
konu olacağını da kabul anlamına gelir. 
Başta Şafiiler olak üzere usulcülerin ço
ğunluğu, bu meseledeki temel tercihleri 
gereğince mefhüm-i muhalefetin tahsise 
konu olacağını, Hanefiler ise aksini sa
vunmuştur (Aiaeddin es-Semerkandl. s. 
306; Fa h reddin er-Razi, 1/3, s. I 2- I 3 ). Öte 
yandan kelamcı metoduna mensup usul
cüler mefhüm-i muhalefetin tahsis delili 
de olabileceği kanaatindedirler (Ebu İshak 

eş-Şirazl, I, 356-357; Kelvezanl, ll, ı 18, 
189-228; Seyfeddin el-Amidl , ll, 529); 
özellikle am lafızların delaletinin kati ol
duğunu savunan Hanefiler'in ise(Koca. s. 
9 ı -93) nastan birtakım çıkarımlarla elde 
edilen zannl bir anlamla (mefhum), hele 
uzun araştırmalar neticesinde ulaşılabi
lecek zıt bir m ana ile bu katiliğin daral
tılmasına olumlu bakmaları beklenemez 
(mefhum teriminin mantıktaki anlam ı için 
bk. TASAVVUR). 
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Kaybolmuş 
ve hayatta olup olmadığına dair 

bilgi bulunmayan kimse anlamında 
İslam hukuku terimi. 

_j 

Sözlükte "mevcut olmayan. kaybedil 
miş. yitirilmiş" anlamına gelen mefküd 
kelimesi terim olarak kaybolmuş ve ha
yatta olup olmadığı hakkında bilgi bulun
mayan kişiyi ifade eder (Lisanü'l-'Arab, 
"~d" md .; ayn ı kökten sülasl fiilin "kay
bedip arama" anlamında da kullanıldığı, 
dolayısıyla mefküdün "kaybedHip aranan" 
manasına da geldiği hakkında bk. Yusuf 
12/71-72; Serahsl. Xl. 34). Bir kısım fıkıh 
eserlerinde bu tanıma eklenen "ve yeri 
bilinmeyen" şeklindeki unsurun mefkü
dü belirlemede ayrı bir kriter olmadığı ve 
bununla "yaşayıp yaşamadığı bilinmeyen" 
manasının kastedildiği anlaşılmaktadır 

(İbn Abidln, Xlll, 238; Ali Seyyid Hasan, s. 
ı 6- ı 7) . Sözlükte "gözden uzak olan, gö
rünmeyen. kayıp" anlamına gelen ve ba
zan mefküd yerine de kullanılan gaib ise 
fıkıh terimi olarak "hayatta olduğu bilin
mekle beraber bulunduğu yer bilinmeyen 

kimse" demektir. 

Özellikle savaşların ve uzun zaman alan 
yolculukların yaygın olduğu. buna karşı
lık iletişim imkanlarının sınırlı bulundu
ğu dönemlerde insanların yerinden yur
dundan ayrıldıktan sonra uzun süre ken
dilerinden haber alınamaması durumuyla 
sıkça karşılaşıldığından mefküd konusu 
islam hukukçularınca geniş biçimde ele 
alınmış ve gerek kayıp kişinin gerekse 
onunla hukuki ilişkisi bulunan kimselerin 
hak ve sorumluluklarıyla ilgili ayrıntılı bir 
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doktrin oluşmuştur. MefkOd terimi ka
dın ve erkek için ortak bir hukuki statüyü 
ifade etmekle birlikte (Ali Haydar, s. 4, 
27) sosyal gerçeklik olarak daha çok er
kekler açısından söz konusu olması yanın
da erkeğin talakyetkisinin ve birden fazla 
kadınla evlilik müsaadesinin bulunması 
dolayısıyla fıkıh eserlerinde mefküd ile il
gili anlatımların erkek üzerinden sürdü
rüldüğü görülür. 

