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Sözlükte "bilmek, bildirmek. duyurmak: 
dinlemek" gibi anlamlara gelen izin (izn) 
isim olarak "bir eylemin olabilirliği yönün
deki bildirim. onay 1 ruhsat. müsaade" 
manasında kullanılmaktadır (Ragıb el
isfahanT, el-Müfredat, "izn" md.; Lisanü'L
'Arab, "izn" md ). Çeşitl i İslami ilimlerde 
farklı muhtevalar kazanan kelime, Kur
' an-ı Kerim'de çoğu "Allah'ın izni" şeklin
de olmak üzere otuz dokuz yerde tekrar 
edilmekte. ayrıca kırk dört yerde aynı 
kökten fiil ve isimler geçmektedir (bk. 
M. F Abdülbaki, el-Mu'cem, "iın" md.) . 
Ragıb el-İsfahani bu ayetlerdeki Allah'ın 
izni ifadesinin "Allah'ın iradesi. buyruğu" 
anlamına geldiğini belirttikten sonra bu
nu "Allah'ın ilmi" şeklinde açıklayanlar ol
makla birlikte izinle ilim arasında fark bu
lunduğunu, izni n sadece dilerne ve iste
meye konu olan durumlarla sınırlı olması 
itibariyle ilimden daha dar bir anlam ifa
de ettiğini belirtir (a.g.e. , a.y.) . Bu ayet
lerde Allah 'ın izni olmadıkça ahirette hiç 
kimsenin şefaat ederneyeceği (mesela b k. 
el-Bakara 2/255; Taha 20/109 ; Sebe' 34/ 
23), hatta hiç kimsenin konuşma imkanı 
bulamayacağı (HOd ı 1/105; en-Nebe' 78/ 
38) . din konusunda hüküm koymanın (eş
Şura 42/2 ı ı. bir peygamberin ayet getir
mesinin (er-Ra'd ı 3/38; el-Mü'min 40/78). 
herhangi bir musibetin gerçekleşmesinin 
(et-Tegabün 64/ 1 ı) Allah'ın iznine bağlı 
bulunduğu bildirilir. İzin ve türevleri ha
dislerde de geniş olarak yer almaktadır 
(Wensinck, el-Mu'cem, "izn" md.). 

Kur'an-ı Kerim'de, bir yere girmek için 
izin isteme (istTzan) konusuna özel bir 
önem verildiği görülmekte, bu sebeple 

tefsir ve hadis kitaplarıyla ahlak ve ada
ba dair eserlerde izin daha çok bu açıdan 
ele alınmaktadır. On iki ayette değişik fiil 
kalıplarında istizan (ist i'zan) kavramı geç
mektedir. Ayrıca ist i'nas da bir ayette 
(en-NOr 24/27) "izin isteme" anlamında 
kullanılmaktadır. Ancak kelimenin, "bir 
eve girmeden önce kendini tanıtacak şe
kilde seslenerek içeridekilere geldiğini du
yurmak suretiyle onların izin verip verme
yeceklerini öğrenme" manasında kulla
nıldığı da belirtilmiştir (Ta beri. XVI ll. ı ı ı-

1 I 2; ZemahşerT. lll, 69). 

ilgili ayetıerde . insani ilişkilerin sağlıklı 
yürütülebilmesi için öngörülen ahlak ku
ralları çerçevesinde izin isteme ve izin 
vermeye dair hükümler yer almaktadır. 
Nur süresinin evlere girmeyle ilgili görgü 
kurallarını ele alan 27-29. ayetlerinde, 
müminlerin. başkalarına ait evlere gir
mek istediklerinde izin isteme anlamına 
gelecek şekilde seslenerek ev halkına se
lam verdikten sonra izin verilmesi duru
munda içeri girebilecekleri bildirilmiş: 
evden cevap gelmezse izinsiz olarak içeri 
girilmemesi, girilmesine izin verilmediği 
anlamına bir ses duyulması halinde geri 
dönülmesi emredilmiştir. Aynı yerde. ter
kedilmiş binalara izinsiz girilebileceği de 
belirtilmektedir. Bazı kaynaklarda ayet
teki bu ruhsata dayanılarak han, hamam, 
otel. lokanta. dükkan gibi umuma açık 
mahallerde izinsiz girilebilecekyerler ara
sında gösterilir (Fahreddin er-RazT, XXIII. 
200) . Ancak Taberi gibi bazı alimler bu 
yerlere girip çıkmanın da sahiplerinin iz
nine bağlı olduğunu ifade eder (Cami' u 'i
beyan, XVI ı ı, ı ı 5 ı. Bu durumda söz ko
nusu mahallere izinsiz girmek. buraların 
umumun girip çıkmasına açık olduğunu 
gösteren bir işaretin (tabela) bulunma
sına bağlıdır. Cami, okul , devlet dairesi 
gibi yerleri de bu çerçevede düşünmek 
gerekir. Nur süresinin 58-63. ayetlerinde 
ise ev içinde özel odalara giriş çıkışla ilgili 
kurallar çerçevesinde aile fertlerinin bir
birlerinin odasına uygunsuz zamanlarda 
izinsiz girmeleri de yasaklanmaktadır. Bu 
hüküm kadın erkek, genç yaşlı ayırımı ya
pılmaksızın bütün aile fertleri için geçer
lidir(krş Taberl. XVIII, 161, 164-165).Aynı 
sürede (24/62). Hz. Peygamber'in başkan
lığında yapılan toplantılara katılanların 

