MENFAAT
la çok yakından ilgilenmesi ve Sı d ki hükümetinin icraatını sert bir dille eleştir
ınesi yüzünden 1945-1946 yıllarında yirm i defa hapse girdi. Sıdki kabinesin in
düşmesinden sonra Vefd Partisi'nin yeni
yayı m organı olan Şavtü 'l-ümm e gazetesinin yazı işleri müdürlüğünü üstlenen
Mendur ayrıca avukatlık yaptı. 1950'de
Vefd Partisi'nden milletvekili seçildi ve
çeşitli parlamento komisyonlarında görev aldı . 1952 devriminin ardından bütün
partiler kapatılınca Şavtü '1-ümme de yayım hayatına son verdi. Mendur. kuruluşundan itibaren ders verdiği Akşam Tiyatro Enstitüsü'ndeki görevine devam etti ve 1959'da Dramatik Edebiyat Bölümü'nün başkanı oldu . 1962 yılında kendisine edebiyat alanında devlet teşvik ödülü verilen Mendur 20 Mayıs 1965'te Kahire'de öldü.
Muhammed Mendur. Taha Hüseyin
ekolünün en önemli eleştirmenlerinden
olmakla birlikte hacasından farklı bir yöne kayarak edebi eleştiride sosyalist çevrenin sözcülerinden biri haline gelmiştir.
Onun çok sayıdaki kitap ve makalesi genelde edebi eleştiriyi konu edinir. Mendur romantiklerin, sembolistlerin ve sanatı sanat için kabul edenlerin kurallarını
birleştiren eklektik bir edebiyat kuramı
geliştirm i ştir. Edebi eleştiri konusunda
ortaya attığı görüşlerinde Sainte Beuve
ve Jules Lemaitre'in yanı sıra daha çok,
bazı eserlerini Arapça'ya çevirdiği Gustave Lanson ve Georges Duhamel'den etkilenmiştir. Genellikle Fransız kaynakların
dan alınma olan temel görüşleri tutarlı
bir edebiyat ve eleştiri anlayışı oluştura
cak şekilde kendi içinde uyumludur. Mendür, Fransa'dan dönüşünden kısa bir süre sonra Ahmed Emin tarafından yeni kurulmuş olan e ş-Ş e]fiife dergisinde yazı
larını yayımlamaya başlamış. a r dından

düzenli olarak bu yazılarını sürdürmü ş
tür. Bu dönemdeki el eştiri yöntemini kendisi "metinleri yorumlamaya ve izienim
zevkine dayalı uygulamalı eleştiri " olarak
tanımlar (M uhammed Mend ur, s. 5) . Mendur bu temayülünde Lanson'dan etkilenmiştir. Fransa'da öğrenim gören çağdaş
Mısırlı edebiyat eleştirmenlerinin hayli
etkisinde kaldığı , edebi eserin değerinin
çağa , çevreye ve ırka göre değişebilece
ğini savunan Hippolitte Taine'in edebi
eleştiri yöntemini sağlıklı bulmaz (a.g.e.,
s. 166) . Mendur, modern Arap edebiyatında edebi eleştiriyi fısıltılı şiir. şiirsel
panteizm , maksattı 1 hedefli edebiyat,
objektif romantizm ve yöntemsel eleştiri
gibi kavramlarla tanıştıran kimsedir. Şi-

irde serbest nazmın hararetli savunucularından biri olmuş . bu alanda Akkad ve
serbest nazım karşıtlarıyla fikir çatışma
sına gi r miştir. Siyasal ve sosyalist girişim
lerine rağmen hayatı boyunca ideolojik bir
eleştirmen değil gerçek edebiyat eleşti r
ıneni olarak kalmıştır.
Eserleri. Otuzun üstünde kitap ve yüzlerce makale yazan Mendur'un basılmış
eserlerinden bazıları şunlardır : Fi'l-Mizani'l- ce di d (Kahire 194 4; Ka h i re, t s.;
19 19 -1 942 y ılları a ra s ınd a eş -Ş e~a fe ve
er-Risa le dergil erind e yazdı ğ ı yaz ıl a rd a n
meyda na ge lmi ştir); en -Na]fdü 'l -menheci 'ind e'l -'Arab (Ka hire 1944 ; Ortaçağ
Arap e debi yatında edebi e le ş tiri üzerin e
Arapça kaleme alınan en önemli kaynakl ardan biridir; Fi'L-Edeb ve'n - na ~d, Ka hire
ı 949 ); e d-Dimu]fratıyye tü's-siyasiyye