Mefküd ile ilgili temel problem. bu du
rumdaki bir kimsenin hukuk nazarında 
şahsiyetinin devam edip etmediği husu
sudur. Bu sorunun cevabına doğrudan 
dayanak teşkil edecek bir ayet veya ha
dis bulunmadığından konuya ilişkin icti
hadlar temel hukuk kurallarının yanı sıra 
bazı sahabi sözlerine dayandırılmıştır. 
Şahsiyetin ölümle sona ereceği temel hu
kuk ilkesi gereğince bir kimsenin öldüğü
ne dair kesin delil bulunmadıkça sağ ka
bul edilmesi gerekir. Buna karşılık yaşa
yıp yaşamadığı bilinmeyen ve uzun süre 
kendisinden haber alınamayan kimsenin 
mutlak olarak sağ sayılmasının ortaya 
birçok dini ve hukuki problem çıkaracağı 
ve sonuçta zararın giderilmesi ilkesiyle 
bağdaşmayacağı açıktır. Bu iki ilke ara
sındaki çatışmayı kendi değerler sistemi 
içinde dengelerneye çalışan islam hukuk
çuları, anılan şartlarda belirli bir sürenin 
geçmesi durumunda yargı yoluyla mef
küdün ölümüne karar verilebileceğine 
hükmetmiş ve böyle bir karar verilineeye 
kadar geçecek sürede mefküdü kazanıl
mış haklar bakımından sağ, kazanılacak 
haklar bakımından ise ölü kabul etmişler
dir. Böylece mefküd ile ilgili fıkhl çözüm
lerin iki merhaleye göre ayrı ayrı ele alın
ması uygun olacaktır: Mefküd hakkında 
hükmen ölüm kararı verilmesinden önce
ki dönemle ilgili meseleler, hükmen ölüm 
kararı verilebilmesinin şartları ve bu ka
rarın ortaya çıkaracağı sonuçlar. Mefkü
dün vefat ettiği beyyine ile sabit olduğu 
takdirde mefküd statüsünden çıkar ve 
hakkında gerçek ölümün sonuçları ge
çerli olur. 

Hükmen ölümüne karar verilmesinden 
önceki dönemde mefküdün kazanılmış 
haklar bakımından sağ sayılmasının baş
lıca sonuçları şunlardır: Malları mirasçı

larına dağıtılmaz; ölümü halinde feshe
dilecek akidleri. mesela kaybolmadan ön

ce yapmış olduğu kira sözleşmesi feshe
dilmez; hakim gayri menkul mallarının 
satışına karar veremez, ancak gıda mad
desi gibi bozulması muhtemel mallarını 
satıp parasını muhafaza altına alır. Bu dö

nemde mefküdün mal varlığına ilişkin iş-
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lerini yürütmek üzere mahkemenin bir 
kayyım tayin etmesi öngörülmüş ve bu 
konuya ilişkin hükümler dönemin şartla
rına göre ayrıntılı biçimde belirlenmiştir. 
Bunlar ana hatlarıyla şöyle özetlenebilir: 
Kayyım mefl~:üdün yakınları arasından ve
ya dışarıdan seçilebilir; mefküdün malla
rını koruma konusunda itina göstermek
le yükümlü olup onun zararına olacak iş
lemleri geçersizdir; mefküdün malları ko
nusundaki yetkisi yargının belirlediği çer
çeveyle sınırlıdır; mefküdün malından, 
eşiyle bakmakla yükümlü olduğu usul ve 
fürı1u kapsamındaki yakınlarının nafaka
Iarı için harcama yapmaya yetkili ve gö
revlidir. Eğer mefküd kaybolmadan önce 
işlerinin idaresi için bir vekil tayin etmiş
se bu vekil mefküdün emanet bıraktığı 
malları korumayı sürdürür; hazine yet
kilisi bunların kendisine teslimini isteye
mez. Evli ise nikah bağının varlığını koru
duğu kabul edilir, dolayısıyla eşi başkasıy
la evlenem ez; ancak -aşağıda görüleceği 
üzere- bazı mezheplerde belirli şartlara 
ve sürelere bağlı olarak mefküdün hük
men ölümüne karar verilmese de evlilik 
bağının sona erdirilmesi ve eşinin başka
sıyla evlenmesi mümkündür. 

