iRTiCAL
Tercümesi, "rcl" md.). Çocuğun konuşma
ya başladığında tabiattaki sesleri taklit
ederek kelime üretmesine de irticai adı
verilir. Edebi eserlerde bedihe. bedahet.
iktidab ve kadib kelimelerinin irticai ile
aynı anlamda kullanıldığı görülmektedir.
Ancak irticalde ön hazırlık ve düşünme
söz konusu değilken bedihede biraz düşünme . hızlı bir şekilde yazma ve not alma fırsatı vardır. İrticale yakın olan bir bedihe türü de seri'dir.
Cahiliye devrinde Araplar şiirlerini ve
hitabelerini irticalen söylerlerdi. Kadın 
ların ninnileri, deve çobanlarının şarkıları
hep irticali idi. irticai! şiirler daha sonraları belirli merasim dahilinde inşad edilerek törensel bir mahiyet kazandı. Bu tür
şiirlerde çoğunlukla recez vezni kullanılır
dı. Bu sebeple "receze" ve "irteceze" fiilleri, "alay etmek. recez vezninde şiir söylemek" anlamlarına geldiği gibi "herhangi bir vezinde irticalen şiir söylemek" manasında da kullanılmıştır.
İslam'ın ilkyıllarındaki şairlerle muhadram şairler arasında da irticai yaygın dı.
Arap dilinin mecaz. istiare. kinaye ile eş
ve zıt anlamlı kelimeler bakımından zenginliği. kafiyeyi kolaylaştıncı özellikleriyle
şiirsel anlatıma yatkınlığı. Araplar'ın hassas. çabuk infiale kapılan. on urlarına düş
kün. yenilmeyi kabul etmeyen bir tabiata
sahip olmaları, dolayısıyla şiiri ve sözü hazır silah gibi kullanma yetenekleri onların içinde İrticalin yaygın olmasının sebepleri arasında zikredilir. Uzun şiir ve kasidelerde irticai görülmez. En güzel irticailer
ölüm. zulüm ve tehlike anlarında söylenmiş olanlardır. Kaynaklarda bu konuda
Tarafe b. Abd. Abdüyegüs, Abid b. Ebras.
Ebü'l-Atahiye. Ebu Nüvas. Ferezdak, Mütenebbi, Ali b. Cehm, Temim b. Cemi! ve
Ebu Temmam'a ait çeşitli örnekler bulunmaktadır ( ibn Reşl~ el-Kayrevanl, I, 189196). irticai ve bedihe kudreti olan şaire
"matbu' şair" (şiir yeteneği olan, tabii bir
şekilde şiir söyleyebilen şair), böyle olmayana da "mütekellif şair" denilmiştir {i b n
Kuteybe , s. 17, 26-29).

Nabiga ez-Zübyani. Meymun b. Kays
Tufeyl el-Ganevi, Züheyr b. Ebu
Sülma ve Hutay'e gibi şairlerin şiiri bir geçim vasıtası haline getirmelerinden sonra irticaiden bedlheye, bedlheden reviyyeye (düşünerek ve tasariayarak şiir söyleme) doğru bir düşüş olmuştur. Artık
şiir içe doğduğu gibi değil övülen kişiden
daha fazla ödül almak için üzerinde günlerce, aylarca düşünüldükten sonra söylenir hale gelmiştir. Bu tür şiiriere "havliyyat. münakkahat. mukalledat muhkeel-A'şa.
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mat" adı verilmiştir (Cahiz, II, 9) Arap şi
irinde İmru ülkays b. Hucr gibi ustaların
ortaya çıkması, bunların şiirlerinin taklit
edilmeye başlanması ve Arap dilinde lahnin yaygın hale gelmesi. şairlerdeki irticai
tabiatını bozan diğer sebepler arasında
zikredilir.
Ali b. Zatir. bedlhe ve irticai şiirlerini
derleyerek Bedd'i'u'l-bedd'ih (Bulak
1278; Kahire 1316, 1970) adıyla bir antoloji meydana getirmiştir. Bu eserde yer
alan, kafiye ve veznin başkası tarafından
belirlenerek şairin bir hazırlık yapması
nın önlendiği "icaze" ismi verilen irticai
örnekleri çok orüinal bulunmuştur. Ayrı
ca İbn Bessam ' ın e;?:-Za]]ire'si ile Feth b.
Hakan'ın Kald'idü'l-'i]fydn'ı gibi edebi
eserlerde de bu konuda örneklere rastlanır (Mustafa Sadık er-Rafil, lll, 50).
irticai. Türk edebiyatında daha çok aşık
içinde varlığını devam
ettirmiştir. Başlangıçta divan edebiyatında da irticalen şiir söylendiği. hatta
Nef'i'nin IV. Murad'ın huzurunda irticalen
bir kaside söylediği kaynaklarda yer almaktaysa da bu bilgi inandırıcı olmaktan
uzaktır. Aşık edebiyatında irticalen şiir
söyleme usta- çırak geleneği içinde edinilen bir yetenektir. Usta aşığın yanında
uzun bir çıraklık dönemi geçiren aşık
adayı ustasından eski aşıkların eserleriyle kendi şiirlerini, ayrıca hikaye anlatma,
saz çalma ve irticalen şiir söylemeyi de
tarzı şiir geleneği