(Ka hire 19 52); M esra]J.iyyatü Şev]fi(K a 
h i re ı 954 ); Mu]J.açlarat 'ani'l-M azini (Kahire 195 4) ; Veliyyüddin Yek en (Ka hire
ı 956 ); eş- Şi'rü 'l-Mışri ba'de Şev ]si (Kahi re, ts. ); el-Edeb ve m e ~ahibüh (Ka hire ı 9 57, 2 bs. ); Cevl etün fi'l- 'alemi 'l-iş 
tiraki (Kah i re ı 957) ; Ka çi aya ce di d e ii
e d e bine'J-]J.adiş(Be y rut ı 958); Fennü 'ş

şi'r

(Kahire, ts.); eş-Ş e ]fiife tü ve echiz e tüha (Kah i re ı 95 8 ); M esra]J.u Tevfi]f
el-f:iaki m (Kahire ı 96 1); en -Na]fd ve'nnü]f]fiidü'l-mu' a şın1 n (Ka hi re 1964 ).
Mendur'un Duhamel, Lanson, Meillet ve
Flaubert gibi edip ve düşünürlere ait
Fransızca'dan yaptığı çevirileri de vardır
(bunl ar için bk. Muhamm ed Be rade, s.
279-280) . Muhammed Serade'nin Mendur hakkında yaptığı doktora çalışması
(Muf:ıammed Mendür ve tan:çirü 'n-n a ~
di 'L-'Arabi, ı 973, Paris Üniversites i) yayım
lanmıştı r (bk. bi bl) .
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MENFAAT
( aı..;;..ı f)

Bir aynın kullanı lmasıyla
meydana gelen fayda,
iyi olana ulaştıran şey,
zararın karşıt ı anlamında

L

İslam hukuk t erimi.

_j

Sözlükte "fayda" anlamındaki nef kökünden türeyen bir isim olan menfaat
(çoğulumenafi') "fayda. hayır, insanı iyi
olana ulaştıran şey" manasma gelir. Kelime dinlliteratürde bu sözlük anlamı düzeyinde m asiahat ile eş anlamlı olarak
yaygın bir kullanım kazandığı gibi ayrıca
bir hukuk terimini de ifade etmektedir.
Menfaatin Kur'an'da, hadislerde ve genel
diniliteratürdeki kullanımı sözlük manası
çerçevesindedir. Kelimenin temel anlamı
olan fayda. en soyut şekliyle "bir hazzın
elde edilmesi veya bir zarar ve elemin
uzaklaştırılması " anlamlarını içerir ( Fahreddin er-R azi . YI. ı 46; izzeddin ibn Abdü sse lam, ı. ı 2 ; M . Said Ramaza n elBGtl. s. 26 ). Mas l ahatın karş ıtı m efsedet,
menfaatin karşıtı da m azarrat olup bu
iki kelime birbirinin yerine kullanılır (bk.
MEFSEDET ). Bu kelimeler arasındaki anlam düzeyinde dikkate alınabilecek tek
fark, objektif ve teorik fayda ve zararları
belirtme noktasında masiahat ve mefsedetin. sübjektif ve pratik fayda ve zararları belirtme hususunda da menfaat
ve mazarratın daha öncelikli olarak kullanılmasıdır. "Def -i mefsedet eelb-i menafi'den evladır " genel fıkıh prensibinde
(Mecelle, md . 30) menfaat kelimesi en
genel anlamda faydayı ifade etmektedir.
Bu kural klasik kaynaklarda. "Def'-i mefsedet eelb-i mesalihten evladır " formunda geçerken M ecelle'de masiahat kelimesinin yerine menfaat kelimesi tercih
edilmiştir.

