
le hissettiği tutukluk ve durgunluk hali
ni anlatır (Ragıb el-isfahanl. el-Müfredat, 
"bst", "15bz" md.leri; Kamus Tercümesi, ll, 
1291; III, 22) ve genellikle karşıtı olanbast 
ile (rahatlık. ferahlık) birlikte kullanılır. 
Kabz ve bast halleri diğer manevi haller 
gibi geçicidir. SOfıler bu tür halleri kayna
ğı, sebebi, ortaya çıkış şartları bakımın
dan çeşitli sınıfiara ayırmışlardır. Havf ve 
reca, heybet ve üns halleri de kabz ve 
basta benzer. Kuşeyri'ye göre kabz ve 
bast havf ve recadan, heybet ve üns de 
kabz ve basttan daha yüksek hallerdir. 
Havf ve reca sülOkün başlangıcındaki mü-. 
ridlerde. kabz ve bast ariflerde, heybet 
ve üns kamillerde görülür. Havf ve reca 
halinde bulunan salikin gönlünde gelecek 
zaman, kabz ve bast halinde bulunan sa
likin gönlünde ise şimdiki zaman vardır. 
Salik bu anlamda ibnü'l-vakttir. Kabz ve 
bast hallerinin niteliği ve şiddeti varidin 
niteliğine ve şiddetine bağlıdır. Varid kuv
vetli olursa saliki tamamıyla kendinden 
geçirir. Bir uyarı veya kınarnaya işaret 
eden varid kalpte mutlaka bir kabz hali. 
ilahi yakınlığa ve lutfa yönelmeye işaret 
eden varid ise bast hali doğurur. Salikin 
yaşadığı kabz haliyle bast hali aynı nisbet
te olur (et-Ta'rifat, "~bZ" md.;Kuşeyrl. s. 
198). Sali k bazan yaşadığı kabz veya bast 
halinin sebebini bilmeyebilir. Bu durum
da eğer kabz halinde ise buna teslimiyet 
göstermesi, iradesiyle bu hali uzaklaştır
maya kalkışmaması gerekir. Aksi takdir
de kabzı daha da artar. Bundan dolayı sa
lik bu halin kendiliğinden geçmesini bek
lemelidir. Zaman zaman bast halinin sa
liki heyecanlandırdığı , ölçüsüz şekilde ko
nuşmasına sebep olduğu görülür. Böyle 
durumlarda onun elinden geldiğince sü
kOnetini ve edebini koruması gerekir. 
Bast halinin zevkine kapılanların bazan 
ayakları sürçer ve manevi hallerini yiti
rirler. Nitekim sOfıler "şathiyyat" denilen 
sözleri genellikle bast halinde söylemiş
lerdir. Bu hali ifade etmek üzere inbisat, 
dilal, naz ve niyaz gibi tabirler de kullanı
lır(Gazzall.ihya', IV. 331-332). İrfansevi
yesi yüksek sOfıler, daha üstteki hallere 
göre kabz ve bastın Allah 'a sığınılması 
gereken hallerden olduğunu söylerler. 

Salik bazan tutuk ve tedirgin olur, aklı
na hiçbir şey gelmez, zihni boştur, söyle
yecek bir söz bulamaz; bazan da neşeli ve 
kendinden emindir, zihni açık, gönlü ge
niştir. SOfıler ilk hali kabz ve inkıbaz, ikin
cisini de bast ve inbisat şeklinde adlandı
rır ve her iki halin de Allah'tan geldiğini 
söylerler: Allah uğruna savaşarak özve
ride bulunmayı öven bir ayette geçen (el-

Bakara 2/245) ve nimeti daraltanın da 
(kabz) genişletenin de (bast) Allah oldu
ğunu belirten ifadeyi bu anlamda yorum
larlar. Kabız ve basıt Allah'ın isimlerin
dendir. İnsan ise bu hallere konu olması 
itibariyle makbOz -mebsOttur (munkabız
münbasıt). Allah bazan celalini ve azame
tini göstererek kalpleri kabzeder, daral
tır; bazan da cemalini ve luttunu göste
rerekonları bast eder. açar (Gazzall. el

Ma15:şadü'L-esnfi, s. 60) . Hz. Peygamber'in 
kaygı verici bir açıklama yaptığında sa
habilerin üzüldüklerini, hemen ardından 
müjdeleyici bir açıklama yapınca da sevin
diklerini bildiren hadisler vardır (mesela 
bk. Buhart, "Ril5al}", 45; Müslim. "İman", 
379; Tirmizi. "Cennet", 13) . Sülemi saha
benin üzülmesini kabz, sevinmesini bast 
haline örnek gösterir. Serrac'a göre kabz 
ve bast ariflerin iki şerefli halidir. Allah 
kabzettiği kişiyi dünyadan çeker, bast 
edince de onu koruması altında dünyaya 
geri gönderir. Hücviri ise kabz sebebinin 
hicab (Hakk'ın kendini perdelemesi). bast 
sebebinin de tecelli olduğu görüşünde
dir (Keşfü 'L-ma/:ıcCıb, s. 489). Bazı sOfiler 
ayette önce zikredilişinden hareketle kab
zın. bazıları ise bastın daha üstün oldu
ğunu söylemişlerdir. Muhyiddin İbnü'l
Arabi havf ve recanın nefs, kabz ve bas
tın ise kalp mertebesinde hasıl olduğunu 
söyler. Allah kalp mertebesindeki kulu 
zahirde halkın içine salıverir (bast). öte 
yandan halka rahmet olmak üzere onu 
batmen katına alır (kabz) ( el-Füta{J.at, 11. 
670) . Şehabeddin es-Sühreverdi, kabz ve 
bastı kötülüğü emreden nefsin galip veya 
mağlOp durumda olmasıyla açıklar. Nef
sin galip durumda olmasından dolayı kal
be gelen üzüntü kabz, mağlOp durumda 
olmasından hasıl olan sevinç ise basttır 
('Avfirifü'L-ma'firif. s. 517-520). Buna göre 
bast sevinmeyi, kabz mahvoluşu gerek
tirir. Ariflerin sevinci vuslata, mahvoluş
ları hicrana işaret eder. 
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KABZ 

Bir hukuki işleme dayalı olarak 
işlemin konusu olan malın 

hak sahibi tarafından teslim alınmasını 
ifade eden fıkıh terimi. 