öğrenir (bk.AŞIK). Aşık karşılaşmalarının

temelini

oluşturan deyişmelerde

ve "!ebdenilen şiir söylemede aşıkların
ustalığını belirlemek için İrticalin önemli
bir yeri vardır. Bu şiirleri okumada bazan
da aşık.lara "ayak açmak" (ayak vermek)
olarak adlandırılan bir katiye verilir ve
aşıkların bu ayağa göre şiir okumaları istenir (bk. AYAK). İrticalen şiir okumaya
son yıllarda "doğaçlama" da denilmektedir.
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( Jw.)yı)
Bir akar üzerinde
akar lehine kurulmuş
sınırlı ayni hak anlamında
hukuk terimi.

bir
L

diğer

_j

Sözlükte "bir şeye dayanmak, ondan
faydalanmak" anlamına gelen irtifak, islam hukuku terimi olarak bir akar üzerinde başkasına ait diğer bir akar yararına
kurulmuş olan ve hak sahibine sınırlı bir
yararlanma sağlayan ayni hakları ifade
eder. Eşya hukukundaki sınırlı ayni haklar ve bunlardan biri olan irtifak hakkı, İs
lam hukuku literatüründe baştan beri ele
alınan bir konu olmasına rağmen fıkhın
gelişim ve tedvininde izlenen metot ve
sistematiğin farklı ve bunun sonucunda
ayni hakiarta ilgili temel sınıflamaların
kendine özgü oluşu sebebiyle, klasik dönem eserlerinde günümüz hukuk dilinde
taşıdığı içerikte bir irtifak hakkı terimine
veya böyle bir konu başlığına rastlanmaz;
ancak kavramın ilgili konular arasına serpiştirilmiş şekilde ele alındığı ve değişik
kelimelerle ifade edildiği görülür. Bundan
dolayı irtifak teriminin İslam hukuk literatürüne girişi nisbeten yenidir (b k. Kadri
Paşa, md. 37).
Malın korunması ve mülkiyet hakkı İs
lam dininin temel amaçlarından biri sayılmakla birlikte hakların kullanımında
adalet ve hakkaniyeti sağlama, kötü niyeti ve haksız zararı önleme, fertleri n hak
ve çıkarları arasında makul bir denge
kurma gibi amaçlarla hukuk düzenince
bir dizi tedbir alınmıştır. Gayri menkul
mülkiyetine bağlı olarak sahibine bazı
yetkileri tam ya da sınırlı şekilde temin
eden sınırlı ayni haklar teorisi ve bunun
içinde yer alan irtifak hukuku da böyle bir
düşüncenin ürünüdür.

Kur'an'da bir irtifak türüne işaret sayı
labilecek şekilde iki yerde su hakkından
söz edilmektedir (eş-Şuara 26/155; el-Kamer 54/28). Hz. Peygamber'in söz ve uygulamalarında da irtifak haklarının meş
ruiyeti için delil ya da ipucu sayılabilecek
örneklere rastlanır. Mesela Resfıl-i Ekrem,
Zübeyr b. Awam ile ensardan bir sahabi
arasında su kaynağından yararlanma konusundaki ihtilafı çözüme kavuşturmuş
(Ebu Davud, "Al5zıye", 31; Tirmizi, "AI:ı. -
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kam", 26). ev yaparken

komşusunun

dukoymak isteyen
kimseye engel olunmamasını istemiş (Buhar!. " Me;ı:alim " , 20: Müslim . " Müsa~t",
I 36). Hz. Ömer de iki komşu akardan birinin suyunun diğerinden geçirilmesi konusunda iki sahabi arasında cereyan eden
tartışmayı ilgili tarafa bu hakkı tanıyarak
sonuca bağlamış ( el-Muvatta', " Al5z ıye",
33). benzeri bir ihtilatta da suyun geçiş
yerinin değiştirilmesi talebini uygun görmüştür (a.g.e. , "Al5z ıye", 34 ). Gerek her
biri ayrı fıkhl tartışmalara konu olan bu
rivayetler. gerekse İslam dininin hak ve
adalet konusunda yerleştirdiği toplumsal bilinç. hakkın kötüye kullanılmaması
ilkesi, komşuluk hukuku, zarar verme ve
zarara zararla mukabele etme yasağı gibi sebeplerle İslam toplumlarında irtifak
hukukuna zemin teşkil edecek uygulamalar tabii bir gelişim seyri göstermiş . bu
süreç içinde oluşan fıkıh literatüründe konuya kavramsal ve teorik bir çerçeve kavarına ağacın baş tarafını

zandırılmaya çalışılmıştır.

Hukuki Mahiye ti. Klasik İslam hukuku
özel irtifak türlerini karşı
layan terimler bir tarafa , genel anlamda
irtifak kavramına yakın anlamda görülen
dört temel kelime ve kavram vardır: irtifak, irfak. hukuk ve merafık. Bunlardan
irtifak kelimesi, özellikle Şafii ve Maliki
kaynaklarında bir şahsın kendisine ait olmayan yakın çevresindeki bir akardan istifade etmesi karşılığında kullanılmış olup
teknik anlamdaki irtifak hakkı kavramına
yakın bir mana taşısa da hukuki bir kavram niteliğine dönüşmemiştir. Bu sebeple fıkıhtaki irtifak hakkı mefhumunu karşılaması güçtür. Bir şahsın komşusuna,
akanndan herhangi bir yolla sürekli ya
da süreyle sınırlı şekilde istifade imkanı
tanıması anlamına gelen irfak kavramı
ise Maliki hukukçuları tarafından gelişti
rilmişti r. Buna göre irfak. irtifak hakları
nın bizzat kendisini değil sadece irt ifak
hakkı doğuran hukuki işlemlerden birini ifade eder. İslam hukukundaki irtifak
mefhumunu yansıtması bakımından kaynaklardaki en uygun kavram. özellikle Hanefiler tarafından çok defa birlikte ve eş
anlamlı olarak kullanılan hukuk ve merafık kelimeleridir. Serahsl titiz bir şekilde
ele aldığı hukuk ve merafıkı , "bir akara
bağlı olarak bu akarayakın özel mülkiyet
altındaki başka bir akar üzerinde kurulu
geçit ve kaynak hakkı gibi haklar" şeklin
de tarif etmiştir ( el-Mebsü.t, XIV, I 36). Bu
tarife ve fıkıhçıların anılan kavramları
kullanışiarına bakıldığında iki kavramın
kaynaklarında

