
IVANOW, Wıadimir 

nin Taşavvurat adıyla tanınan eserinin 
Farsça metniyle İngilizce tercümesidir. 
1 O. Alamut and Lamassar(Tahran 1960). 

Ortaçağ'a ait iki İsınam kalesi hakkında 
yapılmış arkeolajik bir çalışmadır. 

Bunların dışında ıvanow'un aşağıdaki 

makaleleri de onun önemli çalışmaların
dandır : 1. "İsmailitskiya rukopisi Aziats
kago Muzeya". Rus İlimler Akademisi'ne 
bağlı Asiatic Museum'un Zarubin kolek
siyonunda bulunan İsmaililiğe dair yaz
malar hakkında adı geçen kuruluşun der
gisinde yayımlanmıştır (Bulletin de l'Ac
ademie des Sciences de St. Petersbourg, 
VI ı !917], s. 359-386). Bu çalışma Edward 
Denisan Ross tarafından özet olarak İngi
lizce'ye çevrilmiştir ( JRAS ı London 1919ı, 
s. 429-435). z. "lsmailitica". İmaını tanı
manın gerekliliği konusunda yazılmış "Faşl 
der Beyan-ı Şinal]tl-i İmam" adlı Farsça bir 
metin ve bunun İngilizce tercümesidir 
(Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, 
Vlll [London 1922], s. 1-76). 
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Iii MUSTAFA Öz 

L 

İVAZ 
( J:ı~l) 

İki tarafa borç yükleyen akidlerde 
karşılıklı bedellerden her biri. 

_j 

Sözlükte "karşılık, bedel" manasma ge
len ivaz ve türevleri Kur'an'da geçme
mekle birlikte hadislerde sözlük anlamın
da zikredilir. Mesela bazı hadislerde, dün
yada başa gelen bir sıkıntıya gösterilecek 
sabır ve metanet karşılığında ahirette ve
rilecek mükafat bu kelimeyle ifade edil
miştir (Müsned, lll, 156; İbn Mace, "Ce
na'iz", 55). Hukuk dilinde ivaz, iki tarafa 
borç yükleyen akidlerde hem akdin konu
sunu hem de ona karşılık ödenecek be
deli ifade eder. Ancak ivazın terim olarak 
bedel anlamı daha yaygındır. 

Allah rızası için yapılan bir iyiliğin karşı
lığında genel olarak sevap, hayırlı bir işin 
karşılığında ise ecir kazanılacağı ümit edi
lir. İki kavrarnda ortak özellik, gösterilen 
fedakarlığın insanlardan bir karşılık bek-
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tenilmeden yapılmış olmasıdır. Halbuki 
ivaz tamamen dünyevl ve maddi bir 
özelliğe sahiptir; kişi, ekonomik bir de
ğere sahip bir karşılık elde etmek düşün
cesiyle fedakarlıkta bulunur. Böylece iki 
tarafın mal varlıkları arasında bir takas 
ilişkisi kurulmuş olur, birindeki azalma, 
diğerindeki azalmaya tekabül eder. Borç
lar hukukunda ivaza ilişkin hukuki prob
lemler de böyle bir yaklaşımla ele alınır 
ve çözüme kavuşturulur. 