L _j 

Sözlükte "bir şeyi elle tutup almak, sı
kıca kavramak; dürrnek ve daraltmak" 
gibi anlamlara gelen, ayrıca kirrayeli kulla
nımında ruhun alınmasını (ölüm) ve cim
riliği ifade eden kabz kelimesi "bir şeyi 
elde etme, onda tasarrufta bulunabilme" 
manasında da kullanılır. Kılıç ve tabanca 
gibi silahların elle tutulan yerlerine kab
za, ele geçirilen mala kabaz denmesi de 
yine kelimenin sözlük anlamıyla bağlan
tılıdır. Kabz ve türevleri bu sözlük anlam
ları çerçevesinde Kur'an'da dokuz yerde 
geçer (el -Bakara 2/245, 283; et-Tevbe 9/ 
67; Taha 20/96; el-Furkan 25/46; ez-Zü
mer 39/67; el-Mülk 67/19). hadislerde de 
sıkça kullanılır. Yakın harf terkibine sahip 
kabs kelimesiyle kabz arasında anlam yö
nüyle de yakınlık bulunmakta olup kab
zın "pençe ile sıkı sıkı tutmak, kavramak" 
manasma karşılık kabs "parmakların 
ucuyla tutmak" anlamına gelir. Bu anlam 
yakınlığı sebebiyle Taha sOresinin 96. aye
ti bazı kıraatlerde kabs kökünden oku
nur. Tasawuf terminolojisinde daha özel 
bir anlam kazanan kabz, fıkıh terimi ola
rak "bir kimsenin hukuki bir işleme da
yalı biçimde maliki olduğu malı tasarruf
ta bulunabileceği şekilde elinin altına al
ması" ortak manası etrafında tanımlan
maktadır. Kabz tabiriyle tam örtüşmese 
de literatürde onunla yakın anlama sahip 
olarak teslim ve tesellüm, nakd, yed, 
havz veya hıyaze gibi kelimeler de önemli 
bir kullanım alanına sahiptir. Havz ve hı
yaze daha çok Maliki literatüründe kabz 
manasında kullanılır. Bu iki kelimenin ta
şıdığı bir diğer özel anlam ise elde edilen 
şeyde fiilen tasarrufta bulunmaktır. 

Tanımı ve Mahiyeti. Fıkıh mezhepleri
nin kabz tanımları kabzın mahiyeti, şekli 
ve gerçekleşme şartları konusunda mez
hep doktrinlerini de yansıtacak bir çeşit
lilik taşır. Hanefi fakihlerden Kasani kab
zı "temekkün, tahalli ve manilerin örfen 
ve adeten gerçekten kalkması" şeklinde 

tanımlar (Beda'i', V. 148) . "Temekkün", 
hak sahibi yeni malikin tasarrufta bulun
ma iktidarı anlamına, "tahalll" ise malın 
ilk malik tarafından bir engel olmaksızın 
ve üçüncü şahısların hakkı bulunmaksı
zın yeni malikin ulaşabileceği duruma 
getirilmesi manasma gelmektedir. 
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KABZ 

Mal üzerinde sağlanacak hakimiyetin 
(istila) hangi durumda gerçekleşmiş sa
yılacağı konusundaki anlayış farklılığı Ha
nefiler'in tanımında kendini gösterir. Ha
nefiler ile, ölçü veya tartıya vurulmaksı
zın (cüzafen) yapılan satımlarda Malikller 
kabz işleminin gerçekleşmesinde yeni 
malikin teslim alma (tesellüm) fiilinden 
çok ilk malikin teslim etme fiilini ön pla
na çıkarır, yani tahliyeyi kabz için yeterli 
sayarlar. Buna göre teslimin gerçekleş
mesiyle birlikte müşteri onu fiilen eline 
almasa bile kabz gerçekleşmiş sayılmak
ta ve malın bu aşamada zayi olması du
rumunda hasar müşteriye aitkabul edil
mektedir. Klasik fıkıh doktrininde akdin 
sahih olabilmesi için akid konusu olan şe
yin teslim edilebilir nitelikte bulunması
nın şart koşulması da kabzın akdin ge
rektirdiği bir sonuç olduğunu göstermesi 
yanında, kabz işleminde teslim eyleminin 
öncelikli olarak dikkate alındığını ve tes
limin satıcının borcu olduğunu da ima 
etmektedir. Teslimin gerektirdiği ölçme, 
tartma. sayma gibi külfetlerin ilke ola
rak satıcıya ait bulunması teslim borcu
nun satıcıya ait olmasının bir sonucudur 
(el·Fetaua 'l·Hindiyye, III, !6; Haskefl, IV, 
560-561; Mecelle, md. 289). Tahliyeyi kabz 
için yeterli sayanlar, tahliyenin sahih ka
bul edilebilmesi için bunun mevkuf olma
yan sahih bir akidde gerçekleşmesini, 

malın eksiksiz ve ayıpsız oln:ıasını ve he
men almaya ve yararlanmaya bir engelin 
bulunmamasını da şart görmüşlerdir. 