çok yerde "huküku 'l-akar. meratıku ' I
mülk" gibi terkiplerle bir akarın özel mülkiyet altında bulunan başka bir akar üzerindeki haklarını ifade için kullanıldığı, bunun da günümüzdeki anlam çerçevesinde irtifak haklarını karşıladığı görülür.
irtifak hakkını oluşturan üç temel unsur vardır. Bunlar had im akar (mürtefak
bih), hakim akar (mürtefik) ve yararlanma
yetkisidir. Hadimakar irtifak hakkının
üzerine yüklendiği, kendisinden istifade
edilen akar olup malikinin normal şartlar
da mevcut bazı yetki ve menfaatleri baş
ka bir akar lehine kısıtlan mıştır. Bu akarın
malikinin el değiştirmesi irtifak hakkını
etkilemez. Hakim akar ise irtifakın kendi
yararına kurulduğu akardır. irtifak hakkının bir akar lehine kurulması , hak sahibinin akar olduğu anlamına gelmeyip aksine bu irtifaka sahipliğin doğrudan hakim akara malik olma olgusuna bağlan
diğını ifade eder. Hakim akarın mülkiyetini elde eden herkes ilke olarak bu akara bağlı irtifakların da sahibi olur. Bu sebeple hak akara izafe edilmekte ve irtifak hakları , bir akarla ilgili de olsa temel
özelliği şahsa bağlılık olan intifa hakların
dan bu yönüyle ayrılmaktadır. İslam hukukunda irtifaklar sadece ayna bağlı haklardan oluştuğu için bu şekilde bir ayna
değil şahsa bağlı olarak kurulan sükna ve
gedik hakkı gibi birtakım sınırlı ayni haklar irtifak hakkı kapsamının dışındadır. Bu
yönüyle İslam hukukundaki irtifak tanı
mı ve unsurları. klasik Roma hukukundaki ve daha yeni olarak da İtalyan ve Fransız medeni kanunlarındaki irtifak anlayışı
ile paralellik arzetmektedir. Türk medeni hukukunda esas alınan irtifak tanımı ,
bir gayri menkul üzerinde diğer bir gayri
menkul lehine olarak kurulan (ayna b ağ 
lı) hakların yanı sıra . bu şekilde bir gayri
menkul ile alakası olmaksızın herhangi
bir şa h ıs lehine ( şa h sa b ağ lı) olarak menkul bir eşya üzerinde kurulabilen ayni
hakları da kapsadığı için daha geniş kapsamlı ve İslam hukukundakinden farklıd ı r.

irtifak hakkının üçüncü unsuru olan yararlanma yetkisi ise hakim akarın had im
akar üzerindeki hakkını ifade etmektedir.
irtifak hakkının temelinde, mülkiyet hakkının sağladığı kullanma , yararlanma ve
tüketme yetkilerinin birbirinden bağım
sız hale getirilerek akar üzerinde daha
geniş bir istifade imkanı tanınması düşüncesi yatmaktadır. Hakim akara tanı
nan yararlanma yetkisi hadi m akar maliki

açısından

bir katianma ve kaçınma niteonun mülkiyet hakkı
nı sınırlamaktadır. Had im akar maliki mesela bir geçit irtifakında hakim akar malikinin kendi akanndan geçmesine katlanmakta. manzara irtifakında belli bir yükseklikten fazla yapı yapmamayı taahhüt
ettiğinden normalde yapabileceği bir fiilden kaçınmaktadır.
liğinde olduğundan

Çeşitleri. İslam hukuku kaynaklarında
açıkça kavramiaşmış

ve yaygınlık kazantemel bazı irtifak çeşitlerinin yanında
bu özellikte olmayan ve dolayısıyla araş 
tırmacıların gözünden kaçmış olanlar da
mevcuttur. Ayrıca mezhepleri n genel tavrı incelendiğinde irtifak çeşitlerinin belli
sayı ile sınırlı tutulmadığı , tarafların kendi iradeleriyle yeni bazı irtifak tipleri kurmalarına da imkan tanındığı görülür. İs
lam hukuku kaynaklarında kavramiaşmış
ve yaygın kullanıma kavuşmuş temel irtifaklar şunlardır :
mış