meclisten ayrılmak istediklerinde mutla
ka ResGiullah'tan izin almaları gerektiği 
bildirilmekte, ResGl-i Ekrem'in de haklı 
mazereti bulunanlara izin vermesi isten
mektedir. Bu ayetin hükmü. yalnız Pey
gamber ve onun ashabıyla sınırlı olmayıp 
müslümanların toplantılarda bazı kural-
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!ara uymaları gerektiğine de işaret et
mektedir. 

Hadis mecmualarında "Kitabü'l-İsti'
ıan" başlıklı bölümler bulunmakta: ayrıca 
Kur'an tefsirlerinin izin hakkındaki ayet
lere dair bölümlerinde. edebi ve ahlaki 
mahiyetteki eserlerde ayet ve hadislerin 
yanında manzum ve mensur birikimden 
de yararlanılarak izin isteme ve izin ver
menin hükmü. zamanı. şekli , usul ve ada
bı gibi konularda İslam'ın genel ahlak il
keleri yönünde eğitici bilgiler yer almak
tadır. 

Cahiliye döneminde ve İslam'ın ilkyılla
rında insanlar birbirinin evine girerken. 
"İyi sabahlar. iyi akşamlari" gibi ifadeleri 
kullanmakla birlikte görgü kurallarına 
yeterince önem verilmiyor, baskın yapar 
gibi evlere dalanlar oluyor. rahatsız edici , 
hatta utanç verici durumlarla karşılaşılı
yordu (Buhar!. "isti,ıan", ı 1; Zemahşerl, 
lll. 69; Fahreddin er-Razi. XXIII , ı 97; M. Ab
dül aziz Amr. s. ı 25). Daha sonra insanla
rın mahremiyetlerini koruyan. ferdin ve 
ailenin saygınlığını. dokunulmazlığını sağ
lamayı amaçlayan kurallar konulmuştur. 

Kaynaklarda izin konusunda bilhassa şu 
hususlar üzerinde durulmaktadır: a) Ku
ral olarak sahibince veya yetkili kişilerce 
girilmesine izin verilen yerler dışındaki 
mahallere, özel ve mahrem rnekanlara 
izin alınmadan girilemez. Fakat bir hadis
te. bir yere gelmek üzere davet edilen 
kişinin belirtilen zamanda o yere girmesi 
için izin alması gerekmediği ifade edilir 
(Buhar!, "İsti,ıan", 14) . b) Hz. Peygam
ber'in belirttiğine göre bir yere girmek 
için izin isteyen kişi bu isteğini en çok üç 
defa tekrar etmeli. izin ifade eden bir 
karşılık alamazsa dönüp gitmelidir (Bu
har!, "isti,ıan". ı 3: Müs lim . "Adab". 32, 
34, 35 , 37; Fahreddin er-Razi, XXII I. 197-
1 98). Ancak sesinin duyulmadığını düşü
nen kimsenin izin talebini üçten fazla tek
rar edebileceği kaydedilmektedir (Kurtu
bl. XII . 2 ı 8) . c) Ayette izin talep edilirken 
ev halkına ayrıca selam verilmesi de is
tenmiştir (en-NOr 24/27) . Nitekim ResGl-i 
Ekrem'in böyle durumlarda genellikle se
lam verip kendisini tanıtarak izin istediği 
bildirilmektedir (Eb O DavOd, "Edeb", ı 38). 
Ayetin söz dizilişinde selam izin isteme
den sonra gelmektedir. Bununla birlikte 
ayetteki sıranın bağlayıcı olmadığı. duru
ma göre önce selam verip kendini tanıt
tıktan sonra izin istemenin mümkün ol
duğu da belirtilmiştir (Nevevl, XVI , ı 3 ı). 
Hz. Peygamber'in izin almadan huzuru
na giren bir kişiye . "Dışarı çık. selam ver, 
sonra da girmek için izin iste" sözünde 
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önce selamı zikrettiği görülmektedir(Da
riml. "Şalat", 88). d) İzin isteyen kişi ken
dini açıkça tanıtmalıdır. Nitekim Resul-i 
Ekrem içeri girmek isteyen birine kim ol
duğunu sorunca bu kişinin "benim" de
mesine karşılık, "Sen de kimsin?" diyerek 
yaptığının yanlış olduğunu hatırlatmıştır 