Bu süre içerisinde mefküdün kazanıla
cak haklar bakımından ölü sayılması esa
sına göre kaybolduğu tarihten sonra baş

kasınavaris olamaz. Ancak öldüğü de ke
sin olarak bilinmediğinden mefküdün sağ 
olması halinde alacak olduğu miras payı 
ayrılarak mirasçılığı askıya alınır. Eğer 

mefküdün yaşadığı anlaşılırsa ayrılan pay 
kendisine teslim edilir; öldüğünün belir
lenmesi veya hükmen ölümüne karar ve
rilmesi durumunda ise mirasın açı lması 

sırasında mefküdün ölü olduğu var sayıl

dığında yapılması gereken taksim e göre 
ayrılan pay ilgililere dağıtılır. Mefküd lehi
ne bir vasiyette bulunulmuş olması halin
de de aynı hüküm geçerlidir. Bu hükümle 
bir yandan mefküdün, diğer yandan olay
la ilişkili diğerkişilerin haklarının müm
kün mertebe korunması hedeflenmiştir. 

Mefküd hakkında hükmen vefat kara
rı verilirken esas alınacak kriterlerle ilgili 
görüş ayrılıklarının gerçekte, ya kaybol
ma şartlarının ayrı ayrı değerlendirilme
sinden veya böyle bir kararın ortaya çıka
rabileceği sakıncalarla konunun askıda 
bırakılmasının sakıncaları arasında bir 
denge arayışından kaynaklandığı ve bu 
konudaki görüşlerin ancak kuwetli bir 
karlneye dayanılarak mefküdün artık ya
şamadığına kanaat getirilmesi halinde 
hükmen ölümüne karar verilebileceği 
noktasında birleştiği söylenebilir (Bilmen, 
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VII, 220). Nitekim İslam hukukçularının 
hemen tamamı ölümüne kesin gözüyle 
bakılacak şartlar altında kaybolan mesela 
savaş saflarına katıldığı görülen ve esir 
alınmış olması da muhtemel bulunma
yan veya batan ve kurtulanı olmayan bir 
gemide seyahat ettiği bilinen bir kimse 
hakkında -kendisinden hiç haber çıkma
mışsa ve artık ölmüş olduğuna kanaat 
getirilecek bir süre geçmişse- hükmen 
ölüm kararı verilebileceği hususunda 
hemfikirdir. Yine mefküdün sıradan bir 
kimse veya önemli mevki sahibi olması 
durumlarında kendisinden haber alına

mamasının vefat ihtimalini düşündürme
de aynı güçte olmayacağı genellikle kabul 
edilir. 

Hanefıler, ölümüne kesin nazarıyla ba
kılacak şartlarda kaybolmamışsa mefküd 
hakkında hükmen vefat kararı vermenin 
ortaya çıkarabileceği sakıncalara, özellik
le eşi yeni bir evlilikyaptıktan sonra mef
küdün çıkıp gelmesi ihtimaline ağırlık ve
rerek bu karar için bekleme süresini uzun 
tutma yolunu tercih etmişler, ayrıca bu 
durumu, eşinin müracaatı üzerine mah
keme tarafından evlilik bağına son veri
lebilmesine (tefrik) imkan sağlayan bir 
gerekçe saymamışlardır. Buna göre h ük
men ölüm kararı için mefküdün akranla
rının vefatma veya ortalama olarak yaşa
ya bileceği azami süreye kadar -ki bazıla
rınca bu sınır 120 yaşa kadar yükseltilir
beklemek gerekir. Bazı Hanefi mezhebi 
eserlerinde bu konuda herkesi bağlayıcı 
yaş sınıriandırması yapmak yerine mef
küdün akranlarının durumu ve kayboluş 
şartları da dikkate alınarak makul bir sü
re beklendikten sonra ölüm kararı veril
mesinin veya bu hususu düzenlernede ka
mu otoritesinin yetkili sayı lmasının daha 
isabetli olacağı ifade edilmekte ve bunun 
bizzat Ebu Hanife'den nakledilen görüş
lerden biri olduğu belirtilmektedir (Os
man b. Ali ez-Zeylal, lll, 312; ibn Abidln, 
XII I, 250; Ali Haydar, s. 21-22, 41; Bilmen, 
Vll,221) . 