Şafii ekolünde ise tahliye sadece gayri 
. menkuller açısından kabz sayılmış. men
kullerde tahliye ile yetinilmeyerek hubu
bat türünden menkullerde kabzın ger
çekleşmiş sayılabilmesi için nakil ve tah
vil , yani malın satın alındığı yerden baş
ka bir yere nakledilmesi gerekli görülür
ken dirhem, dinar, mendil. kitap gibi 
menkullerin kabzında ele alma (tenavül) 
yeterli sayılmıştır (N evevl, el-MecmQ', IX, 
275). Ahmed b. Hanbel'in görüşü de bu 
yöndedir. Bu iki ekalde hububat türün
den menkullerin kabzında tahliyenin ye
terli olduğu yönünde görüşler de vardır. 

Birinci anlayışa göre akidden doğan bir 
ifa yükümlülüğünün özellikle teslim oldu
ğu, ikinci anlayışa göre ise yeni malikin ele 
geçirmesinin de aynı şekilde ifa yüküm
lülüğü olarak değerlendirildiği söylene
bilir. Birinci görüş açısından satıcının tes
lim borcunu yerine getirmesiyle, alıcı ku
ral olarak şeyi teslim almış sayılır. Teslim 
borcu kendine ait olmakla birlikte satıcı, 

peşin satımlarda semen kendine öden-
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m ediği sürece t eslimden kaçınma hakkı
na sahiptir. Satılanı kabzetrnek de alıcı 
için bir haktır, ancak alıc ı peşin alımlarda 

kabzdan önce semeni ödemek durumun
dadır. 

Kabzın alıcı için bir hak olmaktan öte 
ayrıca bir borç olup olmadığı tartışması 
klasik fıkıh doktrininde pek gündeme 
gelmemiştir. Bununla birlikte özellikle 
tahliyenin teslim olduğu ve bu andan iti
baren hasarın alıcıya geçtiği yönündeki 
görüş. kabzın alı cının kabulüne gerek 
duyan bir hukuki işlem olmaktan ziyade 
müşteri üzerinde bir borç olarak görül-

. düğünü söylemeye imkan vermektedir. 
Hatta tahliye gerçekleştiği halde müşte
rinin kabzetmemekte direnmesi (temer
rüd) durumunda, tazmin sorumluluğu 
konusunda tartışma çıkmasını engelle
mek üzere işin mahkemeye intikal etti
rilerek mi yoksa satıcının müşteri adına 
kendi kendinden kabzetmiş sayılıp ema
netçi (emin) hükmünde sayılarak mı çö
zümleneceği tartışılmıştır. Ayrıca satıcı

nın mülkünü işgal etmemek için satın alı
nan malın naklinin müşteriye düşen bir 
borç olduğu da vurguianmaktadır (İbn 
Receb, s. 75). Nitekim Hanbeli fakihi İbn 
Kudame. bedelin ödenmesinden önce 
veya sonra satıcının rızası bulunsun veya 
bulunmasın yapılan kabzın sahih olduğu

nu belirtmekte verbunu teslimin akdin 
gereği olmasına ve· bedeli kabzettiği ve
ya edecek olduğu var sayımıyla satıcının 
mebli elinde tut ma hakkı (hapis hakkı) 
olmadığına dayandırmaktadır. Ona göre 
akdin muktezası olan şey akidden sonra 
ne zaman gerçekleşse yerinde gerçekleş
miş olur (el-Mug ni, VI, 188). Bu yaklaşım 
aynı zamanda teslimde rızanın şart gö
rülmediğini de göstermektedir. 

Şekli . Malı teslim almaya izin verme 
anlamındaki tahliye ve teslim kabzda 
anahtar kavramlar olup (Mecelle, md. 
263-264) kabzın şekli , kabzedilecekeşya

nın menkul olup olmamasına veya hangi 
tür menkul mal olduğuna göre değişiklik 
gösterir. Teslim, zilyedliği iktisap edecek 
şahsın eline malın fiilen verilmesi tarzın
da olabileceği gibi malın başka bir şekil
de yeni malikin iktidarına bırakılması tar
zında da olabilir. Bunun usulünü belirle
yecek olan da esasen örf ve adet kural
larıdır. Menkul malların çeşitliliği, ayrıca 
farklı örfler dikkate alındığında bunlarda 
sayısız kabz usulü muhtemel ise de ge
nellikle menkul eşyanın üç türlü kabzın
dan söz edilmiştir. Para, altın, elbise gibi 
kolay taşınır şeylerin kabzı bunların ele 
alınmasıyla gerçekleşmiş olur. Ölçü, sayı 

veya tartıya itibar edilmeksizin toptan sa
tılan şeylerin, mesela harmandaki buğ
day yığınının, hayvan sürüsünün, ticaret 
mallarının kabzı o malın cinsine göre 
müşterinin eline vermek, yanına koymak 
veya meydanda olup göstererek kabzına 
izin vermekle olur (Mecelle, md. 274) . 
Ambar gibi kilitli bir yerde bulunan şey
lerin toptan satılması durumunda anah
tarın müşteriye verilerek kabza izin veril
mesi teslimdir (Mecelle, md. 278). Şafii ve 
Hanbel'iler, Hz. Peygamber'in ölçü veya 
tartıya vurulmaksızın satın alınan malla
rın başka bir yere nakledilmeden satılına
sını yasakladığı yönündeki rivayeti dikka
te alarak bunların kabzının nakil ve tah
ville olacağını söylemişler, İbaziler bu tür 
mallarda tahliyeyi yeterli görmüşlerdir. 
Ölçü. tartı veya sayıya itibar edilerek sa
tılan eşyanın kabzı ise müşterinin isteği 

üzerine ölçme, tartma veya saymanın ya
pılmasıyla gerçekleşmiş olur. Şafiiler na
kil ve tahvil şartını burada da ararlar. 