1. Kaynak = Su Alma Hakkı (hakku ' ş 
Bir akar malikinin başkasına ait bir
su kaynağından arazisini sulama ya da
farklı gayelerle su alma hakkını ifade
eder. Suların hükmü ve suyun kullanımın
dan doğabilecek hukuki ihtilaflar. İslam
hukukunda ayrıntılı biçimde ele alınan
konulardan biri olmuş (bk. SU ), suyun ve
üzerindeki tasarruf yetkisinin hukuki statüsünü belirlem~ye yönelik bazı ayırım
ve adlandırmalara gidilmiştir. Hanefi kaynaklarında "sulama hakkı" da (hakku'ssaky) denen kaynak hakkı çoğunlukla bir
mecra hakkı ile birlikte bulunur. Kaynak
hakkında, kaynaktan alınan suyun ne için
kullanılacağı önemli olmayıp bu kullanı
rnın süreklilik göstermesi ve ayni bir hak
şeklinde olması önem taşır. Özellikle Hanefi kaynaklarında hakku'ş-şirb ile birlikte ele alınan benzer muhtevalı bir yetki de
hakku ' ş-şefedir. Hakku'ş-şürb (s u içme
h a kkı) olarak da ifadee dilen bu kavram ,
bir su kayn a ğından içme ya da gündelik
ferdi ihtiyaçlar için önemsiz sayılabilecek
ölçüde bir su kullanım yetkisini ifade
eder. Kaynaklarda şirb hakkının arazi sulama. şefe hakkının ise içme vb . ihtiyaçlar
için gereken suyu almakla alakah görünmesi, bu hakları bir su kaynağı üzerinde
kurulan kapsamları farklı iki hak türü gibi gösterse de bu iki kavram a rasında temel bir nitelik farkı daha vardır. Şöyle ki,
şirb hakkı bir akar lehine kurulu irtifak
hakkı niteliğinde olup süreklilik arzeder.
Hakim akar maliki bu hakka dayanarak
suyu devamlı şekilde arazisine alır ve dilediği gibi kullanır. Şefe hakkı ise bir akar
ş irb).
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lehine kurulu olmadığı gibi süreklilik de
Sadece başkasına ait bir su kaynağı üzerinde geçici ve anlık bir su içme
ya da ön emsiz bi r miktar su kullanma
yetkisini ifade eder. Dolayısıyla şefe hakkı, sahibi belirli bir hakkı ifade etmekten
çok d o ğrudan kanun tarafından herkese
tanınm ı ş ibaha nitelikli bir yet ki özelliğin
ded ir. Bu açıdan bir irtifak o lmayıp gerçekte henüz ihraz edilmeyen suların bulunduğu kaynakmaliklerinin mülkiyet
haklarına kanun tarafından getirilen bir
sınırlamanın, diğer insanlar açısından doğurduğu bir serbestliğin ifadesidir.
taşımaz .

Z. Geçit Hakkı (hakku'l-mürGr). Bir arazi
malikinin başkasına ait bir arazi ya da
yoldan geçme hakkıdır. Böyle bir irtifakın
kuruluşu, genellikle bir akarın ana yol ile
bağlantısını kurmak için aradaki arazi
malikiyle yapılan hukuki bir işleme dayanır. Geçit hakkı klasik kaynaklarda ayrıca
"hakku'l-memer. hakku't-tetarruk, hakku'l-istitrak" kavramlarıyla da ifade edilir.
3. İnşaat Hakkı (hakku'J-karar). İnşaat
(üst) hakkı, hak sahibine başkasına ait bir
akarın üstünde inşaat yapma veya ağaç
dikme. ya da önceden mevcut bu tür şey
leri muhafaza etme yetkisi veren bir irtifaktır. Bu hak dolayıs ıyla inşaat ve ağaç
ların mülkiyeti arazinin mülkiyetinden ayrılmakta ve arazi malikinden başka bir
şahsın malı olmaktadır. Türk Medeni Kanunu'nda ve bazı Batılı hukuklarda inşa
at hakkının konusu. sadece bir arazi üzerindeki bina ve imalat gibi yapı nite li ğin
deki şeyler olduğundan islam hukukunda
karar hakkının kapsamı daha gen iştir. Bu
sebeple de farklı türlere ayrılabilir. Bun lardan en yaygını, başkasına ait bir yap ı
üzerinde yeni bir yapı tesisini içeren karar hakkıdır. Ayna bağlı olarak kurulan bu
hak türü Hanefiler'de "hakku karari'l-ulv"
(üst katın karar hakkı) terimi ile ifade edilirken daha sonra "hakku't-teallY" (mevcut yap ı üzerine yen i bir yapı yapma) kavramı geliştirilmiş (Alaeddin es-Semerkandl. lll. 5 ı ) ve bu mezhepte yaygınlık ka zanmıştır. Hanefi ve Şafii literatüründe
ayrıca bu hak türünü ifade için "hakku'lbina ale's-süfl" (alt kat üzerine yap ı yapma
hakkı ) tabiri de kullanılır. Karar hakkının
diğer bir türü ise bir akarın diğeri üzerinde bir çıkıntı ve uzantı lara sahip bulunma
yetkisini ifade eder. Mesela hakim akar
konumundaki ev vb. biryapının balkon çı
kıntı l arı diğer arazinin hava sahasına taş
mış ve bu durum bir irtifak hakkına dönüşmüş olabilir. Bu tür karar hakkı için
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Hanefiler genel anlamda karar h akkı dı
bir kavram kullanmazken özellikle
Şafii kaynaklarında "hakku'l-heva" tabiri
üretilmiştir. Bu türde esas yapı ile hactim
konumundaki akar arasında fiziki bir bağ
lantı yoktur. Bunların dışında bir akarın
diğer akar üzerindeki mecra tesisi tarzın 
daki uzantıları ile bu akara bağl ı olarak
bulunan diğer yapı ve ağaçları bulundurma yetkisi de karar hakkı teriminin kapsamına dahildir.
şında

