
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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Bir hakkın belirli kimselere geçmesi 
anlamında İslam hukuku terimi. 
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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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iNTiKAL 

rnek olan öşür ve harac- ı muvazzaf de
mek olan çift akçesi bir nevi icare-i mü
eccele mahiyetindedir. Aslında kiracı gibi 
kabul edilen mutasarrıfın ölümünden 
sonra. kira akdinin sona ermesi gerekir
di. Halbuki intikal kaideleriyle tasarruf 
hakkı intikal hakkı sahiplerine geçmek
tedir. 

Adi intikalin konusuna giren araziler 
şunlardır : 1. Ml ri arazi. z. Aslı mlrl arazi 
olan ve sonradan irsadl vakıf haline geti
rilen gayr-i sahlh vakıf araziler. 3. ister 
arazi ve isterse diğer akar nevinden olan 
icareteynli vakıf akarlar (bunlara "müste
gallat" denilen arazilerle "müsakkafat" de
nilen çatı! ı akarlar dahildir) . 4. Osmanlı 

Devleti'nin son dönemlerinde intikal hü
kümlerine tabi tutulan icare-i vahide-i ka
dlmeli vakıf akar lar. s. Mukataa-i kadimeli 
vakıf araziler. Bu sayılan akarlar üzerinde 
bulunan ve aslında kira akdine dayanan 
tasarruf hakları intikal kaideleriyle mu
tasarrıfın hısımlarına, yani intikal hakkı 
sahiplerine geçmektedir. 

Adi intikal hakkı. şer'! intikal hakkından 
önemli noktalarda ayrılmakla beraber ba
zı istisnalar dışında hükümleri bakımın
dan şer'! intikal kaldelerine benzemekte
dir. Farklı olduğu noktaların başında inti
kal eden hakkın mahiyeti, intikal edecek 
hak sahiplerinin tesbiti ve intikal kalde
lerinin vaz'ı hususu gelir. intikal eden hak, 
adi intikalde anılan arazi ve akarların sa
dece tasarruf hakkı iken şer'! intikalde 
hem rakabe hem de tasarruf hakkıdır. 
Adi intikalde hak sahiplerini devlet tes
bit etmektedir; şer'! intikalde ise Kur'an 
ve Sünnet tarafından belirlenen mirasçı
lar hak sahibi dir. Her iki intikali n benzer
lik arzettiği hükümler intikali n unsurları, 
sebepleri, şartları ve manileri hususun
dadır. Adi intikalin unsurları tasarruf hak
kı sahibi (müntekalün minh). intikal hakkı 
sahibi (müntekalün ileyh) ve intikalin konu
su (müntekalün bih) olmak üzere üçe ayrı
lır. Adi intikalin sıhrl hısımlık ve kan hı
sımlığı şeklinde iki sebebi vardır. Vela in
tikal sebebi sayılmamıştır. intikal şartları 
açısından çok yakın bir benzerlik söz ko
nusudur. önemli bir fark, mutasarrıfın 
vefatında kaza! ölüm kararının aranma
ması ve üç sene gaip halde kalmasının in
tikal hakkını kaybetmesi için yeterli gö
rülmesidir. Bazı esaslı farklılıkların söz 
konusu olduğu intikal manileri dörttür. 
Birinci man i olan kölelik konusunda şer'! 
ve adi intikal arasında bir fark yoktur. 
İ kinci mani olan adam öldürme de tek 
fark. 1874 yılında yapılan hukuki bir dü
zenleme ile katile cürmü işlerken yardım 
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eden fer'l failin de adi intikalden mahrum 
bırakılmasıdır. Daha sonra 1912 tarihli 
Şura-yı Devlet kararıyla bu durum düzel
tilmiştir (Karakoç, 1, 240-241 ). Üçüncü ma
ni olan din ayrıliğı hususunda hüküm fark
lılığı mevcut değildir. En önemli fark. dör
düncü man i olan tabiiyyet ayrıliğı konu
sunda kendisini göstermektedir. Şer'! in
tikalde, hukukçuların çoğunluğuna göre 
darülislam ve darülharp ayırımı esas alın
masına rağmen adi intikalde "hükümda
rm ve askerin ayrılığı" . yani devletin fark
lılığı tabiiyyet ayrıliğı olarakyorumlanmış
tır (krş. Rehber-i Muamelat, s. 85-86). 