Malikller'e göre savaşta veya salgın 
hastalık, tabii afet, deniz kazası gibi teh
like şartları içinde kaybolmayan kişi hak
kında yetmiş yaşına ulaşacağı tarihe ka
dar hükmen ölüm kararı verilemez. An
cak eşinin müracaatı üzerine hakim ge
rekli araştırmayı yapar ve mefküdün 
durumuna ilişkin bilgi edinilmesinden 
ümit kesilmesi halinde dört yıl beklenir; 
bu süre bitince kadın vefat iddetini bek
ler ve sonra başkasıyla evlenebilir. Bu 
şartlarda fakat darülislam dışında kay
bolan kişi de esir hükmünde sayılır, h ük-

men ölüm kararı için yetmiş veya seksen 
yaşına ulaşacağı tarihe kadar beklenir; 
ancak eşin zarar görmesi durumunda 
müracaatı üzerine hakim evliliği sona er
dirir. Savaş ve tehlike şartları içinde kay
bolma halinde ise gereken araştırma ya
pıldıktan sonra bir yıl beklenir, bu süre 
bitince ölümüne karar verilir, malı hak
kında miras hukuku hükümleri uygula
nır ve eşi vefat iddeti beklerneye başlar. 
Savaşın darülislamda cereyan etmiş ol
ması halinde sürenin başlangıç tarihiyle 
ilgili bazı görüş ayrılıkları vardır (SahnGn, 
ll, 448-453; Bilmen, Vll, 222-223; Mu.F, 

XXXVIII, 268-269). 

Şafii mezhebinde yaygın görüş ancak 
mefküdün daha fazla yaşamayacağına 
kanaat getirildiğinde hükmen ölüm ka
rarı verilebileceği yönündedir. Azami yaş
la ilgili olarak altmış iki ile 120 arasında 
değişen ölçüler önerilmişse de sahih ka
bul edilen görüşe göre bu hususun tak
diri hakime bırakılmıştır. İmam Şafil'nin, 
kaybolma tarihinden itibaren dört yıl bek
lendikten sonra mefküdün eşinin nikahı 
feshettirebileceği ve vefat iddetini bek
lemesinin ardından evlenebileceği görü
şündeyken daha sonra hükmen ölümü
ne karar verilip malı taksim edilemediği 
gibi vefatı hakkında kesin kanıt olmadan 
eşine fesih imkanının da verilerneyeceği 
yönünde ictihadda bulunduğu nakledilir. 
İmam Şafii'nin önceki ictihadını esas ala
rak mefküdün karısının dört yıl bekledik
ten sonra vefat iddetini tamamlayıp ev
lenebileceği görüşünü benimseyen Şafii 
fakihlerinin bir kısmına göre bunun için 
mahkeme kararı gerekirken bazılarına 

göre gerekmez (Şafii, V, 239-240; Şlri!ız'i. 
IV, 83, 545-547, 624-625; Mu.F, XXXVIII, 
268, 277). 

Hanbeli mezhebinde, mefküdün kaybo
luş şartları hayatta olabileceğini düşün
dürüyorsa ölüm kararı için kişinin ortala
ma olarakyaşayabileceği sürenin dalma
sına kadar beklemek gerekir. Ağırlıklı 
görüşe göre bu yaş doksandır. Bunun ha
kimin takdirine bırakılması gerektiğini 
savunanların yanında 120 olarak belirlen
mesi gerektiğini düşünenler de vardır. 
Savaş ve tehlike şartlarında kaybolma du
rumunda ise mefküdün ölümüne karar 
verilebilmesi için kayboluş tarihinden iti
baren dört yıl beklenınesi lazımdır. Bu 
süre dolunca eşi hakim kararına gerek 
olmaksızın vefat iddetini tamamlayarak 
başkasıyla evlenebilir. Ancak nafaka te
mininde zorluk bulunması halinde eşinin 
müracaatı üzerine hakim bu süreden ön
ce de eviili ği sona erdirebilir ( ibn Ku da-



me, IX, 186-191 ; Xl. 247-259; Bilmen, Vll, 
224) . 