Akarın kabzı tahliye ve tasarrufa imkan 
verme iledir. Üçüncü bir şahsın tasarrufa 
engel olması durumunda tahliye ve im
kan verme gerçekleşmiş olmaz. Mesela 
içinde veya yanında bulunulan arsanın 
teslimi satıcının kabza izin vermesiyle, 
kilitli akarın teslimi anahtarını vermekle 
gerçekleşir (Mecelle, md. 266-271). 

Menkul ve gayri menkul malların kabz 
usulünde o malın cins ve mahiyeti, yapı
lan hukuki işlemin türü ve içeriği kadar 
dönem ve bölgelere göre değişebilen örf 
ve adetler de geçerli olduğundan konu 
çağdaş fıkıh çalışmalarını da yakından il
gilendirmektedir. Nitekim İslam Konfe
ransı Teşkilatı'na bağlı Cidde'deki Mec
mau'l-fıkhi 'I-İslami141 o (1990) yılında 
gerçekleştirdiği altıncı dönem oturumun
da bu konuyu ele alarak etraflıca tartış
mış ve sonuçta klasik doktrindeki fiili, iti
bari ve hükmi kabz usullerinin günümüz 
hukuki ve ticari işlemlerine de uygulana
bileceğini ve bu konuda örfün belirleyici 
olacağını gösteren bazı çözümlere ulaş
mıştır (Mecelle tü Mecma'i 'l-fı~hi'l-İslamf, 
VIII 1 1990]. s. 771-772). 

Malın hak sahibinin almasına hazır ha
le getirilmesinin dışında bazı söz veya fiil
lerin, mesela malın yeni malik tarafından 
kullanılması . itlaf edilmesi, satıcıya veya 
başkasına emanet bırakılması . malın bir 
yolla daha önceden yeni malik elinde bu
lunuyor olması gibi durumların kabz ye
rine geçip geçmeyeceği de doktrinde tar
tışmalıdır. Hanefiler, kabzın tahliye ve ta
sarrufa imkan verme yoluyla gerçekleşe-



ceğini düşündüklerinden satım akdinden 
sonra müşterinin satıcının elindeki malı 
ne şekilde olursa olsun kullanmasının. sa
tıcının elindeki malı başkasına iare veya 
vedla olarak vermesinin kabz sayılacağı 
görüşündedir. Fakat müşterinin satın al
dığı malı bizzat satıcıya iare veya vedla 
olarak bırakması veya ona kiraya vermesi, 
müşterinin bu tür tasarrufları kabzdan 
önce gerçekleştirmesinin sahih olmadığı 
gerekçesiyle kabz sayılmamıştır (Kasanl, 
V, 246; İbn Abidln, IV, 561 ). Satıcının müş
terinin emriyle meb'ii birine hibe edip tes
lim etmesi durumunda da müşteri açısın
dan kabz gerçekleşmiş sayılır (İbn Nü
ceym, VI, 129). 

Şafi'iler'e göre satın aldığı mal olduğu

nu bilerek müşterinin meb'ii itlaf etmesi 
veya itlaf yerine geçecek bir işlernde bu
lunmasıyla kabz gerçekleşmiş sayılır. 

Müşterinin bunun meb'i' olduğunu bil
meksizin itlaf etmesinin kabz sayılıp sa
yılmayacağı ise tartışmalıdır (Nevevl, el
MecmCı.', IX, 28 I; Şirblnl, ll, 66). Hibe edi
len malın hibe edenin elinde iken hibe 
edilen tarafındanitlaf edilmesi, Malikiler 
ve Zahiriler dışındaki çoğunluk tarafın
dan hibede mülkiyetin intikali için tesli
min şart olduğu gerekçesiyle kabz sayıl
mamaktadır (Nevevl, Ravzatü'Halibfn, 
IV, 437-438). 

Yeni bir hukuki işleme dayalı olarak 
kabıedeceği malı daha önceden herhangi 
bir sebeple elinde bulunduran kimsenin 
önceki kabzının yeterli sayılıp sayılmaya
cağı da tartışma konusudur. Hanefiler'e 
göre önceki kabz yeni kabz ile aynı tür
den. mesela her ikisi de emanet hükmü 
taşıyan kabz (kabz-ı emanet) veya her iki
si de tazmin sorumluluğu yükleyen kabz 
ise (kabz-ı daman) ikinci bir kabza gerek 
olmaksızın ilk kabz ikincinin yerini tutar. 
önceki kabz ile ikinci hukuki işlemin so
nucu olan kabzın farklı türden olması du
rumunda eğer önceki kabz, tazmin yü
kümlülüğü getiren kabz olması sebebiy
le daha kuwetli ise bu durumda ilk kabz 
ikincinin yerini tutar. Aksi durumda, yani 
ilk kabzın emanet kabzı ikincinin tazmin 
yükümlülüğü getiren kabz olması halin
de ilk kabz yeterli olmayıp ikinci bir kab
za ihtiyaç duyulur. 

Şafii ekolünde ise her iki halde de iznin 
bulunması ve kabzın gerçekleşeceği ma
kul bir sürenin geçmesi şartıyla ilk kabz 
ikincinin yerini tutar ve yeni bir kabza 
gerek olmaz. Maliki, Hanbeli ve imam'i
ler ilk kabzın mutlak olarak ikincinin ye
rini tutacağı kanaatindedir. ilk kabzın 

ikincinin yerini tutup tutmayacağı tartış
ması . işin hakikatinin mi yani fiili duru
mun mu yoksa işin hukuki mahiyetinin 
mi esas alınacağı tartışmasından kaynak
lanır. 