(Buhilrl, "isti'zan", ı 7; "Edeb", 94). Bu du
rumda kapı tokmağını kullanma, zil çal
ma. elektrikli aletlerle seslenme gibi mo
dern imkanlardan yararlanırken 'de ken
dini açıkça tanıtmak gerekir. e) Bir kim
senin izinsiz girmesi caiz olmayan yeri, 
iyi niyetle de olsa kapı aralığından veya 
pencereden gözetlernesi uygun değildir. 
Zira izin isteme hükmünün asıl konuluş 
sebebi aile mahremiyetini yabancı gözle
re karşı korumaktır (Ayni, xvııı. 286, 294). 
Müminlerin casusluk yapar gibi birbirle
rinin mahrem durumlarını araştırmala
rını yasaklayan ayetin (el-Hucurat 49/1 2) 
bu konuyla da ilgili olduğu kabul edilmek
tedir. Hz. Peygamber bir kişinin bu şekil
de evini gözetlediğini görünce onu sert 
bir dille uyarmıştır (Buhar!, " İsti'zan", ı ı; 

"Diyat", ı 5, 23). Bazı fakihler, bu hadisin 
lafzl ifadesini dikkate alarak hane sahibi
nin izinsiz olarak evinin içini gözetleyen 
kimseyi cezalandırabileceğini ileri sür
müşlerse de (Ali MahfQz, s. 387) hadisin 
hukuki bir hüküm koymayıp sadece uya
rı amacı taşıdığı yönündeki görüş (Ayni. 
xvııı , 295) daha makul görünmektedir. 
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O FlKlH. Fıkıhta bir kimsenin hukuken 
tabi olduğu kısıtlılık halinin kaldırılması

nı ifade eden izin, fıkıh usulünde teknik 
anlamda bir terim olmamakla beraber 
cevaz ve ibaha terimleri ile yakından iliş
kilidir. Bu kavramlardan biri tanımlanır
ken diğerlerinden yararlanma gereğinin 
duyulması ve literatürde çok defa birbir-
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lerinin yerine kullanılmaları bunlar arasın
daki anlam yakınlığını ve iç içeliğini gös
terir. Bazı usulcüler cevaz ve i b ahanın eş 
anlamlı olduğunu , bazıları cevazın ibaha
dan daha genel sayıldığını söylese de esas 
itibariyle her ikisi de şariin izninin sonu
cu olduğundan izin kavramının daha ge
nel bir içeriğe sahip bulunduğu görülür. 
İznin ayrıca af ve helal kavramlarıyla da 
yakın anlam ilişkisi bulunmaktadır. ilişki
li olduğu bu kavrarnlara bakildığı zaman 
iznin bazı yerde engelleme ve yasaklama
nın. bazı yerde de haram ve vacibin kar
şıt anlamiısı olarak kullanıldığı söylenebi
lir (Ka raf!, el-Fur0./5:, 1, 195-1 96; ibnü'I-Kay
yim ei-Cevziyye I, 332) . İzin kelimesi fıkıh 
literatüründe. ibadet ve muamelat hu
kukunun bütün alt dallarını kapsayacak 
şekilde yaygın bir kullanıma sahip olmak
la birlikte bunların büyük bir kısmında ke
limenin kullanımının sözlük anlamı çerçe
vesinde kaldığı görülür. Mesela kocanın 
karısına oruç veya i'tikaf izni, ebeveynin 
çocuğa hac veya evi en me izni, devlet baş
kanının ölü araziyi ihya veya bir cezayı in
faz izni böyledir. Ancak izin kelimesi za
manLa muamelat alanında, kölelik ve yaş 
küçüklüğü sebebiyle eda ehliyeti kısıtlı 
kimseye velisi tarafından mali nitelikte 
hukuki işlem yapabilme serbesliğinin ve
rilmesini ifade eden bir terim haline gel
miş, me'zun denince de bu şekilde ticaret 
serbesliği tanınan kimseler kastedilmiş
tir. Nitekim Serahsl izni, "kölelik sebebiy
le hukuken sabit olan kısıtlılığın (hacr) çö
zülmesi. tasarruf engelinin kalkması" di
ye tanımlar (el-MebsO.t, XXV. 2). İleri dö
nem literatüründe de izin "kölelik. yaş kü
çüklüğü vb. sebeplerle bir kimsenin hu
kuken tabi olduğu tasarruf ehliyeti kısıt
lılığının kalkması" şeklinde tanımlanmış

tır ( et-Ta'rifat, "jzn" md.; Tehanevl, I, 93; 
İbn Abidln. VI, 1 55) . 