İ slam hukukunda hakların özü genel
kabul gören bir teoriye göre m asiahat ve
menfaattir. İslam hukukçuları , masiahat
ve menfaati hukukun temeline yerleşti 
rip bütün şer'l hükümterin kulların maslahat ve menfaatini gerçekleştirme amacına yönelik olduğunu savunurlar. İslam
hukukunun özü ve gayeleri gibi tartışma
konuları , ı:nenfaat kelimesinden çok artık
teknik terim haline gelen masiahat kavramı altında ele alınan geniş bir muhtevaya sahip olmuştur (b k. MASlAHAT) . Maslahatın bu alanlarda kazandığı teknik
anlamı ortaya koymak üzere yapılan tanımlarda dahi sürekli biçimde menfaat
kelimesinden yararlanılmakla birlikte
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(Gazzall, s. 174; Fahreddin er-Razi, VI, I46;
ibn Em1ru Hac, lll, 142) menfaat kelimesi
sözlük anlamı düzeyinde kalmıştır. Menfaatin teknik bir terim olarak özellikle
mal varlığı hukuku alanında kullanıldığı
görülür.
Hukuk terimi olarak menfaat. bir evde
oturmak veya ata binmekte olduğu gibi
bir malın (ayn) kullanılmasıyla meydana
gelen faydayı belirtir (Ali Haydar, ı. 227228; Elma! ılı, lll, 413). Maliki alimi ibn Arafe'nin. "elde edildiği şeye (ayn) izilfe edilmedikçe başka bir yolla kendisine işaret
edilmesi -aklen- mümkün olmayan ve izafe edildiği bu şeyin de bir parçası olmayan
şey" diye yaptığı tanım da bu doğrultu
dadır. Rassa' bu tarifi açıklarken elbiseyi
giyrnek ve hayvana binrnek örneklerini
verir ( Şerl:ıu ljudO.di ibn 'Ara{e, s. 396).
Şafii müellifi Şehilbeddin ez-Zencan1'ye
göre menfaat. ayniarın hey'et ve şekil olarak onlardan istenilen faydanın elde edilmesine müsait ve hazır durumda bulunmasıdır ( Tal].ricü '1-fürO.', s. 225) Mesela
ev. çatısı sayesinde soğuk ve sıcaktan korumaya müsait ve hazırdır. Duvarlarıyla
da içindekileri hırsız ve gaspçılardan korur. Bu şekilde kendisini diğerlerinden
ayıran ve elde edilmek istenen amaca ulaşılması için hazır olan hey'etleri (arazları)
bir aynın menfaatidir.
islam hukukçuları bir ayndan faydalabir eşyanın kullanılması gibi yollarla elde edildiğini düşündükleri istifacteye menfaat diyerek ona bir varlık atfederler. Bu tasarımda eşya iki ayrı varlık
tan oluşur. Bunlar eşyanın kendisini .
başka bir deyişle araziardan ayrı olarak
cevherini ifade eden ayn ve bu aynın kullanımıyla sağlanan ya da eşyanın istifacteye hazır sOreti (hey' et) olarak görülen
menfaatlerdir. Menfaatin bu şekilde algılanması noktasında fıkıhtaki dört ana
mezhep ortakyaklaşıma sahiptir. Bu düşünüş modeli atomcu evren anlayışı ile
şekillenmiş bir eşya tasarımı olup kelamdaki cevher-i fert teorisiyle de uyum içindedir (bk. MAL).
islam hukukçularının esas aldıgı atomcu anlayışa göre eşya cevher ve araziardan oluşur. Ayn eşyanın cevheri. menfaat
ise arazlarıdır (DebGsl, ll , 779 , !071; Serahs1, el-fV!ebsO.t, Xl, 80; ibnü'l-Hümam, IX,
356). Genel anlamda arazlar eşyanın rengi, biçimi. hareketi, bulunduğu durum.
şekli vb. sıfatları olduğundan bir aynın
kullanılması ve ondan istifade edilmesi
de kategori olarak fiil ve hareketten ibarettir. Fiil ve hareket ise bir arazdır. Dolayısıyla menfaat denilen şey arazdır (Şenılması.
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habeddin ez-Zencanl, s. 226). Ata binmek,
evde oturmak. bir kimse için iş yapmak
gibi hareket ve fiiller arazdır. Ayn üzerinde gerçekleşen bu hareket ve fiil. araziara ait genel özellikler doğrultusunda peş
peşe iki anda varlığını sürdüremeyip varlığa geldiklerinin hemen arkasından yok
olur (Serahsl, el-fV!ebsO.t, XI, 78, 80; XV, 74;
el-UşO.l, ı. 56) ve tekrar yaratılır (Şehabed
din ez-Zencanl, s. 225). Dolayısıyla menfaatierin varlıklarının devamı olmadığı
için bunlar ma' düm kategorisindedir (Şa
tıbl. lll, 164; ibnü'I-Hümam, IX, 60; Leknevl, l, 63; Ali Haydar, I, 228).
Menfaatin Kapsamı. Menfaat terimi
sadece eşyanın aynına bağlı menfaatleri
içermeyip daha geniş kapsama sahiptir
ve başlıca üç ayrı türü içine alır. 1. Malların menfaatleri. Elbiseyi giymek, evde
oturmak. kölenin hizmeti gibi bir malın
kullanılması ve kendisinden istifade edilmesi gibi. 2. Bu d' menfaati. Bu. nikah akdiyle erkeğin kadından cinsel yönden yararlanması anlamınadır. 3. Hür kişinin
bedeninin menfaati (Nevevl, V, 13-14).
Menfaat terimi genellikle ay n -menfaat
ayırımı bağlamında gündeme getirildiği
için eşyanın aynının menfaati bunun en
çok bilinen türüdür. ikinci olarak evlilik
içinde erkeğin kadından cinsel yönden istifade etmesi de bir tür menfaat şeklinde
değerlendirilmiştir (Şehabeddin ez-Zenca nl, S. 192-l96;Şirb1n1, lll, 183) . Bu düşünceden hareketle özellikle Şafii, Hanbeli ve Maliki doktrinlerinde nikah akdinin konusunun menfaat yani cinsel faydalanma olduğu düşünülür ve nikah akdi.
konusu menfaat sayılan akidlerin prototipi kabul edilen kira akdine benzetilir
(Şehabeddin ez-Zencanl, s. 192-196; Hattab, IV, 224). Bir eşyadan faydalanılması
bir fiil ve hareketle olduğu gibi eşler arasındaki istifade de en genel kategori olarak fiildir. Hanefiler ise nikah akdinin konusunun menfaat terimi kapsamında olduğunu kabul etmekle birlikte bunu eş
yaya bağlı menfaatlerden ayırmak için
"müt'a" terimini tercih eder. Buna göre
nikah akdi "milkü'l-müt'a" doğurur (ibn
Nüceym, lll, 85; ibn Abi din, lll, 3; ayrıca b k.