i ntikal Hakkı Sahipleri. intikal hakkı 
sahipleriyle ilgili hükümler, meselenin ta
rihi gelişimine ve intikale konu olan hak 
ve malın hukuki statüsüne göre ele alın
malıdır. Çünkü iki nevi intikal hakkına mu
tasarrıfın hısımlarından kimlerin sahip 
olacağını. kamu yararı ve memleketin ik
tisadi yapısı göz önüne alınarak ülü'l-emr 
(devlet) tesbit ettiği için tarih boyunca 
kimlerin intikal hakkı sahibi olacağı de
vamlı değişikliğe maruz kalmıştır. Bu se
beple konuyu tarihi devreler halinde in
celemek gerekmektedir. öte yandan ta
sarruf hakkının intikali hususunda mlrl 
araziyle icareteynli vakıflar arasında, hem 
hükümler hem bu sistemin işleyişi bakı
mından önemli sayılabilecek farklılıklar 

bulunduğundan söz konusu tarihi dönem
Ieri bu ayınma göre incelemek doğru olur. 
Gayr-i sahlh vakıf araziler mlrl arazi ah
kamına tabidir. Diğer iki vakıf malları ise 
icareteynli vakıfların hükümlerine tabi 
kılınmıştır. 

A) Miri Arazideki intikal Hakkı Sahip
ler i. intikal hakkı sahipleri açısından Os
manlı hukukunda beş tarihi safhactan söz 
edilir. 1. Eski kanunlar safhası. Bu başlan

gıçtan 1263 ( 1847) yılına kadar olan dev
redir. ll. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim dö
nemi kanunnamelerinde intikal hüküm
lerinin bulunuşu intikalin 975'te (1 567-
68) başladığı şeklindeki iddiayı çürütmek
tedir. Bu safhada intikal hakkı sahipleri 
sadece mutasarrıfın erkek eviadıdır (Ka
rakoç, 1, 431-432). Bunlar yoksa sekiz grup 
olarak belirlenen tapu hakkı sahipleri dev
reye girer. z. 1263 (1847) tarihli irade-i 
seniyye ile başlayan safha. Bu dönemde 
intikal hakkıyla ilgili üç hukuki düzenle
me yapılmıştır. 7 Cemaziyelewel1263 (23 
Nisan 1847) tarihli irade-i seniyye ile baba
nın arazisinde kız ve erkek çocukların eşit 
olarak intikal hakkına sahip oldukları ka
bul edilmiştir (Takvim-i Vekayi', ı. seri, 
m 331 ). On gün sonra sadır olan bir başka 
irade ile de hem babanın hem annenin 

arazisinde aynı hak tanınmıştır (a.g.e., ı. 

seri, nr. 332). 1265(1849) tarihliAhkam-ı 

Mer'iyye ile de (Kanun-ı SultanT) bu iki hü
küm kanun halinde birleştirilmiştir (Ka
rakoç, 1, 130-160). 3 . Arazi Kanunname-i 
Hümayunu safhası. 1274 (1858) tarihli 
irade-i seniyye (BA, Muhtelif ve Mütenev
viiH. Kanün-ı Kalemiyye, s. 56) ve aynı yıl 
kanunlaşan Arazi Kanunnamesi ile erkek 
ve kadınların tasarrufunda bulunan mlrl 
arazilerin önce erkek ve kız eviada eşit 
olarak intikali, bunlar yoksa önce babaya, 
sonra da anneye intikali hükme bağlan