Türleri. Kabz. malı elinde tutana taz
min sorumluluğu yükleyip yüklememesi
ne göre kabz-ı emanet ve kabz-ı darnan 
kısımlarına ayrılmaktadır. Bir malın ema
net akidleri diye bilinen vedla, ariyet, ve
kalet, vesayet ve şirket gibi işlemlere da
yalı olarak elde tutulması durumunda 
kabz-ı emanet, satım ve karz gibi hukuki 
işlemlere dayalı olarak ele alınması duru
munda ise kabz-ı darnan söz konusu olur. 
Kabzın şekli dikkate alınarak yapılan bir 
tasnif de gerçek kabz, hükml kabz şek
lindedir. Bu tasnife göre menkulün elle 
tutulup alınması gerçek kabz, tasarrufa 
imkan verecek şekilde hazırlanmış olması 
hükml kabz olarak adlandırılır. İzzeddin 
İbn Abdüsselam tarafından daha çok ma
hiyet ve meşruiyet açısından yapılan bir 
başka tasnifte ise kabz, hak sahibinin özel 
iznine veya şariin genel iznine dayalı ola
rak ya da iki tür izin de bulunmadan ger
çekleşen kabz şeklinde üçe ayrılır. Satın 
alınan malın kabzı birincinin, buluntu ma
lın kabzedilmesi, zaruret ve kamu yararı 
düşüncesiyle izin verilen kabz ikincinin, 
gasp da üçüneünün örneğidir ( Kava'idü '1-
a/:ıkam, ll, 71-72). 

Hukuki İşleme Etkisi. Akidler karşılıklı 
rızayı temsil eden icap ve kabul ile kurul
duğu, kabz da bundan sonra gerçekleşen 
mülkiyetin intikalinin gerektirdiği bir iş
lem olduğu için akidlerde kabz kurucu 
bir role sahip olmaktan ziyade akdin ifası 
mahiyetinde bir işlemdir. Ancak kabzın 
bir hukuki işlem içindeki işlevi o işlemin 
yapı ve mahiyetine göre de farklılık gös
terebilir. Bunun için de mesela Hanbeli 
fakihi İbn Receb kabzı akdin gereği (mQ
ceb ve muktezasıl olan ve akdin tamam
lığını sağlayan kabz şeklinde iki türde de
ğerlendirir. Satım, mehir. muhalea gibi 
işlemler açısından kabz işlemin gereği 
iken selem, rehin, hibe, vakıf, vasiyet ve 
ribev'i mallar açısından işlemin tamamlık 
şartı olmaktadır (el-Kava'id, s. 70-71 ). 
Kabzın akdin tamamlık şartı olması, hu
kuki işlemlerin yapı ve amaçlarındaki 
farklılığın gereği olarak bazı hukuki iş
lemlere sıhhat şartı. bazılarına lüzum 
şartı, bazılarına da mülkiyetin intikal et
mesinin şartı olarak yansımıştır. 

Kabzın sıhhat şartı olmasını belirleyen 
genel ölçü. akdin bedelli (muavazalı) olup 
olmamasıdır. Kural olarak hibe, sadaka 
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gibi teberru işlemlerinin ancakkabzile 
tamam olacağı belirtilir (Mecelle, md. 57) 
ve bedelli akidlerde kabz sıhhat şartı gö
rülmez. Bununla birlikte bedelli akidler
den pazarlık ve kar temeline dayalı olan
larla yardımlaşma ve hoşgörü temeline 
dayalı olanlar arasında da bu konuda ayı
rım yapılmıştır. Mesela bedelli akid olup 
pazarlık ve kar temeline dayalı satım. ki
ra (icare-i a'yan). mehir, vekalet, vasiyet. 
havale, sulh ve haksız fıilden doğan taz
minde kabz sıhhat şartı görülmezken 
karzda şart görülmüş; şirket, ikale, tev
liye ise iki gruba da benzerlik gösterdiği 
için tartışmalı kalmıştır. Ayrıntılarda tar
tışma bulunmakla birlikte sarf, selem. 
icare-i zimmet, mudarabe, müzaraa, mü
sakat. ribev'i malların alım satımında kabz 
sıhhat şartı. hibe, karz ve vakıf için hem 
bağlayıcılık (lüzum) hem de mülkiyetin in
tikal etmesinin şart. rehin akdinde lü
zum. ariyet ve fasid akidde ise mülkiye
tin intikal şartı olarak değerlendirilir. 

Şartları. Yapılan bir kabzın hukuken 
geçerli olabilmesi için bazı şartlar aranır. 
Akidlerin kuruluş ve sıhhati için aranan 
genel şartlardan esinlenerek öngörülen 
bu şartların başında kabz işini gerçekleş
tirecek olan kişinin kabza ehil olması şartı 
gelir. Kabza ehliyet hususunda akid ehli
yeti ve hangi tür tasarruflarda eda veya 
vücGb ehliyetinin araoacağı konusundaki 
görüşlerine paralel olarak ekaller arasın
da fikir ayrılığı bulunmaktadır. Kabz işini 
yapacak kişinin kabz yetkisine (velayet) sa
hip olması da gerekir. Asaleten veya niya
beten kabz yetkisi olmayan birinin kabzı 
sahih olmaz. Başkası adına kabz doğru
dan mal sahibinin izniyle olabileceği gibi 
şariin izniyle de olabilir. Vekilin kabzı bi
rinciye. veli veya vasinin ehliyeti kısıtlı ki
şinin malını kabzı ikinciye örnektir (Kasa
ni, VI, 126). 