telendiği halde islam hukukunun bu iliş

kiye

bakışı farklıdır. Farklılık

esas olarak
bu ilişkide yapma borcunu bir menfaat olarak nitelemesindedir. Buna göre
eşyanın aynından istifade etmek menfaat olduğu gibi bir kişinin emeğinden istifade etmek de menfaattir. Zira emek de
neticede bir fiil ve harekettir. Bu bakım
dan bir kişinin diğerine karşı bir hizmetini
konu edinen akid "hizmette bulunacak
kişinin menfaatlerine malik olma" anlamı taşımaktadır. Dolayısıyla bu akid eşya
nın menfaatlerine malik olma sonucunu
doğuran kira akdi kategorisindedir. Nitekim kira akdi islam hukukunda ayni
hak doğuran bir işlem olup eşyanın menfaati (menafiu'I -a'yan) üzerinde meydana
gelen kira (icare-i ayn) ve insan fertlerinin
menfaati (menafiu beni adem) üzerinde
meydana gelen kira (icare-i ademi) olmak
üzere iki kısımdır (Muhammed b. Ahmed
ed-DesGki, IV, 2; Ali Haydar, I, 672, 674).
Öte yandan bazı doktrinlerde kira akdi,
ayn- deyn kavram ikilisi şablonu doğrul 
tusunda "icare-i ayn" ve "icare-i zimme"
şeklinde ikiye ayrılmaktadır. icare-i ayn
belirli bir evi kiralamak gibi belirli ve somut bir aynın menfaatieriyle ilgili iken
icare-i zimme muayyen olmayıp vasfı belirlenen bir şeyin menfaatieriyie alakalıdır.
Bir kişiyi belirli nitelikteki hayvanla bir yere taşıma menfaati gibi ki Şafiiler bu tür
menfaatlerin zimmet borcu olduğunu düşünmektedir (i bn Hacer el-Heyteml, V. 55).
Bu noktada hak sahibinin yetkisi milkü'lmenfaadan çok deyn üzerindeki alacak
fıkhın

hakkı niteliğindedir.

MİLK).

Bu kapsama sahip menfaatler üzerindeki yetkileri ifade ederken menfaat teriminin yanında "intifa" terimi de kulla·
nılır. Buna göre menfaatler üzerinde kurulan bir yetki. sahibine sadece o menfaatten ferdi olarak yararlanma imkanı veriyor ve bunun dışında hukuki tasarruflarda bulunmasını mümkün kılmıyorsa
burada hakkın konusunun intifa olduğun
dan bahsedilir. Bu tür yetkiler de "milkü'l-intifa" tabiriyle ifade edilerek milkü'lmenfaa teriminden ayrılır. Hanefi doktrininde ise böyle bir ayınma gidilmediğin
den milkü'l-intifa tabiri kullanılmaz.