mıştır. 4. 1284 (1867) tarihli Tevsl-i inti
kal Nizamnamesi safhası . Bu nizarnname 
ile sınıf sistemi getirilmiş ve intikal hakkı 
sahipleri sekiz sınıfa çıkarılmıştır : Erkek 
ve kız çocuklar, erkek ve kız torunlar, ana 
baba, ana baba bir ve baba bir erkek kar
deş. ana baba bir ve baba bir kız kardeş. 
ana bir erkek kardeş. ana bir kız kardeş 
ve eş (burada eş, intikal hakkı sahibi ola
rak son sırada yer almaktaysa da ana ba
badan itibaren her sınıftaki mirasçılarla 
birlikte 1/4 oranında intikal hakkı sahibi
dir; kendisinden önce kimse bulunmadı
ğında ise bütün tasarruf hakkı son sırada
ki eşe intikal etmektedir; Düstur, Birinci 
tertip, 1, 223 vd.) S. 1328 (1913) tarihli 
İntikalat Kanun-ı Muvakkati safhası . 21 
Şubat 1328 (6 Mart 1913) tarihli Emval-i 
Gayr-i Menküle İntikalat Kanun-ı Muvak
kati, adi intikal konusunda çok önemli de
ğişiklikleri gündeme getirmiştir. Önce sı
nıf anlayışı yerini zümre sistemine bırak
mıştır. Halefiyet sistemi bütün zümreler
de kabul edilmiş ve ilk defa murisin eviadı 
ile birlikte ana babaya 1/6 hisse verilmiş
tir. En önemlisi de bu kanunla bütün in
tikal kaldeleri birleştirilmiş ve mlrl ara
ziyle icareteynli vakıflar arasındaki ikili 
ayırım ortadan kaldırılarak intikal kalde
leri tek kanunla tanzim edilmiş ve mec
buri hale getirilmiştir. Kanuna göre inti
kal hakkı sahipleri dört zümredir: Muta
sarrıfın füruu (alt soyu; kız ve erkek eşit 
hakka sahip ve halefiyet sistemi geçerlidir); 
mutasarrıfın usulü (üst soyu; ana baba 
eşit hakka sahiptir ve birinci zümre ile be
raber bulunduklarında 1/6 pay alırlar) ; ana 
babanın usulü (ni ne ve dede eşit olarak 
pay alırlar); eş (birinci zümre ile 1/4, ikinci 
ve üçüncü zümre ile 1/2 hisse alır). Cum
huriyet döneminde bu kanun hükümle
ri miras hükümleri gibi görülüp değer

lendirilmiştir (Düstur, İkinci tertip, V, 145 

vd.) . 

B) idireteynli Vakıflardaki intikal Hak
kı Sahipleri. İcareteynli vakıflar, başlan
gıçtan beri intikal kaldeleri açısından ml-



ri araziden farklı tutulmuştur. Bunlara 
idke-i vahide-i kadimeli vakıflar da da
hildir. İcareteynli vakıfların intikal kaide
lerine tabi tutulması, bir kısım araştırma
cıların mlrl arazideki intikalin de başlan
gıcı olarak gösterdiği 975 (1567-68) yılına 
dayanır. Bunun sebebi, icareteyn mua
melesinin esasını teşkil eden ve intikal 
kabiliyeti bulunan vakıf akar üzerindeki 
kiracılık, yani Osmanlı hukukuna göre bir 
çeşit ayni hak sayılan tasarruf hakkıdır. 
İcareteynli vakıflardaki intikal hakkının 
tarihi gelişimini dört safhada incelemek 
mümkündür. 1. Şer'l hükümlerin ve 975'
ten ( 1567 -68) itibaren düzenlenen eski 
kanunların uygulandığı başlangıçtan 1284 
(1867) yılına kadarki safha. Bu devrede 
erkek ve kadınların uhdesindeki icare
teynli vakıfların tasarrufunda vakfedenin 
konuya ilişkin bir şartı varsa ona uyulur: 
yoksa mutasarrıfının erkek ve kız eviadı 
eşit bir şekilde intikal hakkına sahip olur. 
Bunlar da yoksa boşalarak vakfa döner. 
icareteynli vakıflarda tapu hakkından 
bahsedilemez (Kavanln-i Atlka, vr. 62) . 2. 
1284 (1867) tarihli İcareteynli Vakıflara 
Has Tevsl-i intikal Nizamnamesi'nin ge
tirdiği yenilikler safhası. Bu nizarnname 
ile intikal hakkı sahipleri yedi sınıfa yük
seltilirken (erkek ve kız çocuklar, torun lar, 
ana baba, ana baba bir erkek ve k ı z kar
deşler, baba bir erkek ve kız kardeşler, ana 
bir erkek ve kız kardeşler ve eş !üçüncü sı
nıftan itibaren eş 1/4paya sahip!) uygu
lamada da bir ikili ayınma gidilmiştir. Ni
zamnameye göre yeni intikal kaideleri 
mazbut icareteynli vakıflarda mecburi 
olarak uygulanacak, mülhak icareteynli 
vakıflarda ise ihtiyar( olacaktır : isteyen 
vakıf veya mütevelli bu nizarnname hü
kümlerinin uygulanmasını talep edebile
cektir. Ayrıca sınıflar arasında halefiyet 
prensibi de geçerlidir (Düstur, Birinci ter
tip, I, 225 vd ). 3. 1292 (1875) tarihli Tev
sl-i intikal Nizamnamesi ile başlayan saf
ha. Bu nizamnamenin en önemli özelliği, 
icareteynli vakıfların intikali konusundaki 
ikiliği ortadan kaldırması ve intikali bü
tün icareteynli vakıflarda mecburi hale 
getirmesidir (a.g.e. , lll, 459-462) . Bu mec
buriyetİn yüklediği mali mükellefiyetieri 
kabul etmek istemeyen mutasarrıfların 
şikayetleri üzerine aynı yıl ilan edilen bir 
başka irade-i seniyye ile tekrar eski hale 
dönülmüştür ( a.g.e., III, 462-463). 4. 1328 
(1913) tarihli intikalat Kanün-ı Muvakka
ti ile girilen yeni safha. Bu devrede bü
tün intikal kaideleri aynı kanunla birleş
tirilmiş ve yukarıda zikredilen zümre sis
temi getirilmiştir. Böylece intikal hakkı 