Hanefiler ve Şafi'iler, malı kabz edilecek 
ilk malikin hapis hakkı bulunup bulun
maması durumlarını birbirinden ayrı de
ğerlendirerek birinci grup hukuki işlem
lerde kabzın sıhhati için mal sahibinin iz
nini şart görürken ikincisinde görmezler. 
Buna göre henüz rehin verenin (rahin) 
elinde bulunan rehnedilmiş malda (mer
hOn) rahinin hapis hakkı bulunduğu için 
rehin alanın kabzının sahih olması rehin 
verenin iznine bağlıdır. Aynı durum hibe 
edildiği halde henüz hibe edenin elinde 
duran mal ile peşin satıldığı halde henüz 
bedeli ödenmemiş olduğu için satıcıda 
duran malın kabzı için de geçerlidir. Pe
şin satılıp bedeli ödenmiş malda veya va-
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deli olaraksatılmış malda ise satıcının ha
pis hakkı yoktur (a.g.e., VI, 123-124, 138: 
Şirblnl, II, 73). Malikiler, hapis hakkının 
sadece rehin de devam ettiği gerekçesiyle 
bunda mal sahibinin iznini şart görmüş
ler, hibe ve vakıf gibi diğer tasarruflarda 
mülkiyetin devam etmediği gerekçesiyle 
kabzın sıhhati için bu işlemleri yapan ki
şilerin iznine gerek görmemişlerdir (Ba
d, VI, ı 00). Hanbeiller'e göre ise mal sa
hibinin izni her durumda şart olup izinsiz 
gerçekleşmesi halinde kabz fasid olur 
(BuhGtl, lll, 272; IV, 253) . 

Hanefi ve Şafii fakihlerine göre kabzın 
sıhhati için kabzedilecek malda başkala
rının hakkının bulunmaması da gerekir. 
Buna göre içinde satıcıya ait eşyaların bu
lunduğu bir evin kabzı bu eşyalar boşal
tılmadıkça sahih olmaz. Hanefiler. kabzın 
sıhhati için ayrıca kabzedilen malın baş
kasının hakkı bulunan şeylerden ayrı ol
masını ve şayi hisse olmamasını da şart 
koşarlar (Kasanl, VI, 125, 140; ibn Abi din, 
VI, 479). 

Sonuçları. Kabzın iki temel sonucu 
(hükmü) vardır: Birincisi kabzın akid ko
nusu olan mala ilişkin sorumluluğu nak
Ietmesi, ikincisi de akid konusu olan mal
da tasarruf yetkisini vermesidir. a) Ha
sar Sorumluluğu. Kabzın tarafların hasar 
sorumluluğuna (daman) etkisi gelirin risk 
karşılığında olması genel kuralı (Mecelle, 

md. 85) çerçevesinde ele alınmıştır. Bu
rada söz konusu olan sorumluluk özellik
le satım. icare, ariyet. rehin gibi darnan 
akidlerinde akid konusu malın telef olma
sı. eksilme veya ayıplanması durumunda 
bu zararın üstlenilmesidir. Şartlarına ri
ayet edilerek gerçekleşen kabzdan son
ra malın sorumluluğunun kabzedene ge
çeceğinde önemli bir görüş ayrılığı bulun
mamaktadır. Muhayyerlik şartıyla satın 
alınan ve kabz edilen malın muhayyerlik 
süresi içerisinde telef olması , eksilmesi 
veya ayıplanması durumunda da hasar 
müşteriye aittir. Çünkü mal onun malı
dır ve geliri de onundur. Burada asıl tar
tışma. malın kabzdan önce sorumluluğu
nun kime ait olduğu noktasında ortaya 
çıkmakta, bu da akdin türüne ve mahiye
tine göre değişiklik göstermektedir. 

Rehin, ariyet ve ayn kirasında kabzdan 
önce malın sorumluluğu kural olarak re
hin, ariyet ve kiraya verene aittir. Satım 
akdinde malın mülkiyetinin akdin kurul
masıyla birlikte alıcıya geçeceği kabul 
edilmekle birlikte satılan mala ilişkin ha
sar sorumluluğunun kabzdan önce sırf 

48 

akdin kurulmasıyla alıcıya geçip geçme
yeceği tartışmalıdır. Hanefiler'e ve Han
belller'e göre müşteri kabz etmedikçe sa
tılan malın sorumluluğu satıcıya aittir. Bu 
sebeple mal kabzdan önce satıcının elin
de telef olsa hasar satıcıya ait olur (Me

celle, md. 293) ve malın sorumluluğu an
cak kabz ile müşteriye geçer. Çünkü ak
din gereği, mebfın mülkiyetinin müşteri
ye geçmesidir. Zaten satıcının sattığı malı 
teslime zorlanabilmesi de bu gerekçeye 
dayanır. Peşin alım satımlarda müşteri

nin henüz parayı teslim etmemiş olması 
durumunda ise satıcı teslime zorlana
maz. Çünkü malın para ile satılması ha
linde önce paranın teslim edilmesi. alınan 
satılan şeylerin aynı cinsten olması duru
munda ise teslim tesellüm işinin aynı an
da gerçekleşmesi öngörülmüştür. Han
belller ve bir görüşte Şafiiler ölçü, tartı 
veya sayıyla satılan malların. muayyen ol
sun veya olmasın ancak kabz ile müşteri
nin sorumluluğuna geçeceğini belirtmiş
lerdir (ibn Kudame, VI, 181 ). 