4. Mecra Hak kı (hakku'l-mecra, hakku'lmesil). Mecra hakkı , hactim akarda veya
onun ötesindeki bir kaynak üzerinde ku rulu , kaynak hakkı sayesinde alınacak temiz suları başkasının akanndan geçirme
veya evin damında , arazi üzerinde vb .
yerlerde biriken sularta atık sula rı dışa rı 
ya akltma yetkisi veren bir irtifaktır. Klasik kaynaklarda mecra ve mesYI hakları
aynı anlama gelmekte ve tek bir irtifak
tipini ifade etmekte iken çağdaş yazarlar, bu iki kavr am ı birbirinden ayırarak
farklı iki irtifak şeklinde takdim etmektedirler. Buna göre mecra hakkı . şi rb hakkı ile malik olunan suyun akıtılarak nakledilmesi mahiyetinde olup muhtevası sürekli temiz ve kullanılmaya müsait sulardır. MesYI hakkı ise bunun aksine atı k sular ve çatının yağmur suları gibi kullanıl
maya elverişli olmayan su ları kapsar. Ancak bu ayırım. bu iki kavram ı aynı anlamda kullanan klasik kaynaklardaki ku ll a nı 
ma uygun değildir (Kasa ni, vı. ı 92: Abdül kerim b. Muhammed er-Rafil, X, 329:
Nevevl, IV, 220-222). Mecra irtifakında
hakkın kullanılmas ı . hactim akar üzerinde su arkları açmak suretiyle ya da boru .
oluk, künk tarzında bir mecra tesisinin
yapımı ile mümkündür. Bu sebeple mecra
irtifak! tali olarak bir üst hakkı da doğur
makta ve hak sahibine hadi m akar üzerinde mecra inşası hakkı vermektedir.
S.

Koyma Hakkı (hakku vaz'i'l-cüz).
koyma hakkı , bir şahsa inşa ettiği
yapının kirişlerinin uçlarını diğerine ait
duvar. kolon vb. üzerine dayandırma yetkisi veren bir irtifaktır. inşaat teknolojisindeki değişime paralel olarak önemini
yitirmiş bu tür irtifakın islam toplumlarının ilk dönemlerinden devralınan bir geleneğin devamı olarak literatüre girdiği
Kiri ş

Kiriş

anlaşılmaktadır.

6. Kar Atma H akk ı (hakku ilkai's-selc).
Kaynaklarda zikredilen kavramiaşmış temel irtifak tiplerinin sonuncusu olan ve
pratik hayatta nisbeten daha az rastlanan bu irtifak, bir yapının üzerindeki karları başkasının arazisine kürüyerek atma

yetkisi vererek zarardan korunma imkanı sağlar.

Klasik fıkıh kayn aklarında kavramiaşa
rak belirli ölçüde yaygınlık kazanan bu altı
temel irtifak tipinin dışında konu olarak
işlendiği halde belirli bir kavramla ifade
edilmeyen birtakım irtifaklar daha vardır.
Bu haklar, çağdaş hukuk terminoloji ve
sistematiğinden istifadeyle şu şekilde sı
ralanabilir: a) Manzara (yap ı yapmama)
irtifakı. Sadece Malik! mezhebi kaynaklarında rastlanan bu hak bir akarın manzarasının kapanmaması, ışı k ve havadan
daha iyi istifade edebilmesi için diğer akar ın belirli bir yerinde yapı yapılmamasını
ya da yapılan binanın belirli bir yüksekliği
aşmamasını öngören bir irtifaktır. b) Pencere açmama irtifak!. Bir akar malikinin
yapmakta olduğu ya da mevcut i nşaatın 
da komşu evin belli yerlerini görecek şe
kilde pencere açmasını önlerneyi amaçlar. c) Sütre (enge l ) koyma i rtifakı. Bir
evin belirli yerlerinin komşu evden görülmesini engellemek için evler arasına görüntüyü kesecek bir sütre koymayı konu
alır. d) Çöp dökme irtifa kı . Şafii mezhebi kaynaklarında r astlanan bu irtifak,
bir akar malikine çöplerini başkasına ait
bir akarın belirli bir yerine d ökme yetkisi
verir.
Kaynaklarda kavram halinde ifade edilen temel irtifaktarla konu olarak ele alın 
d ı ğı halde kavramlaşmamış olan diğer irtifaklar hukuk doktrininin oluşum döneminde içtimal şartların ve ihtiyaçların belirlenmesiyle gündeme gelmiş ve hukuki
içerik kazandınimaya ça lı ş ıl mış çözüm örnekleri olduğundan islam hukuku çerçevesinde geliştirilebilecek bütün irtifak tiplerini kuşatmaz. Bunların dışında İ slam
hukukunun bu konudaki genel ilkelerine
aykırı olmamak kaydıyla zamanın ihtiyaçlarına ve örfe paralel olarak yeni irtifak
çeşitl erinin kurulması mümkündür. Nitekim kaynaklar kronolojik olarak incelendiğinde islam hukukçularının olayların
gelişim seyrine paralel olarak yeni irtifak
tipleri ürettikleri görülür. Çağdaş bazı yazarlar, özellikle Hanefi mezhebinde irtifaklara istisna! olarak cevaz verildiğini ve
i rtifakların belirli bazı tiplerle sını rlı olduğunu ileri sürmüş ve bunu da mezhebin
mülkiyet hakkını sınırlandırmama yönündeki ilkesel yaklaşımının bir sonucu olarak göstermişlerse de (Mustafa Ahmed ezZerka, lll . 37: Ali el-Haflf, s. 57) bu görüş
kaynaklardaki bilgilerle tam örtüşmez .
Hanefi mezhebindeki irtifaklar, iddia edilenin aksine yukarıda temel irtifak tipleri
içinde sayılan ilk dört tip le sınırlı olmayıp
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mezhep literatüründe toplumda yaygın
kullanıma sahip diğer bazı irtifak tiplerinden de söz edilir. Ayrıca Hanefi mezhebinde irtifakların doğrudan akidle kurulmasına bazı kısıtlamaların getirildiği doğ