sahipleri arttıkça tapu hakkı sahipleri de 
azalmışbr (Düstw; İkinci tertip, V, 145-146). 

İslam Borçlar Hukukunda. Alacak ve 
borçların asıl sahiplerinden başkalarına 
intikali konusu genel olarak ele alınırsa 
ölüden hayatta kalanlara intikali miras 
hukukunu. hayatta olanlar arasındaki in
tikali ise borçlar hukukunu ilgilendirir. 
Her ne kadar günümüz hukuk sistemle
rinde olduğu gibi borçların ve alacağın in
tikali tabirleri İslam hukukunda birer te
rim olarak kullanılmamışsa da bu tabirle
rin ifade ettiği mana ve müesseseler bir 
bütün olarak mevcut olup konu İslam hu
kukunda genelde "havale" akdi çerçeve
sinde, kısmen de akdin taraflarının akdin 
konusunda tasarruf hakları şeklinde ele 
alınmış, özellikle havale akdiyle ilgili ola
rak asırlarca süren tatbikatın da katkısıy
la ayrıntılı bir hukuk doktrini oluşmuştur 
(bk HAVALE ). Bugün Türk hukukunda 
"alacağın intikali" yerine "alacağın temli
ki" ve "borcun intikali" yerine de "borcun 
nakli" tabirleri kullanılmaktadır. 

Alacağın, bağışlama veya satım akdi 
yoluyla borçludan başkasına intikalinin 
dıiz olup olmadığı İslam hukukçuları ara
sında tartışmalıdır. Alacağın tahsil ve tes
limindeki belirsizlik ve güçlük sebebiyle 
borçludan başkasına intikalinin kural ola
rak caiz olmadığını savunan Hanefi hu
kukçuları. bu kaidenin en önemli istisna
sının havale akdi olduğunu belirtmişler
dir. Mecelle'de, satılan bir malın bedeli
ni satıcının borcuna havale edebileceği 
hükmü yer alır (md. 252). Bazı hukukçu
lar. senetli alacakların ciro yoluyla intika
linin caiz ve mümkün olduğunu ileri sü
rerken senetsiz alacakların ciro ile inti
kali için ticari örf ve adetin varlığını şart 
koşmuşlardır (Seyyid Neslb, s. 32-38). 
Hanbeli hukukçuları alacağın intikalini ku
ral olarak kabul etmezken Şafiiler de bazı 
istisnalar dışında meseleye olumlu bak
mamaktadır. Bu konuda zamanın ihtiyaç
larına göre bir çözüm yolu bulmaya çalı
şan hukukçular ise Malikiler'dir. Zira Ma
liki hukukçuları, bağışlama yahut satım 
akdi yoluyla alacağın intikalini belli şart
lara uyulduğu takdirde caiz görmektedir 
(SahnGn, VI, 126-127). Günümüz İslam ül
kelerinin ilgili kanunlarında da alacağın 
intikali demekolan "havaletü'l-hak" ko
nusu prensip olarak bu cevazdan hare
ketle Batı hukukuna da uyum sağlanarak 
düzenlenmiş. alacaklıya, borçlunun zirn
metinde sabit alacağını bir başkasına ha
vale etme hakkı tanınmış , akdin tamam
lanması için borçlunun rızasına gerek ol
madığı. havale işlemi sonunda alacak 
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hakkının bütün sıfatları, teminatları ve 
tabileriyle lehine havale kılınan şahsa in
tikal edeceği gibi hükümler yer almıştır 
( el-~anünü'l-medeniyyü ' l-K üvey tl, md. 
364-376). 