İslam hukukunda borcun çeşitli kay
nakları bulunduğu gibi borcu doğuran 
sebebe veya doğan sorumluluğun niteli
ğine göre de mahiyetleri farklıdır. Klasik 
doktrinde bu farklılığı gösterebilmek için 
çok defa her bir borç türü farklı isimlerle 
anılmıştır. Mesela haksız fiil sonucu taz
min edilmesi gereken değer için "da
man", adam öldürme suçlarında öden
mesi gereken kan bedeline "diyet", mü
essir fiilierde ödenecek tazminata "erş" 
ve "hükumet-i adi". ihram yasağını ihlal 
sebebiyle kurban olarak kesilmesi gere
ken küçükbaş hayvana "dem", büyükbaş 
hayvana "bedene", nikah akdinde koca
nın eşine vermeyi taahhüt ettiği mali de
ğere "m ehir", evlilik bağının sona erdiril
mesi karşılığında kadının kocasına verdi
ği bedele "hul'" adları verilir. Ancak bun
ların hiçbiri teknik anlamda ivaz olarak 
adlandırılmaz. İvaz. borçlar hukukunda 
iki taraflı borç doğuran bir akdi ilişki söz 
konusu olduğunda taraflardan birinin di
ğerine ödemesi gereken karşılığın adıdır. 
İvazile akdin konusu (ma'küdun aleyh) ara
sında da fark vardır. Tek tarafa borç yük
leyen akidlerde akdin konusu tek bir edi
mi, iki tarafa borç yükleyen akidlerde ise 
(muavazat-ı maliyye) her iki edi mi karşılar. 
Bu ikinci grup akidlerde akdin konusu iki 
edim olduğu ve bunlar da birbirine kar
şılık teşkil ettiği için her biri diğerine nis
bet! e ivaz olarak adlandırılmıştır. Buna 
göre ivaz "alacağa tekabül eden borç" de
mektir. Taraflardan biri, diğerinden elde 
edeceği alacak karşılığında bir edimle yü
kümlü olmayacaksayapılan bu akid ivaz
lı değil bir teberru akdi olacaktır. Şu hal
de akidlerin muavazat-teberruat şeklin
deki ikili ayırımı ivazın varlığı esas alına
rak yapılmaktadır. Bunun için de yapılan 
hukuki işlemin ivazlı olup olmaması ak
din tipini belirler. Mesela bir şeyin mülki
yeti birine ivazsız geçirilirse hibe, ivazlı 
yapılırsa bey' söz konusudur. Bir şeyden 
yarariandırma ivazsız olursa ariyet, ivazlı . 

olursa kira adını alır. 

İvaz akdin kuruluşu aşamasıyla ilgili bir 
kavramdır; akid kurulduktan sonraki du-

rumla ilgili değildir. Öte yandan ivaz kar
şılıklı borç doğuran akidlerde bir üst kav
ramdır. Bu tür akidlerden her birinde yer 
alan karşılıklı edimler için kullanılan özel 
terimler ivazın birer alt türünü oluşturur. 
Bey' akdindeki me bl' ve semen, selem ak
din deki re'sülmal ve müslemün fih, icare 
akdindeki menfaat ve ücret gibi terim
ler ivazın özel türleridir. 

Fakihler akidde yer alan karşılıkları ak
din temel unsurlarından saymışlar, akdin 
kurulabilmesi, sıhhat ve geçerlilik kaza
nabilmesi için bu unsurların bazı şartlar 
taşımasını aramışlardır. Bunlar arasında 
en önde gelenleri ivazın ifasının mümkün 
olması, hukuken korunmaya değer bir 
mal veya menfaat olması şartlarıdır. Ay
rıca karşılıklı ediın ierin birbirine objektif 
olarak eşit olması da aranır. Sübjektif ola
rak eşit olmasıise gerekmez. Objektif 
olarak eşit olması. klasik dönem fakihle
rince karşılıklı ediınierin her ikisinin de 
aynı cinsten misli (k ey ll ve veznl) şeyler 
olması durumunda her iki bedelin de mik
tar olarak eşit olması şeklinde açıklanmış. 
aksi takdirde akdi n riba yasağı kapsamı

na gireceği kabul edilmiştir (bk. FAİZ) . 

Karşılıklı bedellerden birinin ayn diğerinin 
deyn niteliğinde olduğu durumda ise be
deller arasındaki dengesizlik oranı gab
nin türünü. dalaylı olarak da akdin fes
hedilebilirliğini belirler (bk. GABN). 
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Dünyada yaşanan 
üzüntü ve acılara karşılık 

ahirette bedel ödeneceğini ifade eden 
kelam terimi. 
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Sözlükte "bir iş veya nesneye karşılık 
bedel ödemek" anlamındaki avz kökün
den türemiş bir isim olan ivaz "bedel, 
karşılık" demektir. Türkçe'de kullanılan 
taviz de (ta'viz) aynı manayı ifade eder. 
İvaz kavramı Kur'an-ı Kerim'de yer alma
maktadır. Hadislerde ise "mal karşılığında 