Maliki ekolünde ise ilke olarak hasar so
rumluluğunun akdin kurulmasıyla birlikte 
alıcıya geçtiği görüşü benimsenmiş. sa
dece beş durum bu ilkeden istisna edil
miştir. Tazmin sorumluluğunu müşteri
ye nakletmeyen beş durum nitelik belirti
Ierek satım. muhayyerlik şartıyla satım, 
tam olgunlaşmamış ürünün satımı . tev
fiye hakkı bulunan satım ve fasid satım
dan ibarettir. Tevfiye hakkı, satılan ma
lın ölçülmesi ve tartılması yükümlülüğü 
demek olup tevfiye hakkı bulunan satım 
akdinde satılan malın sorumluluğunun 
satıcıya ait görülmesi, meblin ölçülmesi 
ve tartılması işinin satıcıya ait olduğu an
layışının sonucudur. Bu konuyla bağlan
tılı olarak birçok ayrıntı gündeme gelmiş. 
mesela malın satıcının elinde kısmen veya 
tamamen helak olması. helakin semavi 
bir afetle veya satıcının yahut müşterinin 
ya da üçüncü şahsın fiiliyle meydana gel
mesi gibi durumlar ayrı ayrı değerlendi
rilmiştir (Karafl, e;?-lal]ire, V. 122-123) 

Bir malın satın almak. görmek veya 
göstermek üzere götürütmesi sırasında 
sorumluluğun kime ait olacağı da tartış
malıdır. Mecelle'de, fiyat belirlendikten 
sonra bir malın satın alınmak üzere müş
teri tarafından alınıp götürütmesi duru
munda hasarın alıcıya geçmiş olacağı , fi
yat belirlenmemişse hasarın müşteriye 
geçmeyeceği; görmek veya göstermek 
üzere bir malın kabzedilmesi halinde ise 
fiyatın belirlenmiş olup olmamasına ba
kılmaksızın malın müşterinin elinde ema-

net hükmünde olacağı ve kusursuz ola
rak telef olması durumunda hasarın sa
tıcıya ait olacağı belirtilmiştir (md. 298-
299). 

b) Tasarruf Yetkisi. Mülk edinilen bir 
malda kabzdan sonra tasarrufta bulun
manın caizliği konusunda görüş birliği 
varsa da kabzdan önce tasarrufta bulun
ma hususu tartışmalıdır. Bu noktada ma
lın hangi yolla elde edildiği ve o malda 
icra edilen tasarrufun türü önem kazan
makta, hatta edinilen şeyin ayn veya deyn 
olması durumunda farklı yaklaşımlar or
taya çıkabilmektedir. 

Malın kabzdan önce satılması genelde 
caiz görülmezken diğer tasarruflara daha 
müsamahalı bakılmış. hatta satım akdi 
dışında hiçbir tasarrufun kabzdan önce 
yasak olmadığını öne sürenler olmuştur 
(Karafl, e;?-lai].ire, V, ı 33). Akdin sıhhati ve 
mülkiyetin intikali için kabz edilmesine 
gerek görülen bir şeyin kabzdan önce sa
tılmasının yasaklığı konusunda Osman ei
Betti dışında muhalif kalan kimse bilin
memektedir. 

Kabzdan önce satım yasağı bu yönde 
varit olmuş hadisler yanında (Buhar!, "Bü
yü'", 54-55; Müslim, "Büyü'", 29-4 ı). sa
tın alınan mal üzerinde kabzdan önce he
nüz mülkiyetin istikrar bulmadığı ve bu
na bağlı olarak o malın henüz satıcının 
sorumluluğuna geçmediği anlayışıyla ve 
kabzdan önce teslime güç yetirme şartı
nın tam olarak gerçekleşmemiş olmasıyla 
da gerekçelendirilmektedir. Bu durum
da mülkiyetin istikrar bulmaması kabz
dan önce malın helak olması halinde ak
din infisah etmesini doğurmakta, gerek 
Hanefiler gerekse Şafiiler bunu bir nevi 
garar olarak değerlendirmektedir (N e
vevl, el-Mecmü', IX, 264). Miras, vasiyet 
gibi muavazalı olmayan hukuki işlemler 
kanalıyla elde edilen mallarda kabzdan 
önce tasarrufa müsamaha ile bakılması 
da bu türlü bir garar riski olmamasıyla 
açıklanır. 

Fıkıh mezheplerinin kabz edilmemiş 
malın satımının hükmü konusundaki gö
rüşleri satılan malın menkul olup olma
masına. menkul ise yiyecek maddesi olup 
olmamasına ve tevfiye hakkı bulunup 
bulunmamasına göre değişiklik göster
mektedir. Şafiiler başta olmak üzere Za
hirller. İbaziler. Zeydiler. İbn Akil gibi bir 
kısım Hanbeliler'in de içinde bulunduğu 
çoğunluk, menkul -gayri menkul ayırımı 
yapmaksızın ve yiyecek maddesi olup ol
mamasına bakmaksızın mutlak olarak bir 
malın kabzdan önce satılmasını caiz gör-



mez. Şafiller 'e göre mebiin kabzdan önce 
satılması caiz olmadığı gibi ücret veya be
del yapılması. selem. tevliye veya şirkete 
konu edilmesi de caiz değildir ( NevevT. 
el-MecmCı', IX. 265). Hanbeli mezhebinde 
kabzdan önce satım yasağının ölçü veya 
tartıyla satılan şeylere tahsis ederek öl
çü ve tartıya vurulmaksızın alınıp satılan 
şeylerin kabzdan önce satılmasının caiz
liği yönünde bir rivayet bulunmakta ve 
bu bazı Hanbeli fakihlerince daha ağırlık
lı bulunmaktadır (İbn Kudame. v ı . I 81-
182). 