Menfaatin üçüncü türü olan hür kişi
nin emeği ise genellikle yapma borçları.
yani bir kişinin akidle belirli bir işi yap mayı borçlanmasında görülür. Kara Avrupası hukuk sisteminde bir kişinin diğerine karşı bir şeyi yapmayı borçlandığı
sözleşmeler bir borç ilişkisi. karşı taraftan
bir şey yapmasını isteme hakkına sahip
olan kişinin bu yetkisi de alacak olarak ni-

islam hukukçuları, menfaatin kapsabu şekilde belirlemekle birlikte bazı
eşyanın gelir ve semerelerinin de menfaatin kapsamına girip girmediğini tartışmışlardır. Menfaat araz cinsinden olduğu için "menfaatlerden elde edilen kira
geliri gibi hukuki ve tabii semereler" manasında kullanılan galle teknik anlamda
menfaatin dışında kalmaktadır. Zira bunmını
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lar ayn niteliğindedir. Ancak bir kişinin
malik olduğu menfaatten gelir elde etmesi mümkün olduğu için bu durumda
menfaat teriminin kapsamı genişleyerek
zaman zaman menfaatten elde edilen
ayn niteliğindeki gelirleri de kapsamı içine almıştır.
Menfaat teriminin kapsamı, olumsuz
menfaatler denilebilecek bir
eşyanın belirli bir şekilde kullanılmaması
yükümlülüğünü de içerir. Özellikle irtifak
haklarında bir akar maliki diğer akar mal iki ile arazisindeki binayı kaldırıp orada
artık inşaat yapınama hususunda akid
icra etse bu sözleşmeyle hak sahibi diğer
arazinin belirli menfaatlerine malik olur
(ibn Kudame, IV, 326; BuhOtl, Keşşafü 'l
/r.ına', lll , 413; Hacak, İslam Hukukunda
irtifak Hakları, s. 74). Buradan hareketle
islam hukukunda yapma bo rç ları gibi
yapınama borçlarının da genel tür olarak
ayni hak bağlamında ele alındığı anlaşıl
muhtevalı

maktadır.

Menfaatin Hukuki Niteliği ve Hükümleri. Eşyanın atomcu anlayış doğrultu
sunda tasvirinde menfaatlerin ma'dGm
olduğu noktasına kadar islam hukukçuları
ana hatlarıyla aynı düşünse de bu noktadan sonra Hanefiler'in ve diğer üç daktrinin menfaatin niteliği konusundaki görüşleri birbirinden farklıdır. Hanefiler'in
tasarımı, temelde araz sayılan menfaatlerin cevher olan ayndan farklı olduğu ilkesi üzerine kuruludur. Hanefiler. bu anlamda bir eşyanın mali değerinin yalnız
ca aynda bulunduğunu belirterek menfaatierin kendi başlarına var olan aynlar
gibi hukuki değer taşımadığını düşün ür.
Zira menfaatler ma'dGmdur. Var olmadan önce bir şeyin mali değerinden ve
mal olmasından bahsedilemez (Serahsl.
ei-Uşü l, 1, 56). Ayrıca menfaatlerin ma'dQm olmas ı ve ardışık iki anda varlığını
koruyamaması (beka vasfını taşı maması) dolayısıyla ihraz edilmeleri de mümkün görülmemiştir. i h razı imkansız bir şeyin hukuki değer taşıması ise düşünülemez (Al i
Haydar, I, 795).Bununla birlikte menfaatin, kira gibi bazı akidlere konu olması durumunda toplumun ihtiyacı ve zaruret
dolayısıyla mal kabul edilerek ayni hakların konusu olması mümkün görülür
(a.g.e., I, 781 . 795 ). Akid söz konusu olduğunda menfaate mevcut hükmü verilir ya da kendinden faydalanılan ayn genel ihtiyaç ve zaruret sebebiyle menfaat
yerine konulur (Serahsl. el-Uşül, ı . 56) . Bu
genel çerçeveden hareketle Hanefiler'in
temel ilkesi, cevherin arazdan üstün oluşuna paralel biçimde aynın menfaatten

