intihar düşüncesine rağmen eğer 
hastanın dini inançları kuwetli ise çok na
dir olarak bu işe teşebbüs etmekte, buna 
karşılık inançları gevşemiş olan melan-

koli k aydın kimselerin intihar teşebbüs
leri daha sık görülmektedir (Sa muk, XX/ 
I [1982J,s 21-27). 
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İ NT İKAn 

(bk. TENKiT). 

iNTiKAL 
( Jt.;;:;~l ) 

Bir hakkın belirli kimselere geçmesi 
anlamında İslam hukuku terimi. 

..., 

_j 

..., 

_j 

Sözlükte "yer değiştirmek, bir yerden 
diğer bir yere göçmek" anlamına gelen 
intikiH kelimesi, hukuk dilinde genelde 
bir hakkın belirli kimselere geçmesini ifa-

iNTiKAL 

de etmekte olup İslam miras hukukunda 
terekenin mirasçılara, Osmanlı hukukun
da arazinin üzerindeki tasarruf hakkının 
ülü'l-emr tarafından tesbit edilen hak sa
hip lerine ve borçlar hukukunda bir borç 
yahut alacağın bir zimmetten diğerine 
geçmesini anlatmak için kullanılır. 

İslam Miras Hukuku ve Osmanlı Uygu· 
lamasında . Bir mülkün veya hakkın, ma
likin yahut hak sahibinin ölümüyle birlik
te belirli kimselerin mülkiyet veya tasar
rufuna geçmesini ifade eden intikali, 
mülk ve tasarruf hakkına şamil olacak 
şekilde "terekenin mirasçılara kalması " 

tarzında tarif edenler de vardır. Osmanlı 
hukukunda intikal "şer'! intikal" ve "adi 
intikal" olarak iki kısma ayrılır. Şer'! inti
kal, terekeye dahil mülk malların raka
besiyle (çıplak mülkiyet) birlikte tasarruf 
hakkının da mirasçılara geçmesidir ki bu
na irs ve tevarüs de denir. İslam miras 
hukukunun (feraiz) konusunu bu şer'! in
tikal teşkil eder. Adi intikal ise mlrl arazi, 
irsadl vakıf arazileri. icareteynli ve icare-i 
vahide-i kadimeli vakıf akarlarla muka
taa-i kadimeli vakıf araziler üzerindeki ta
sarruf hakkının, mutasarrıfının ölümü 
halinde yetkili merciierin kanunlarla be
lirlediği yakıniara meccanen tefvlz edil
mesini ifade etmektedir. Yani intikal hak
kı, söz konusu arazi ve akarlarda bir ön
ceki mutasarrıfın sahip olduğu tasarruf 
hakkının ivazsız olarak devletin tesbit et
tiği hısımlara geçmesidir. Böyle bir hak, 
örf ve adete binaen devletçe verilen mü
saade kabilinden olduğu için adi intikal 
den miştir. 

Konuyla ilgili bazı kaynaklarda, intika
lin kanunlarla tanziminin 975 (1567-68) 
yılından sonra başladığı ve daha önceleri 
devletle arazi mutasarrıfları arasındaki 
münasebetin kira akdi münasebeti oldu
ğu belirtilmekle birlikte bu tesbit sadece 
icareteynli vakıflar açısından doğrudur. 

Zira mlrl arazide intikal hakkının düzen
lenmesi ll. Bayezid devri kanunnameleri
ne kadar uzanır. Kanuni Sultan Süleyman 
zamanında da tirnar arazilerinin intikaliy
le ilgili özel kanunlar düzenlenmiştir. 975 '
te ( 1567 -68) yapılan ise icareteynli vakıf
ların intikaline de izin verilmesi ve tirnar 
arazisinin intikali konusunda bazı yeni dü
zenlemelerin gerçekleştirilmesidir (me
sela b k. Akgündüz, Osmanlı Kanunname

Leri, lll, 97-98; krş. Berki, s. 141-142) . inti
kal hakkının tanzimi devletle reaya ara
sındaki kira akdi münasebetini ortadan 
kaldırmaz. devlet yine kiralayan ve rea
ya kiracı olarak telakki edilmektedir. Re
ayanın ödeyeceği harac-ı mukaseme de-
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