Borcun intikaline gelince. İ slam hukuk
çuları kural olarak havale akdi yoluyla bor
cun naklini caiz görürler. Esasen İslam 
hukukunun klasik doktrinindeki havale 
akdi de borcun naklini konu alan bir akid 
türüdür. İnsanların zaruri ihtiyaçlarının 
yanı sıra Hz. Peygamber'in ve sahabenin 
bu yöndeki uygulaması da göz önüne alı
narak caiz görülen havale akdi , borcun 
borçlunun zirnınetinden bir diğer zirn
mete nakledilmesidir (Mecelle, md. 673) 
Borcun intikali açısından en önemli so
nuç, şartlarına uyulduğu takdirde hem 
borcun hem de borcu talep hakkının ha
vale verenden havale ödeyicisinin zirnıne
tine intikal etmesidir. Ebu Hanife ve Ebu 
Yusuf'a göre bu gerçekleşmektedir ve 
Mecelle'de de bu görüş tercih edilmiş
tir (md. 673, 690). Havale ile borcun inti
kalinde en önemli unsur tarafların rıza
sıdır. Taraflardan maksat "havale veren" 
demek olan alacaklı , "borçlu" demek olan 
havale ödeyicisi ve havale alıcısıdır. Bor
cun intikalini "havaletü'd-deyn" başlığı 
altında inceleyen İslam ülkelerinin ilgili 
kanunları, borcun havalesiyle asli borçlu
nun zirnınetinden havale ödeyicisinin zirn
m etine intikal edeceğini, havale muame
lesinin mutlak ve mukayyed olabileceğini 
ve borcun havale ödeyicisine bütün sıfat
ları. tabileri ve teminatlarıyla intikal ede
ceğini hükme bağlamışlardır (mesela 
bk. el-Kanünü'l-medeniyyü'l-Küveytf, md. 
377-390). 
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iNTiKAM 
(flQ;;,;Yf) 

_j 

Sözlükte "cezalandırma. kınama" gibi 
anlamlara gelen nakm kökünden türe
yen intikam kelimesi "öç alma, haksızlık 
yapanın haksızlığa uğrayan tarafından ce
zalandırılması. suç ve günah işleyeni ge
rektiği şekilde cezalandırma. kötülüğe 

ceza ile karşılık verme" manasında kulla
nılmaktadır (Ragıb ei-İsfahanl, el-Mü{re

dat, "n~m" md.; Lisanü'l-'Arab, "n~m" 
md.). Kur'an-ı Kerim'de Firavun ve çevre
sindekilere (ei-A'raf 7/136; ez-Zuhruf 43/ 
55). Eyke halkına (ei-Hicr 15/79). daha ge
nel olarak eski peygamberlerin davetini 
reddedip onlara karşı suç işleyeniere (er
ROm 30/4 7; ez-Zuhruf 43/25) Allah tarafın
dan verilen ceza yer yer intikam kelime
siyle ifade edilmektedir. Maide süresinde 
(5/95). putperest iken müslüman olanla
rın geçmişteki günahlarının affedildiği 