ru olsa bile bu husus irtifakların belirli tiplerle sınırlı kalması sonucunu doğurma
mıştır. Çünkü bu mezhep hukukçularının
diğer irtifak kurucu yolları ve özellikle örf
haline gelen irtifakların akdi şartlarla kuruluşunu benimsernesi yeni irtifak türlerinin doğmasına imkan vermiştir.
irtifak tipleriyle ilgili olarak üzerinde
gereken bir diğer husus da
çağdaş bazı yazarlarca ileriye sürüldüğü
gibi İs l am hukukunda "hakku'l-civar"
(kom ş uluk hakkı) kavramıyla ifade edilmeye müsait bir irtifak tipinin daha mevcut olup olmadığıdır. Klasik kaynaklarda
rastlanmayan hakku'l-civar kavramı çağ
daş yazariara ait olup bununla. birbirine
komşu iki akardan her birinin diğeri üzerinde, maliklerinin bu akarları kullanımı
esnasında birbirlerine zarar verecek taş
kınlıklardan kaçınmasını öngören ve doğ
rudan kanundan doğan bir irtifak hakkı
kastedilmektedir. Halbuki kaynaklar dikkatle incelendiğinde, komşuluk hakkı tabirinin aslında mülkiyet hakkına komşu
luk münasebetleri sebebiyle kanun tarafından getirilen birtakım sınırlandırma
ları ifade ettiği ve hiçbir zaman irtifaklar
gibi ayni bir hak niteliğinde görülmediği
durulması

anlaşılır. İslam hukukçu l arı . komşuluk

münasebetleri sebebiyle mülkiyet hakkı
nın sınıriandıniması konusunda iki farklı
görüş benimsemişlerdir. Bunlardan ilki,
mülkiyet hakkının doğrudan komşuluk
sebebiyle kısıtlanamayacağı ve herkesin
kendi akarı üzerinde başkasının hakkı taalluk etmediği sürece dilediği gibi tasarrufta bulunabileceği şeklinde olup Şafii
ve ilk dönem Hanefi hukukçularına aittir.
Buna göre komşular birbirlerinin akan
üzerinde sırf komşu l u kta n d oğ a n hiçbir
hakka sahip değildir. İkinci görüş ise Malik!, Hanbeli ve Burhanüşşeria el-Buhar!' den sonraki Hanefiler'e ait olup akar
maliklerinin çevresindeki komşularına
açıkça zarar verecek tasarruflarının kanun tarafından engelleneceği yönündedir. Bu grubun. yan yana komşulukta malikleri n mülkiyet hakkına bazı sınırlama
lar getirmesinin ve malikierin zarar- ı fahiş verecek tasarruflarını engellemesinin
tek sebebi. bunu adalet ilkesine daha uygun görmeleridir. Yoksa bu yan yana komşulukta akar maliklerinin birbiri üzerinde
akar sebebiyle herhangi bir haklarının olduğu anlamına gelmez. Buna göre bütün

İslam hukukçularının. yan yana komşu
lukta akarlara birbiri üzerinde irtifak
haklarına benzer ayni nitelikte herhangi
bir hak ve yetki tanımama noktasında
fikir birliği içinde olduğu görülmektedir
(Serahs!, XV, 21; Kasan!, VI, 264; Bedreddin
Simav!. ll, 286; İ bn Abid!n, V, 447-448)

Yan yana

komşulukta

durum böyle ol-

masına rağmen İslam hukukçuları. bir
binanın alt ve üst katlarını paylaşan kat
maliklerinin mülkiyet haklarına ilave bazı
kısıtlamalar getirmişlerdir. Ancak bu özel
durum. yine komşuluk hakkı denilmeye
uygun ve sırf komşuluktan doğan yeni
bir hak olmayıp alt ve üst kat malikleri
arasında mevcut inşaat hakkından kaynaklanmaktadır. Buna göre üst kat malikinin alt kat üzerinde inşaat hakkı, alt kat
malikinin de üst kat üzerinde çatı hakkı
(hakku 's -sakf, hakku d e f'i'l-matarve 'ş 
şe m s ) vardır (Bedreddin Simav!, ll , 286;
Mecelle, md. 1192). Çatı hakkının anlamı.
üst kat malikinin katını sürekli mevcut
tutarak alt katın çatısını yağmur, güneş
ve zarara yol açabilecek diğer unsurlardan koruması borcudur.
Kaza nılması. Her ne kadar bazı yazarlar. fıkıhtaki irtifakların as lı nda mülkiyetin kanun! sınırlamala rından ibaret olduğunu. modern hukuklardaki anlamıyla
akdi irtifakların İslam hukukunda yer almadığını ileri sürmekteyse de Hanefi
mezhebi dışındaki mezheplerde irtifakların esas itibariyle akidle kurulan ayni nitelikteki haklardan meydana geldiği görülür. İslam hukukunda irtifak hakkı akid,
akid esnasında şart koşma , zımnl kabul
ve kazandırıcı zaman aşım ı yollarından
biriyle kurulabilir. Bunlardan ilk üçü akdi
ilişkiler niteliğinde olup önceden mevcut
olmayan bir hakkın tesisen kazanılması ,
sonuncu yol ise aslen kazanılması tarzın
dadır.