Zahiri İbn Hazm mefkudün ölümü ke
sinleşmedikçe nikahının feshedilemeye
ceği görüşündedir. imamiyye mezhebin
de tercih edilen görüşe göre mefküd, ya
şıtlarının ortalama olarak hayatta kala
bilecekleri zamana kadar sağ kabul edilir 
ve 1 00 yaş azami sınır sayılır. Bu mezhep
te on, hatta dört yıl beklemenin yeterli 
olduğunu ileri sürenler de vardır. İbaziler 
dört yıl geçtikten sonra mefküdün ölü
müne hükmedilebileceğini söylerler (Mu
hammed Abdürrahlm Muhammed, s. lO; 
Aktan , s. 33) 

Sonuç olarak islam hukukçuları. savaş 
ve tehlike şartlarının söz konusu olmadığı 
durumlarda -akranlarının yaş ortalama
sına veya altmış iki ila 120 arasında deği
şen yaş kriterlerine göre- hayatından ümit 
kesilmedikçe kişinin hükmen ölümüne 
karar verilerneyeceği noktasında birleş
mekte , ancak mefküdün eşinin böyle 
uzun bir süre beklemesinden doğabile
cek zararlar konusunda iki farklı eğilim 
bulunmaktadır. Hanefiler'e ve aynı görü
şü paylaşanlara göre hükmen ölümüne 
karar verilmesinden önceki sürede diğer 
kazanılmış haklarında olduğu gibi evlilik 
bağının da varlığını koruduğunu kabul et
mek gerekir ve bu dönemde nikahın fes
hine karar vermek evliliğin devamını ka
bul etmekten daha az sakinealı değildir. 

Malikller'in temsil ettiği eğilim ise nika
hın diğer konulardan ayrı düşünülmesi ve 
makul bir bekleme süresinin ardından 
eşinin talebi halinde hakim tarafından 
evliliğin sona erdirilebilmesi gerektiği yö
nündedir. Bu konudaki görüşlerin delil
lendirilmesi sırasında genellikle birinci 
eğilimin Hz. Ali 'nin , ikinci eğilimin Hz. 
Ömer'in ictihadları paralelinde olduğu be
lirtilir. Hz. Ali'den nakledilen, mefküdün 
zevcesinin ölünceye veya boşama haberi 
gelinceye kadar onun nikahında kalacağı 

şekl indeki görüş İbn Mes'ud. Nehai, Ham
mad b. Ebu Süleyman, İbn Ebu Leyla, İbn 
Şübrüme, Osman ei-Betti ve Süfyan es
Sevr! gibi sahabe ve tabiin fakihleriyle bazı 
mezhep imamları tarafından da benim
senmiştir. Bu hususta rivayet edilen aynı 
içerikteki hadisin sıhhati ise tartışmalı
dır. Öte yandan Hz. Ömer'den mefküdün 
karısının dört yıl bekleyeceği. bunu taki
ben dört ay on gün vefat iddeti tamam 
olduğunda başkasıyla evlenebileceğ i gö
rüşü nakledilm i ş olup Hz. Osman , İbn 
Ömer ve İbn Abbas ile kendilerinden ya
pılan ikinci rivayete göre Hz. Ali ve İbn 
Mes'ud'un ictihadları da bu istikamette-

dir. Said b. Müseyyeb'den ise savaş saf 
larında kaybolanın karısının bir yıl. başka 
durumda kaybolanın karısının dört yıl 
bekleyeceği görüşü nakledilir. İkinci eği
limi benimseyen fakihler arasında bekle
me müddetinin kaybolma tarihinde mi 
yoksa hakime başvurma tarihinde mi 
başlayacağı vb. hususlarda bazı fikir ay
rılıkları vardır (Sahnun, ll , 451 vd.; Serahsl. 
Xl , 35 vd.; Abdullah b. Yusuf ez-Zeylal . lll, 
4 71-4 73; Muhammed Abdürrahlm Mu
hammed, s. 13-3l;Mv.F, XXXVlll, 268-269). 

Osmanlı Devleti'nin son döneminde yü
rürlüğe konan Hukuk-ı Aile Kararname
si'nde Maliki ve Hanbeli mezheplerindeki 
ictihadlardan yararlanılarak nafaka bırak
mayan mefkudün eşinin müracaatı üze
rine hakimin gerekli araştı rınayı yap ıp 

tarafların evliliğini sona erdirmesi (tefrik) ; 
mefküd nafaka bırakmışsayine eşinin baş
vurusuyla hakimin araştırmada bulunma
sı ve yaşayıp yaşamadığına dair haber 
alınmasından ümit kesilirse bu tarihten 
itibaren dört sene beklenmesi , bu süre 
zarfında da bir haber çıkınazsa ve eşin ta
lebi devam ediyorsa tefrike hükmetme
si; eğer koca savaşta kaybolmuşsa mu
hariplerin ve esirlerin yerlerine dönmele
rinden itibaren bir yıl geçtikten sonra tef
rik kararı vermesi öngörülmüştür (md . 
126-127). Bu düzenlernede Balkan savaş
ları ve 1. Dünya Savaşı esnasında cephe
ye gidip kendisinden hiç haber alınama
yan çok sayıda insanla ilgili sosyal reali
tenin etkili olduğu görülmektedir. Son 
dönemdeki gelişmelerin etkisiyle Mısır ' 