bildirildikten sonra eski kötülüğüne dö
necek kimseyi Allah 'ın cezalandıracağı be
lirtilirken yine intikam masdanndan fiil 
kullanılmıştır. Ayrıca dört ayette Allah'ın 
güçlü olduğu ve cezalandırıcılığı "azlzün 
zü'ntikam" şeklinde ifade edilmekte (bk. 
M. F. Abdülbaki, el-Mu'cem, "n~" md.). 
üç ayette de aynı anlamda müntakım sı
fatı geçmektedir ( es-Secde 32/22; ez-Zuh
ruf 43/41; ed-Duhan 44/16). Bu ayetlerde 
Allah'a isnat edilen intikam kavramı tef
sirlerde genellikle "AIIah'ın, kendisine asi 
olan kişiye günahına uygun olarak ceza 
vermesi" diye açıklanmaktadır (mesela 
b k. Ta beri, VII, 63; İbn Aş Gr, VII, 50-51 ). El
malılı Muhammed Hamdi, intikamın Al
lah'a izafe edildiği ayetlerden birini tef
sir ederken bu kavramı," ... bir cinayetin 
cezasını vererek caninin lezzet-i cinaye
tini elem-i ukübata tebdil eylemek" şek
linde açıklar (Hak Dini, 1, 1022). Hadisler
de ise kelime aynı anlamda hem Allah'a 
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(mesela bk. Müsned, 1, 431; Buhar!, "Tef
sir", 44/3; Tirmizi, "Du'a,", 82) hem Pey
gamber'e ve diğer insanlara nisbet edil
mektedir (Wensinck. el-Mu'cem, "n~m" 
md.) Buhari, el-Cdmi'u'ş-şaJ:ıiJ:ı'te had
ler konusundaki hadisiere ayırdığı kitabın 
onuncu bab başlığını "İkametü'l-hudGd 
ve'l-intikam li-hurumatillah" şeklinde 
koymuş olup burada intikam kelimesinin 
"yasal ceza" anlamında kullanıldığı anla
şılmaktadır. Hemen bütün hadis mecmu
alarında yer alan bir hadiste Hz. Aişe, Re
sGiullah'ın hoşgörüsOnden söz ederken 
şöyle demektedir: "Allah'ın resulü kendi 
şahsıyla ilgili olarak hiç kimseden intikam 
almazdı, fakat eğer Allah'ın bir yasası çiğ
nenmişse Allah için bunu cezalandırırdı " 

(Buharl. "Menakıb", 23, "Edeb", 80; Müs
lim, "Feza'il", 77). Ölümle sonuçlanan bir 
saldırının karşılığını vermek üzere mak
tu! tarafının, katili veya yakınlarından bi
rini ya da birkaçını öldürmek suretiyle in
tikam alma eylemini ve kişiyi bu eyleme 
yöneiten öç alma duygusunu ifade etmek 
üzere İslami literatürde daha çokse'r ke
limesi kullanılmaktadır (Lisanü'l-'Arab, 
"ş,er" md.) . 

Kan akrabalığına dayanan güçlü bir 
asabiyet duygusunun hakim olduğu, ob
jektif bir hukuk sisteminden, ceza ver
meye ve verilen cezayı infaz etmeye yet
kili adli merci ve kurumlardan mahrum 
bulunan Cahiliye döneminde geleneğe 
göre bir kimse başka bir kişi tarafından 
öldürüldüğünde eğer bir diyet anlaşma
sına varılmamışsa -ki bunu çoğunlukla 
aciz! er. kimsesizler veya zayıf karakterli
ler kabul ederdi- maktulün en yakınların 