Hanetiler'de kural. kabzdan önce hela
kin akdi n infisahına yol açacağı durum
larda kabz öncesi tasarrufun caiz olma
ması. bunun dışındakilerde ise olmasıdır. 
Bunun için de imam Muhammed hariç 
Hanetiler'in büyük çoğunluğu menkul
gayri menkul ayırımı yaparak satın alma 
yoluyla elde edilen menkul malların kabz
dan önce satılmasının yasak olduğunu 
öne sürmüşler. fakat helak riski bulun
madığı gerekçesiyle akarın kabzdan ön
ce satılmasında bir sakınca görmemişler
dir (KasanT. v. 180) . Bu yaklaşım. onların 
kabzdan önce satım yasağını garar riskiy
le açıklamış olmalarıyla da ilgilidir. Ayrıca 
kabzdan önce satım yasağı getirilen men
kulün özellikle satın alma yoluyla edinil
miş menkul olduğu vurgulanarak bu gö
rüş satın alınan menkul ün kabzdan önce 
helak olması durumunda akdin infisah 
edeceği tehlikesine dayandırılır. Yine 
kabzdan önce helak olması akdi n infisa
hına yol açan sulh bedeli ve icare gibi iş
lemler de aynı kapsamda değerlendiril
miştir. Buna mukabil Hanefiler infisah 
riski bulunmadığı için menkul oldukları 
halde mehir. muhalea bedeli veya kasten 
öldürmede sulh bedeli olarak edinilmiş 
bir malın kabzdan öncesatılmasını veya 
başka bir hukuki işleme konu edilmesini 
caiz görmüşlerdir (İbn AbidTn. V. 147) Son 
konuda Hanbeli ekolünün görüşü de bu 
doğrultudadır (İbn Kuda me. VI. 191 ). 
Kabzdan önce me bi' de tasarruf caiz gö
rülmezken bedelde (semen) tasarrufun 
caiz görülmesi de semenin helak olması 
durumunda infisah riskinin bulunma
ması. ayrıca semenin tayinle belirlen
miş hale gelmeyeceği anlayışıyla ilgili
dir. 

Akarın kabzdan önce satımı konusun
da imam Muhammed. Hanefi çoğunlu
ğundan ayrılarak menkule kıyasla akarın 
da kabzdan önce satılmasını caiz görme
miş. mezhepte de genelde garar ölçüsü 
alındığından akarın denizin kenan olma-

sı veya üst kat olması gibi durumlarda 
imam Muhammed'in görüşü tercih edil
miştir (Abdullah b. Mahmud ei-Mevsı iT . ll . 
8). icare akdi menfaatin temliki, menfaat 
de menkul mesabesinde görüldüğü için 
Hanefi ekolünde gayri menkulün kabz
dan önce icaresi ise ittifakla caiz görül
memiştir. 

Malikiler. kabzdan önce satım yasağını 
satın alınan şeyin yiyecek maddesi olup 
olmamasına göre değerlendirerek bu ya
sağı yiyecek maddesine tahsis etmiş ve 
yiyecek maddesi olmayan şeylerin ölçü 
veya tartıyla alınıp satılmalarına bakmak
sızın kabzdan önce satılmasını caiz gör
müşlerdir. Mezhepte genel kabul gören 
bu görüşün gerekçesi olarak. "Yiyecek 
maddesi satın alan kişi onu kabzdan 
önce satmasın" hadisi gösterilir (Buhar!. 
"Büyü"', 54; Müslim, "Büyü"', 30. 35. 36) . 
Yiyecek maddesinin kabzdan önce satıl
masının yasaklığı hükmünü. garar ve ri
bil riskiyle irtibatlandıranlar yanında bu 
hükmü taabbüdi olarak değerlendirenler 
de bulunmaktadır. Ancak Maliki fakihle
ri. ölçü veya tartıya vurulmaksızın satın 
alınmış olması durumunda diğer men
kullerin olduğu gibi yiyecek maddesinin 
de kabzdan önce satılabileceğini söyler
ler. Bu görüş, onların tevfiye hakkı bulun
mayan malların kabza gerek olmaksızın 
sırf akidle müşterinin sorumluluğuna ge
çeceği. bunlarda kabz ve istifasının akdin 
tamamlanmasıyla gerçekleşeceği yönün
deki kanaatleriyle uyumludur. Ahmed 
b. Hanbel ve Süfyan es-Sevri de yiyecek 
maddesinin mutlak olarak kabzdan önce 
satılmasının yasak olduğu görüşünde 
iken Malikiler'den Karafi böyle bir ayırımı 
doğru bulmaksızın kabz edilmeyen malın 
satılmasını caiz görmeyen Şafii'nin görü
şünün isabetli olduğunu belirtmiştir (el

FurCıl)., 1. 193) 

Ekaller arasındaki bu görüş ayrılığı Hz. 
Peygamber'in teslim alınmayan şeyin sa
tımını. sorumluluğu üstlenilmeyen şeyin 
gelirini yasaklama yönünde varit olmuş 
sözlerinin (Şevkani. V. 157-158) aniaşılıp 
yorumlan masındaki metodolejik farklılık
tan ve buna bağlı olarak tazmin sorum
luluğu ile tasarruf yetkisi arasında kuru
lan ilişkiden kaynaklanmaktadır. Riba ve 
garar riskinin kaldırılması düşüncesi de 
bu genel anlayışın devamı mahiyetinde 
olup onunla sıkı sıkıya ilgilidir. Bu bakım
dan kabzdan önce satım yasağının riba 
ve garar riskinin kaldırılması düşüncesiy
le temeliendirilmesi de doğrudur. Söz ko
nusu olabilecek garar risklerinin başında 

KABZ 

akid konusunun helaki halinde akdin in
fisah etmesi gelmektedir. 

Kabzdan önce tasarruf konusu mülk 
edinmenin sebebi olan hukuki işlemin 
türüyle de ilgilidir. Mesela Malikiler kabz 
öncesi satım yasağını daha çok bey'. i ca
re. mehir. muhalea bedeli . telefedilen 
malın tazmini gibi kar ve pazarlık teme
line oturan bedelli (muavazalı) işlemlerde 
söz konusu eder; kural olarak hibe, sada
ka. hediye gibi tek taraflı işlemlerle elde 
edilen şeylerde. yiyecek maddesi olup ol
mamasına bakılmaksızın kabzdan önce 
tasarruf edilebileceğini söylerler (Bad. IV. 
280-282). 
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