da yapılan yasal düzenlemelerde de önce 
Maliki mezhebi esas alınarak mefkudün 
eşi ve malları açısından ayrı bekleme sü
releri benimsenmişken bu ayırımın çıka
racağı sorunlar değerlendirilip çok geç
meden Hanbeli mezhebinden ve kısmen 
Ebu Hanife'nin görüşünden istifade edi
lerek -değişik ihtimaliere göre farklı pro
sedürler uygulansa da- mefküdün hem 
mallarını hem eşini kapsayacak şekilde 
dörder yıllık süreler öngörülmüştür (Ebu 
Zehre, s. 498-500; Ali Seyyid Hasan , s. 
1 04-l 09; Aydın , s. 202-203). 

Mefküdün hükmen ölmüş sayılması 
için bir görüşe göre mutlaka mahkeme 
kararı gerekir ve bu karar inşa! nitelikte
dir. dolayısıyla mefküd vefat kararının ve
rildiği tarihten itibaren ölmüş kabul edi
lir; diğer görüşe göre ise öngörülen süre
lerin ( yaş ölçüsü. kadın için bekleme sü
resi ve id d et m üddeti) dolması yeterlidir, 
yani mahkeme kararı inşai değil izhar! 
niteliktedir (Mv.F, XXXVII!, 277-278; ayrı

ca bk. Ali Seyyid Hasan, s. 95) . Hakkında 
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hükmen vefat kararı verildikten sonra ç ı 

kıp gelmesi halinde mefküd mirasçılara 
dağıtılan mallardan mevcut olanların ay
nen iadesini talep edebilir; Maliki ve Şa
fiiler'e göre tüketilenlerin de tazminini 
isteyebilir. Hanefiler'e göre isteyemez; 
Hanbeli mezhebinde gerek tazmin etti
rebileceği gerekse ettiremeyeceği yönün
de rivayetler vardır. Yine sağ olarak dö
nen mefküd karısı başkasıyla evlenmişse 
Hanefiler'e göre bu evliliği feshettiremez; 
Maliki mezhebinde bazı ayrıntılar ve gö
rüş ayrılıkları bulunmakla birlikte temel 
yaklaşım Hanefi mezhebindeki gibidir 
(Sahnun, ll , 449-451 ; Bilmen, VII , 221 ; Mv.F, 
XXXVIII. 279-280) Şafii ve Hanbeli mez
heplerinde ise mefkudün nikahının ge
çerliliğini koruduğu, dolayısıyla isterse 
boşayabileceği isterse nikahında tutabi
Ieceği görüşü hakimdir; bazı Hanbeli fa
kihleri kadına seçim hakkı verilmesi ge
rektiği kanaatindedir; bu iki mezhepte 
farklı durumlara göre başka görüş ayrı
lıkları da bulunmaktadır ( ŞTra zl, II. 146; 
Şirblnl. lll, 397-398; Bilmen, VII , 221 , 224-
225 ; Mv.F, XXXVIII, 279-280) . Hukuk-ı Aile 
Kararnamesi'nde 126 ve 127. maddelere 
göre tefrik kararı verilmesi üzerine mef
küdün eşi başkasıyla evlendiğinde mefku
dün çıkıp gelmesinin yeni evliliğin infisa
hını gerektirmeyeceği, buna karşılık sırf 
hükmen ölüm kararına binaen eşinin baş
kasıyla evlenmesi durumunda mefkudün 
yaşadığ ı anlaş ı lırsa ikinci evl iliği n mün
fesiti olacağ ı hükme bağ lanmıştı r (md. 
128-129) . 