Hukuki Mahiyeti. İzin. borçlar hukuku 
alanında birçok hukuki işlemle ilişkili ol
duğu gibi bazı işlemlerin de mahiyeti ge
reği tanımında yer alan bir kavramdır. Şa

fii fakihi izzeddin İbn Abdüsselam. hukuki 
işlemlerin bir türünün de izin olduğun
dan söz ederek izne bağlı tasarrufları ya
rarı n ait olacağ ı kişi açısından ikili ayırı

ma tabi tutar. Buna göre faydası izin ve
rilene yönelik olan izin grubunda ariyet, 
bağış ve hediye verme gibi işler yer alır. 

Şafii ekolündeki hakim görüşe göre karz 
da darnan şartıyla itlaf hususunda bir izin 
olduğu için sözlü kabule gerek duymaz. 
Faydası izin verene yönelik olan izin kap
samında ise istisna· (eser). hizmet veka
let sözleşmeleri ya da kabza izin gibi fiili 

veya sözlü tasarruflara izin yer alır (!Sa
va'idü'L-a/:ıkam, II, 69, 73-74). Bu gruplan
dırmada iznin vekalet verme ile oldukça 
yakın bir anlam benzerliği taşıdığı görül
mektedir. Her ikisinde de "başkasının ta
sarrufuna rıza gösterme" anlamı mevcut 
olmakla beraber izin vekalet vermekten 
daha genel bir içeriğe sahiptir, bu sebep
le şirket vb. birçok tasarruf yanında veka
let vermenin de genel anlamda izin kap
samında olduğu belirtilir. 

Kısıtlılık halinin kaldırılmasına ilişkin 
bir işlem oluşu bakımından iznin doktrin
de ayrıntılı biçimde tartışıldığı ve tanımı. 
mahiyeti. alanı gibi konularda fakihler 
arasında bazı görüş ayrılıkları bulundu
ğu görülür. Şafii ve Hanbeli mezhebinde 
izin bir tür vekalet verme (tevkll ve inabe) 
olarak değerlendirilmiştir; Hanefi mez
hebinde ise özellikle ticaret alanında kı
sıtlılık durumunun kaldırılması (fekkü 'I
hacr) ve hakkın düşürülmesi (ıskat) şek
linde tanımlandığı için. bir borçlar huku
ku kavramı olarak büyük ölçüde ticari iş
lemler yapmasına izin verilen köle ve ço
cuk ekseninde ele alınıp sistemleştiril
miştir. Bu sebeple Hanefi ve HanbeiTfıkıh 
literatüründe genellikle hacr bahsinden 
sonra yer alan "Kitabü'l-Me'zün" başlığı 
altında ticaret izni verilen köle ve çocuğa 
ilişkin hükümler ele alınmıştır. Ayrıca kı
sıtlılık açısından aralarında benzerlik bu
lunan sefih ve borçlu da bazı hükümler 
yönünden bu çerçevede değerlendirilmiş
tir. Klasik fıkıh literatüründe bu konu için 
özel bir bölüm açılıp ayrıntılı düzenleme
ler yapılması. o dönemlerde tüccarların 
yaygın olarak köleleri ticari işlerde kul
landıklarının bir göstergesi sayılabilir. 

İznin sahih şekilde gerçekleşebilmesi 
için izin verilecek kişinin potansiyel olarak 
tasarruf ehliyetine sahip bulunması ge
rekir; ancak kimlerin tasarruf ehliyetine 
sahip olduğu konusu doktrinde tartışma
lıdır. Akıllı olarak bulüğa eren kölenin ti
caret iznine muhatap olabileceğinde ve 

bu izne dayanarak tıpkı h ür kimseler gibi 
ticaret yapabileceğinde ihtilaf yoktur. Şa
filler dışındaki fakihler izin kapsamına kö
le yanında mümeyyiz çocuğu ve ma'tühu 
da dahil ederler. Şafii'ye göre ise ticaret 

. ehliyeti ancak kamil akılla elde edilebile
ceği için ister h ür isterse köle olsun çocu
ğa ticaret izni vermek caiz olmadığı gibi 
ma'tüha verilen ticaret izni de sahih de
ğildir. 

Hanefiler'e göre kölenin kısıtlılık hali 
efendisinin bir hakkı olarak sabit bulun
duğundan efendi izin vermekle bu hakkı 