üstün olduğu ve arada mutlak bir eşitsiz
liğin bulunduğudur (DebOsl. ll, ı 071; Ali
Haydar, I, 67 1).
Hanefiler dışındaki mezhep u lemasının
da atomcu düşünce doğrultusunda şe
killenmiş olan menfaat algılayışında da
menfaatler arazdır ve her an yenilenir.
Ancak bu mantıkl izah örf ve hukuk alanında terkedilip arazların mevcut olmadığı yargısı işletilmez. Zira bunlar hukuki
ve iktisadi planda mali değere sahiptir.
Dolayısıyla menfaatler gerçek anlamda
değilse bile hükmen mal niteliğindedir
(Ş e habeddin ez-Zencanl. s. 225; Zerkeşl, ll,
402) . Hanefi mezhebi dışındaki üç doktrin bir eşyanın menfaatine kural olarak
ayn hükmünü vermiş ve ayn ile menfaat
arasında bir eşitsizlik ve fark düşünme
miştir. Bu sadece akidlerle sınırlı tutulmayıp menfaat her bakımdan ayna denk
kabul edilmiştir. Kural olarak ayn üzerinde gerçekleşen hukuki işlemlerin tamamı menfaatler üzerinde de gerçekleşebi
lir. Ayrıca menfaat üzerinde kurulu olan
ayni haklar da ayni hakların iç ve dış muhtevasına sahip. mutlak ve inhisar ifade
eden bir hak olarak düşünülür (Karafl, ı.
33 1-332)
Hanefiler ve cumhur arasında aynmenfaat ayırımı ve menfaatin hukuki niteliği konusundaki bu görüş ayrılığı hukukun pek çok alanında önemli sonuçlar
doğurmuştur. Bunların başlıcaları şöyle
sıralanabilir: 1. Menfaatler tek başına
ayndan bağımsız olarak hukukl işlemlere
konu edildiğinde üzerinde milkü'l-menfaa ve milkü'l-intifa niteliğindeki sınırlı
ayni haklar kurulabilir. Bu işlemler temelde kira, vasiyet. vakıf ve iaredir. Ancak
Hanefiler. menfaatin mali değerden yoksun ve ayndan daha düşük seviyede bulunduğunu tasarladığından menfaatlerin hukukl işlemlere konu olmasını sınırlı
şartlarda kabul etmişlerdir. Buna göre
Hanefiler'de menfaat üzerindeki işlemler
ve bu işlemlerin prototipi olan kira, akid
yapıldığı anda akdin konusu olan menfaat
ma'dQm olacağından kıyasa, yani mezhebin genel hükümleri ve akıl yürütme
biçimine aykırı görülmüştü r (Kasani, IV,
173; Ali Haydar, ı. 672, 689) . Buyüzden
genelde kira istihsanen caiz sayılmıştır.
Akid yapıldığı anda ma'dQm olan menfaat
kiralayanın istifade fiiliyle elde edilmekte
ve anbean meydana gelmektedir. Dolayısıyla kiralayan menfaate. kiraya veren
de ücrete anbean malik olur (Serahsi,
el-Mebsüt, III , 52; Kasa ni, IV. 20 ı). Menfaatierin bir an elde edildikten sonra yok olması ve tekrar yaratılması sebebiyle kira

akdi de araz konumundaki menfaatlerin
var olduğu anlarda söz konusu olmakta.
arazlar bir sonraki anda yok olduklarında
kira akdi de ortadan kalkmaktadır. Bundan dolayı kira akdi menfaatlerin her varlığa gelişinde yeniden in'ikad eden, sürekli yenilenen bir akid zinciri şeklinde
tasawur edilmiştir (Serahsl, ei-Mebsut. X.
205; XV, 75, 96, I 36; ibnü'I-Hümam, IX, 61,
70-7 ı). Diğer doktrinlerde ise menfaat
kural olarak ayn seviyesinde ve ona eşit
görüldüğünden menfaat üzerindeki iş
lemlerde ve kurulan haklarda Hanefiler'de rastlanan sınırlamaya gidilmemiştir.
Bu özelliğinden dolayı menfaatler üzerindeki akidlerde menfaatler ayn gibi akidle birlikte el değiştirir ve kiralayan kimse
menfaatlere tıpkı aynın satımı gibi bir defada malik olur. Hukukl işlemlerle menfaat üzerinde kurulan ayni hakların devamlılığı bakımından da iki anlayış arasın
da ciddi farklar vardır. Çoğunluğa göre
belirli bir süreyle sınırlı milkü'l-menfaa
tipi yetkilerde hak sahibinin ölümüyle ayni hak kural olarak sona ermeyip vereseye intikal eder. Süre ile sınırlı olarak kurulmuş vasiyette musa leh süre bitmeden öldüğünde milkü'l-menfaa vereseye
geçer (SüyOtl, s. 327). Kira akdinde de durum böyledir. Zira kira menfaat üzerinde doğrudan ve bir defada lazım bir ayni
hak doğurur ve bu ayn üzerindeki milk
gibi mirasla intikal eder (Şehabeddin ezZencani. s. 23 ı -234 ). Hanefiler'de ise
menfaatler akidleri sahih hale getirmek
için zarureten mevcut hükmünde sayıldı
ğından akid dışındaki hallerde menfaatin
ma'dQm olduğu ilkesi geçerliliğini sürdürür. Dolayısıyla ayndan ayrı olarak menfaatler mirasla intikal etmez. Menfaat
kendisine vasiyette bulunulmuş kişi öldüğünde vasiyetin süresi dolmamış olsa dahi
menfaatler onun veresesine geçmez. Bunun gibi kirada taraflardan birinin ölümüyle de akid infisah eder. Kirayı sürekli
yenilenen bir akid sayan Hanefiler'in tasarımında ayn maliki malı üzerinde ortaya
çıkmakta olan menfaatleri her an kiraya
vermekte, taraflardan birinin ölümüyle
bu zincir kopmaktadır (a.g.e., s. 234).