Fıkıh eserlerinin mefkud bahsinde ele 
alınan meseleler Türk medeni hukukun
da kısmen "ölüm karinesi" ve ağırlıklı ola
rak "gaiplik" kavramları çerçevesinde in
celenir. Şöyle ki : Türk Medeni Kanunu'n
da bir kimsenin -cesedi bulunamamış olsa 
bile- ölümüne kesin gözüyle baklimayı ge
rektirecek durumlar içinde kaybolması 

"ölüm karinesi" olarak n itelenmiş ve bu 
gibi kimselerin gerçekt en ölmüş sayı
lacakları hükme bağlanmıştır (md. 30) . 
Ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya ken
disinden uzun zamandan beri haber alı
namayan bir kimsenin vefatı kuwetle 
muhtemel görüldüğünde ise hakları bu 
ölüme bağlı olanların -ölüm tehlikesinin 
üzerinden en az bir yıl veya son haber ta
rihinden itibaren en az beş yıl geçtikten 
sonra- yapacakları başvuru üzerine mah
kemenin kayıp kimse hakkında bilgisi bu
lunan kişileri ilanla davet edeceği, en az 
altı ay sonra bu ilandan sonuç alınama
ması durumunda gaiplik kararı vereceği , 

ölüme bağlı hakların aynen gaibin vefatı 
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ispatlanmış gibi kullanılacağı ve gaiplik 
kararının ölüm tehlikesinin gerçekleştiği 

veya son haberin alındığı günden başla
yarak hüküm dağuracağı belirtilmiştir 

(md. 32-35). Bu kuralların açılımı mahi
yetinde olmak üzere mirasla ilgili olarak 
da bazı özel hükümler konmuş, bu arada 
hakkında gaiplik kararı verilmiş kimse
nin mirasçıları veya mirasında hak sahibi 
olan kişilerden -tereke malları kendileri
ne teslim edilmeden önce- göstermeleri 
istenen güvencenin azami süresi gaibin 
1 00 yaşına varması şeklinde belirlendiği 

gibi hazinenin gaiplik kararı isteminde 
bulunabilmesi için de sağ olup olmadığı 
bilinmeyen kimsenin 1 00 yaşını doldu
racağı süre kriterinden yararlanılmıştır 

(md. 584-588). 

Fıkıh kitaplarında daha çok "yaşadığı 
bilinmekle beraber nerede bulunduğu 
bilinmeyen kimse" anlamında kullanılan 
"gaib" kavramını mefküdden ayırt etmek 
üzere birincinin durumu "el-gaybetü'I
munkatıa" (irtibatın kesik o lduğu gaiplik). 
ikincisinin durumu da "el-gaybe gayrü'l
munkatıa " şeklinde ifade edilir. İslam 
hukukçuları , bu durumdaki bir kimsenin 
şahsiyetin in devam ettiği ve kural olarak 
gaipliğin mahkeme kararıyla evlilik bağı
nın sona erdirilmesi için başlı başına bir 
gerekçe olamayacağı noktasında f ikir bir
liği içindedir. Ancak bunun, günümüz po
zitif hukuk düzenlemelerinde genellikle 
boşanma sebeplerinden biri sayılan terk
te olduğu gibi, başta nafaka olmak üzere 
kocanın evlilikten doğan yükümlülükleri 
ni yer ine getirmemesine yol açması ha
linde hakim eşin talebi, olayın özelliği ve 
tarafların kusur durumların ı göz önünde 
tutarak nafakanın sağlanmasına ilişkin 

tedbirleri almaya ve bazı fakihlere göre 
gerektiğinde tefrik kararı vermeye yet
kilidir. Hukük-ı Aile Kararnamesi'nin 126. 
maddesi mefküdün yan ı sı ra nafaka bı 

rakmadan uzakça bir yere gidip izini kay
bettir en kimsenin de eşin in müracaatı 

üzerine hakimin gerekli araştırınayı ya
pıp tarafları tefrik etmesi hükmünü ge
tirmiştir (ayrıca b k. MEHİR; NAFAKA; TA
tAK; TEFRİK). 
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!il BEŞiR GÖZÜBENLİ 

MEFSEDET 
( ö-WA!f ) 