İ slam hukukunda, modern hukuk sistemlerinde olduğu gibi irtifak hakkı doğuran temel yol akiddir. Malik!, Şafii ve
Hanbeli mezheplerinde iki akar maliki
sözleşme yapmakyoluyla bir akar üzerinde diğeri lehine önceden mevcut olmayan
bir irtifak hakkı tesis edebilir. Buna göre
mesela geçit irtifakı, bir akar malikinin
diğer bir akar malikine doğrudan geçit
hakkını satması ya da bu hakkı kiraya
vermesi yoluyla kurulabilir. Bu sözleşme
kaynaklarda satım, kira ve sulh akdi sigalarıyla yapılsa da kendine has özellikleri
sebebiyle "irtifak sözleşmesi " denilebilecek özel ve farklı bir akid tarzında işlen
miştir (N evev!, IV, 219-220; Şirb!n!, ll, 188 ).

Zira konusu eşyaların menfaatleri olan
irtifak kurucu böyle bir akid , konusu
maddi mallar olan satım sözleşmesinden
ziyade kira akdine benzer. Ancak kira akdiyle ilgili genel kurala aykırı olarak irtifak bir süre sınırı olmadan da kurulabilir.
Bu sebeple ir tifak akdi. kira ve satım
akidlerinden farklı yeni bir tip sözleşme
türüdür. İslam hukukçularının çoğunlu
ğu. konusu menfaat olan irtifak sözleş
mesinde bilinmezlik ve garar bulunabileceğini kabul etmekle beraber bu tür irtifakların tesisine olan genel ihtiyacı dikkate almış ve tarafların sözleşme anında
hakkın kapsam ve sınırlarını tesbit ederek muhtemel garar ve bilinmezliği asgariye indirmeleri şartıyla bu akidleri caiz görmüştür. Hanefi mezhebinde ise bu
tür akidlerin konusundaki garar telafisi
mümkün olmayan ve akdi geçersiz kılan
bir unsur gibi görüldüğü için kural olarak
irtifak sözleşmeleri fasid bir akid olarak
değerlendirilir. Ancak bir grup Hanefi hukukçusu, mezhep imamlarından gelen
bazı rivayetlere ve örfe dayanarak kaynak
hakkının. daha büyük bir grup ise geçit
hakkının sözleşme yoluyla kurulabileceği
görüşündedir.