z. Menfaatin niteliği konusunda Hanefiler ve çoğunluk arasındaki anlayış farkı.
gasbedilen bir malın menfaatlerinin tazmini hususundaki görüş ayrılığının da temelini oluşturur. Hanefıler'e göre menfaatler ardışık iki anda varlığını koruyamadığı için ma'dQm olduğundan aslen
gasp ve itlatı mümkün değildir (ibnü'lHümam , IX, 355). Tazmin gerektirecek
zararlarda misliyle mukabele nas ve icma
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dolayısıyla gerekli görüldüğü halde ayn
menfaate denk kabul edilmemiştir (Serahsl, el-Uşül, 1, 56; ibnü'I-Hümam , IX,
356). Şafii ve Hanbeli doktrinleri menfaatle ayn arasında hukuki değer noktasında bir ayırım yapmadığı için menfaatierin tazmin edileceğini savunur (bk.

GASP).

3. Hanefi mezhebinde aynın her bamenfaatten daha üstün sayıl
ması ve buna bağlı olarak menfaatlerin
hukuki değerinin bulunmadığının kabul
edilmesi, menfaatler üzerinde gerçekleşen hukuki işlemlerde ve gaspta gözlemlenen bazı zorlama hükümterin ortaya
çıkmasına sebep olduğu gibi diğer doktrinlerde ayn ve menfaatin birbirinden
tamamıyla bağımsız ve birbirine eşit varlıklar olarak ele alınması da aynı şekilde
birtakım aşırı hükümterin ortaya çıkma
sına yol açmıştır. Bu doktrinlerde menfaat bağlı olduğu eşyanın aynından bütünüyle bağımsız bir şekilde tasartandığı
için menfaatler üzerindeki ayni haklar da
eşyanın mülkiyetinden tamamen bağım
sızlaştırılmıştır. Buna göre mesela bir evi
kiralayan kişi evin menfaatine malik olduğundan bu menfaat üzerinde dilediği
gibi tasarrufta bulunabilir. Bir aynı satın
alan kişi aldığı malı satabiieceği gibi bir
şeyi kiralayan kimse malik olduğu menfaati kiraya verebilir. Öyle ki bir malı kiralayanın onu malın sahibine kiraya vermesi dahi mümkün görülmüştür (Ali b.
Süleyman el-Merdavl, VI, 34; Zekeriyya elEnsarl, Esne'L-metalib, 11. 434; Hattab, V.
417; Şirblnl, lll, 492-493). Yine bir malı kiralayan kişiye o mal satılsa veya hibe edilse kira akdi infisah etmez (Ali b. Süleyman el-Merdavl, VI, 69; Zekeriyya el-Ensari, Esne'L-metalib, ll. 434; BuhOtl, Şert:ı.u
Müntehe 'L-iradat, Il, 269). Zira burada kişi
kira ile menfaate. sonra da satım akdi ya
da hibe ile ayna malik olmuştur. Bu tasarıma göre anılan iki akdin konuları farklı
olduğu için bu işlernde bir sorun görülmemiştir. Hanetiler'in son iki konudaki
görüşleri çoğunluğun görüşlerinden farklıdır (i b n Abi din, VI, 91; Ali Haydar, I, 736;
Bilmen, VI, 173)
kımdan

Çoğunluğa

ait tasarım sonucunda mengerektirip gerektirmediği. karz. rehin vb. işlemlere konu
olup olamayacağı gibi aslında doğrudan
eşya ve ayn ile ilgili hükümler menfaatler açısından da tartışılmıştır. Bu tartış
malar zaman zaman Hanefi doktrininde
de yapılmıştır. Özellikle Şafiller'e göre
menfaatlerde riba gerçekleşmezken (Nevevl, V, 176) menfaatleri ayndan daha alt

faatierin
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seviyede ve mali değerden yoksun gören
Hanefi doktrininde bu ilkeye aykırı olarak
aynı cins menfaatin değişimi riba kuşku
su dolayısıyla kabul edilmemiştir. Buna
göre bir evin kir alanmasına karşılık diğer
bir evin kiralanması caiz değildir. Zira burada menfaatler aynı cinstendir ve akdi n
her iki tarafı da tabiatı gereği menfaati
ma'dum olması sebebiyle peşin verme
imkanına sahip değildir. Bu yüzden burada nesie ribası doğduğu düşünülmekte
dir (ibnü'l-Hümam, IX, 112-115; ibn Abidin, IV, 504)
BİBLİYOGRAFYA :