Şer'an yasak fiilierin içerdiği 
veya hakkında 

özel hüküm bulunmasa da 
dinin temel amaçlarını ihlal eden 
zararlar ve kötülükler anlamında 

usUl-i fıkıh te rimi. 
_j 

Sözlükte "itidal çizgisinden sapmak, 
bozulmak" anlamına gelen ve salahın kar
şıtı olan fesad kökünden türetilmiş olup 
"bozulmaya sebebiyet veren , fesat ve 
zarar içeren" demektir; isim olarak ço
ğ ul u mefasid, karşıtı masiahattır (Lisa
nü'l-'Arab, "fsd" md.; Zemahşerl, s. 341 ). 
Fıkıh literatüründe mefsedet ruhi veya 
bedeni, ferdi veya içtimal olsun dünyevl 
ve uhrevl zararları (mazarrat), acı ve acıya 
yol açan sebepleri ifade eden bir terim 
olarak kullanılır; ancak hükümterin daya
nağını oluşturan bir gerekçe sayılması için 
dinin amaçlarıyla bağının kurulması özel 
bir önem taşır. Gazzall, bu noktaya dikkat 

çekmek üzere bir fıkıh usulü terimi ola
rak mefsedeti "maslahatın zıddı" şeklinde 

tanımlayıp bu anlamda maslahatın da 
dinin (şer') insanların din, can, akıl . nesil 
ve mallarını koruma şeklinde özetlenebi
lecek olan amaçlarını korumayı ifade et
tiğini ve bunların ihlaline yol açan her 
şeyin mefsedet, mefsedeti gidermenin 
de masiahat olduğunu belirtir ( el-Müs
ta.şfa, ı. 286-287). 

Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde fesad 
kelimesi ve ondan türemiş isim ve fiiller 
geçmekle beraber mefsedet şeklinde bir 
kullanım mevcut değildir. Genel olarak 
fesad içeren eylemlerin terkedilmesini, 
özel olarak da insanların din, can, akıl, 
nesil ve m al emniyetlerine yönelik zarar
ların giderilmesini isteyen, insanlara doğ
rudan veya dolayısıyla zarar veren davra
nışları , bilhassa haksızlık, haset. kin, buğz 
ve arkadan konuşmayı yasaklayan, maru
fu emredip münkerden kaçınınayı öğüt

leyen pek çok ayet ve hadis bulunmakta
dır (mesela bk. el -Bakara 2/23 ı; Al-i im
ran 3/104; el-Maide 5/2, 87; el-A'ril.f 7/33 . 
ı 57; en-Nahl ı 6/90; eş-Şuara 26/1 83; eş
Şura 42/42; et-Talak 65/6; Wensinck, el
Mu'cem, "fsd" md.). İslam'ın ana kaynak
larındaki bu ifadeleri dikkate alan usul 
ve kelam alimleri, şer1 hükümterin mas
lahatı celb ve mefsedeti defetme esası
na dayandığı noktasında birleşmiş ve Re
sOl-i Ekrem'in, "Zarar vermek de zarara 
zararta mukabele etmek de yoktur" an
l amına gelen meşhur sözü İslam huku
kunun temel ilkelerinden birini oluştur

muştur (İbn Mace, "AI:ıkfım" , ı 7; Kadi Ab
dülcebbar, XIV, 53-106, l40- ı 54;Amidl, lll, 
249-25 ı; Şatıbl , ll, 40-45; AclGnl, ll, 365 ; 
Mecelle, md. ı 9). Bir ibadet veya hukuki 
işlemin şer'an aranan gereklerinde ek
siklik bulunması ise "fesad" terimiyle ifa
de edilir ve bu tür olumsuzluk fıkıh usulü 
eserlerinde özel olarak incelenir (bk. FE
SAD) 

Mef sedetle masiahat kavramları ara
sında karşıtlık bulunduğundan mefse
detin giderilmesi ilkesinin f ikri temelleri, 
meşruiyet delilleri, ictihad usulündeki 
yeri, müstakil bir delil sayılıp sayılmaya

cağ ı ve istihsan, örf, maslahat-ı mürse
le, sedd-i zerai' gibi diğer şer1 delillerle 
alakası , mefsedet kavramının fıkıh lite
ratüründeki yeri, bu kavramın hüsün ve 
kubuh teorisiyle irtibatı, yani mefsede
tin belirlenmesinde akıl-nakil ilişkisi, 
mefsedetin değişik açılardan taksimi gibi 
konularda masiahat hakkındaki bilgi ve 
değerlendirmeleri göz önünde bulundur
mak gerekir (bk. MASLAHAT). Bununla 