dan birinin, katili ya da onun bir akraba
sını öldürerek öç alması gerekirdi. Eğer 
ölen . öldürenden daha soylu ve değerli 
kabul ediliyorsa ya katilin yakınlarından 
en az onun kadar soylu birinin yahut bir 
ölüye karşılık birden fazla kişinin öldürül
mesi icap ederdi. Bu şekilde intikam alın
ması, karşı tarafın da yeni bir intikam pe
şinde koşması sonucunu doğururdu . Asa
biyet ruhunun bir neticesi olarak bu tür 
kan davaları Cahiliye döneminde bazan 
yıllarca süren kabileler arası savaşlara 
sebep olmuş. bu arada bir intikam (se'r) 
edebiyatı bile doğmuştur. İmruülkays b. 
Hucr, Müsellem b. Amr ei-Kindi, Halid b. 
Amr b. Mürre bu edebiyatın önde gelen 
isimlerindendir. Cahiliye döneminin ünlü 
şairlerinden Amr b. KülsGm'un. İslam' 
dan önceki dönem için kullanılan "Cahili
ye" ile aynı kökten gelen kelimelerin "sal
dırganlık" anlamında dört defa geçtiği, 
dolayısıyla bu ismin anlamına da ışık tut-

ması bakımından son derece önemli olan 
Mu'allai:>a'sındaki iki beytinde. "Kavim
ler bizim boyun eğdiğimizi, yılgınlık gös
terdiğimizi asla görmemiştir. Sakın biri 
kalkıp da bize karşı bir saldırıda bulun
masın. Çünkü biz bize saldırandan daha 
saldırgan oluruz" (Hüseyin b. Ahmed ez
Zevzenl, s. 178) diyerek İslam öncesinde 
öç alma tutkusunun insanları nasıl kapla
dığına işaret etmiş bulunmaktadır. Bun
dan dolayı İmruülkays'ın yaptığı gibi inti
kamını alıncaya kadar dünya zevklerin
den kendini mahrum etmeye ant içenler 
de olurdu; kadınlar ise maktulün kanı 
yerde kaldığı sürece matem tutar, erkek
lerini intikam almaya teşvik ederlerdi. 

Kur'an-ı Kerim, Cahiliye döneminin asa
biyet anlayışına dayalı kabile dayanışma
sının yerine bütün müminlerin kardeş ol
duğu, hatta bütün insanların aynı anne 
babanın evlatları olarak esasta eşit ko
numda bulunduğu ilkesini getirdi. Top
lumsal ilişkinin sürtüşme üzerine değil 
uzlaşma ve kaynaşma üzerine kurulması, 
anlaşmazlıkların objektif hukuk ve ada
let ölçülerine göre çözümlenmesi gerek
tiğine dikkat çekti; bunun ahlaki ve hu
kuki teorik alt yapısını oluşturdu (mese
la b k. AI-i İ m ran 3/1 03; ei-Hucurat 49/9-
13). İ yilikle kötülüğün bir tutulamayaca
ğını. kötülüklerin en güzel şekilde önlen
meye çalışılması halinde düşmanlıkların 
sımsıcak bir dostluğa dönüşeceğini bildir
di (Fussılet 41/34-35). Hz. Peygamber de 
toplumu "cahiliye" (barbarlık, saldırganlık) 
zihniyetinden "islam" (barış, uzlaşma, 
kaynaşma) zihniyetinetaşımak üzere bü
yük çaba harcadı. Veda hutbesinin kan 
davasına ayırdığı bölümünde Cahiliye dö
neminden kalma bütün kan davalarının 
kaldırıldığını açıkladı (Müsned, V, 73; EbG 
DavGd, "Büyü"', 5, "Menasik", 56); insan
ların kardeşliği, ırkların eşitliği ilkesini or
taya koydu (İbn Hişam, ll, 412; Hamldul
lah,I.l90-l9l.l95-196). KendisideMek
ke'nin fethinden sonra intikam peşine 
düşmeden eski putperest düşmanlarını 
bağışladı . Cahiliye döneminde intikam al
ma bir tür dini yükümlülük gibi algılanıp 
bu yükümlülük toplum tarafından da iz
lenirken (Cevad Ali, IV, 398-40 ı; Lammens 
el-YesQI,XXXlll/1 11935]. s. 2-5) İslam dini, 
fertlere böyle durumlarda sabır ve teen
ni ile hareket edip Allah'ın koyduğu hü
kümler çerçevesinde davranmaları, top
luma da olaylara tahrikçi olarak değil ya
tıştırıcı bir tavırla yaklaşması yükümlülü
ğünü getirdi (el-Hucurat 49/9-1 O; ayrıca 
bk. el-Bakara 2/224; el-Enfal8/l; Müsned, 