Akid esnasında şart koşma . bir akar
üzerinde gerçekleşen taksim ya da satım akdinde taraflardan birinin bir irtifak
hakkı tesisini şart koşması ve esas akdi n
kuruluşuna bağlı olarak irtifakın kurul ması şeklinde cereyan eder. irtifakların
bu yolla kurulması özellikle. akidlerle doğ
rudan kurulmasını ilke olarak kabul etmeyen Hanefi mezhebince. bu ilkenin yol
açtığı boşluk ve ihtiyacı telafi edecek tarzda sıkça kullanılmıştır. Buna göre örfe uygun olan irtifak tiplerinin akartarla ilgili
bir akid esnasında şart koşularak kurulması mümkündür.
irtifak hakkı zımnl kabul ile de kurulabilir. Zı mnl kabul , başlangıçta tek bir şah 
sa ait olan bir akarın t aksim ya da satım
akdi sonucu iki farklı kişin i n mülkiyeti ?ltına geçmesi durumunda önceden mevcut hale tarafların itiraz etmeyişi sonucu
bu halin bir irtifak hakkına dönüşmesini
ifade eder. örnek olarak bir şahsın birbirine yakın iki evinden birinin atı k suları
nın diğerinin üzerinden geçmekte olduğu bir durumda bu ikinci evin satımı esnasında alıcının açıkça gördüğü bu duruma ses çıkarmaması bir zımni kabul sayılır ve bununla bir mecra irtifak! doğ
muş olur. Bu tür bir halin zımnl kabul yoluyla irtifak hakkına dönüşebilmesi için
ilke olarak kadim olması. ya da hadim konumdaki akarın malikinin mevcut dur u463
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mun devamına razı olduğunu haklı gösteren karİnelerin bulunması gerekmektedir.
irtifak hakkının hukuki işlemler dışın
daki diğer iktisap sebebi, kaynaklarda
"kıdem" terimiyle ifade edilen kazandırı
cı zaman aşımıdır. İki akar maliki arasın
daki bir ilişkinin kazand ırıcı zaman aşımı
yoluyla irtifak hakkına dönüşebilmesi için
maliklerden birinin diğer akar üzerinde
irtifak muhtevalı bir yetkiyi uzun süreden
beri kullanıyor olması ve buna had im konumundaki akar malikinin itiraz etmemesi gerekir. Böyle bir durumda hakim
konumundaki akar maliki tarafından kullanılan bu yetkinin hukuka uygun bir sebepten doğduğuna dair kesine yakın bir
kanaat oluşmakta ve bunun aksinin de
ispatlanamadığ ı bir durumda mevcut
kullanım bir irtifak niteliği kazanarak ayni
bir hak özelliğini almaktadır.
Bu sebeplerin dışında. taraflar arasın
da akdi bir hukuki ilişki olmadan doğru
dan kanundan doğan ve bir akar malikine komşusunun akanndan müsbet muhtevalı bir irtifak şeklinde istifade yetkisi
veren bazı haklardan da söz edilebilir.
Mesela arazisini sulamak için başka bir
imkanı kalmamış olan bir akar malikine
kanun tarafından. gereken suyu zarurete binaen komşusunun arazisinden geçirme yetkisinin verilmesi böyledir. Türk
hukuk doktrininde ve diğer bazı sistemlerde bu tip yetkilerin mülkiyetin doğru
dan doğruya kanundan doğan kısıtlama
ları mahiyetinde mi olduğu, yoksa burada kanundan doğmuş (kanuni) irtifaklardan mı bahsedileceği tartışmalıdır. İs
lam hukuku kaynaklarında ise bu tür yetkiler. nitelik olarak mülkiyet hakkının doğ
rudan doğruya kanundan doğan kısıtla
malarından ayrılmıştır. Ancak bunlar ayni (milk) nitelikli bir hak olarak görülmeyip ayni haklardan ayrı bir hak seviyesinde "kanuni irtifaklar" olarak adiandınima
ya uygun bir hakgrubu olarakele alınmış
tır (ibn Receb, s. 203).
irtifakların iktisap sebepleri bunlardan
ibaret olup bazı çağdaş yazarlarca belirtildiğinin aksine umumi ortaklık yoluyla
kurulan bazı yetkiler irtifak niteliğinde
değildir. Buna göre kamu emlaki mahiyetinde bulunan umumi yollardan geçme.
yine umumi nehirlerden su alma konusunda bütün halkın sahip olduğu yetki
ayni nitelikte bir hak olmayıp bir izin ve
serbestiden ibarettir (Serahsl, XIV, 97;
XXIII, 175; Kasa ni, VI, 49 , 189). Aynı şekil
de izin ve iare yoluyla kurulan yetkiler de
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ilke olarak bir irtifak hakkı doğurmayıp
ibaha niteliklidir. Buna göre bir akar ına
likinin diğerine akarını belirli bir şekilde
kullanmasına izin vermesi, bu işlemi bağ
layıcı gören ve "irfak" şeklinde özel bir
kavramla ifade eden Maliki mezhebi dı
şarıda tutulursa ayni bir hak doğurmayıp
bir serbestiyi ifadeden öteye geçmez.
Hükmü. irtifak hakkı, hakim akar malikine hadim akar üzerinde doğrudan doğ
ruya bir hakimiyet sağladığından bu hakkın kullanılması için hadim akar malikinin aracı lığı gerekmez. Ancak aynı hadi m
akar üzerinde, malikin mülkiyetiyle hakim
akar malikinin irtifak hakkı karşı laştığı ve
muhtevası maddi bir mal olmayan irtifaklarda bir bilinmezlik her zaman söz konusu olduğu için hakkın kapsam ve muhtevasının mülkiyet karşısında açık olarak
belirtilmesi gerekir. Ancak bu sayede irtifak hakkı sahibine sağlanan yetkiyle birlikte hadim akar malikinin sorumluluğu
açıklığa kavuşacaktır. Bu kapsam tesbitinin irtifak kurucu akidlerin yapılması
esnasında gerçekleştirilmesi gerekir.
İrtifakın kullanımı esnasında hak sahibi
hakkını

muhafaza edebilir ve ondan faydalanabilmek için gereken bütün tedbirleri alabilir; ancak hadi m akar üzerinde
irtifakın muhtevasının dışında bir tasarrufta bulunmaya yetkisi yoktur. Hak sahibinin irtifakın normal ölçüler içinde kullanımından doğan zararları tazmin sorumluluğu olmayıp sadece eğer varsa
kendi payına düşen tamiri yapmalıdır. irtifak hakkının kullanımında hadim akar
malikiyle ilgili temel hüküm. irtifak sahibinin hakkının kullanmasını engelleyen ve
güçleştiren tasarruflardan kaçınmak ve
akarını sürekli bir şekilde hakim akar ına
likinin hakkını kullanmasına müsait bir
halde tutmaktır.
irtifak hakkının bağlı olduğu bir akarın
taksim edilmesi ilke olarak irtifak hakkını
etkilemez. Taksimle sadece başlangıçta
tek olan irtifak sayı yönünden çoğa! m ış
ve irtifaktan fiilen istifade edebilen bağımsız hisse sayısı kadar hak doğmuş
olur. Aynı şekilde irtifak hakkı_. hadim
akarın taksiminden de etkilenmeyip akarın fiilen irtifakla yükümlü kısımlarına isabet eden hisseleri üzerinde devam eder.
İrtifaklarla ilgili önemli bir nokta da satım akdine konu olan bir akarla bir irtifak
hakkını birlikte kullanmanın Hanefi mezhebinde bir şüf'a sebebi kabul edilmesidir. Buna göre umuma ait olmayan özel
mülkiyet altındaki yollar ve su kanalları
üzerindeki geçit ve kaynak hakları ile or-

taklaşa kullanılabileceği tartışmalı

la beraber mecra haklarındaki
şüf'a sebebi olmaktad ır.

olmak-

ortaklık

Mülkiyet hakkının aksine irtifak hakbelirli bir süreyle sınırlı ve bir eşyanın
sadece menfaatleri üzerinde kurulu olması gibi özellikleri sebebiyle sona ermesi kolay bir hak türüdür. Bundan dolayı
hak sahibinin hakkından feragati (hakkın ıskatı). irtifakın sözleşmeyle kurulması halinde belirtilen sürenin sona ermesi,
irtifakın sağladığı menfaatin tamamen
kaybolması gibi sebeplerle ortadan kalkar.
ları
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