Cevher1. eş-Şıtıafı, Beyrut 1988, ll, 995; Firüzabad1. el-~amüsü '1-mufıit, Beyrut 1997, s. 991;
Ta cü '1-'arüs, "nf'a" md.; Tehanevı. Keşşaf( Dahruc). ll, 1746-1747; DebQs1, el-Esrar fi'l-uşül ve'lfürü' (nşr. Salim Özer, doktora tez i, ı997), EÜ
Sosyal Bilimler Enstitüsü, ll, 779, ı 037, ı 040,
ı 069 ' 1075; Serahs1. el-Mebsüt, lll, 52; X, 205;
Xl, 78, 80; XV, 74, 75, 96, ı36; a.mlf.. el-Uşül
(nşr. Ebü'I-Vefa el-Efgan1). Haydarabiıd 1372->
İstanbul ı984, 1, 56; Gazzal1, el-Müstaş{a, Bu la k
1324, s. 174; Kasani. Beda'i', ıv, ı73 , 201; Fahreddin er-Razi. el-Mafışül (nşr. Tahil Ca bir Feyyaze l-Aivani). Beyrut 1408(1988, VI, ı46 ; İbn
Kudame. el-Mugni, !baskı yeri ve tarihi yok ! (Daru ihyai 't-türasi'I-Arab1). IV, 326; Şehabeddin ezZencan1. Tal]rfcü'l-fürü' 'ale 'l- uşül(n ş r. M. Edlb
Salih). Beyrut ı987, s. 192-196,225,226, 23ı234; İzzeddin İbn Abdüsselam. ~ava'idü'l-afı
kam, i baskı yeri yokj1980 (Darü'l-cil). ı, 12;
Nevev1. Ravtatü 't-talib1n (nşr. Züheyr eş-Şav1ş),
Beyrut ı985, V, ı3-14, 176; Karafi, el-Furük
(n ş r. Ha111 Mansur). Beyrut 1998, 1, 33ı-332; Abdülazlz ei-Buhari, Keşfü 'i-esrar, İstanbul 1308,
1, 17ı-ı72; Feyyüm1. el-Mişba.fıu'l-mün1r(nşr.
Hıdır el-Ceva d), Beyrut ı987 , s. 6ı8; Şatıb1. elMuva.takat, lll, 164; Teftazan1. et-Telv1fı, Kahire
1377/1957, 1, 170-171; Zerkeş1. el-Menşür fi'lkava'id (nşr. Teysir Faik Ahmed Mahmud). Küveyt ı402(l982, ll, 402; lll, ı38-ı39 , 227-229;
İbn Receb, Takr1rü '1-kava'id ve tafır1rü '1-feva'id,
jba s kı yeri ve tarihi yokl (Darü'l-fikr). s. 43-44;
İbnü't-Hümam, Fetfıu'l-kad1r, IX, 60, 6ı, 707ı , 112-115, 355-356; İbn Emlru Hac. et-Takr1rve't-tafıb1r, Bulak 1316, lll, 142; Ali b. Süleyman ei-Merdav1, el-İnşaffi ma'ri{eti'r-racifı mine'l-l]ilaf(n ş r. M. Hamid el-Fıki), Beyrut ı406/
ı986, VI, 34, 69; Rassa·. Şerfıu J-judüdi İbn
'Arafe, I baskı yeri ve tarihi yokl (el-Mektebetü'lilm iyye). s. 396; Süyüt1. el-Eşba.h ve'n-nqa'ir,
Beyrut 1983, s. 326-327; Zekeriyya ei-Ensar1.
Esne 'l-metalib, 1baskı yeri ve tarihi yok! (Darü'lkitabi'l-islam1). ll, 434; a.mlf.. Şerfıu'l-Behce,
jbaskı yeri ve tarihi yokl (el-Matbaatü 'I-Meyneiyye). lll, 31 O; Hatta b, Mevahibü '1-celil, Beyrut
1398, IV, 224; V, 4ı7; İbn Nüceym, el-Bafırü 'rra'ik, lll, 85; İbn Hacer ei-Heytem1, Tufı{etü'l
mu(ıtac, jbaskı yeri ve tarihi yokl (Daru ihyai'ttürasi 'I -Arab1). V, 55; Şirb1n1, Mugni'l-mufıtac,
!ba skı yeri ve tarihi yokl (Darü'l-kütübü'l-ilmiyye ), lll, 183, 492-493; IV, 103; Buhüt1. Keşşafü 'l
kına' , lll, 413; a.mlf.• Şerfıu Müntehe 'l-irada.t,
Beyrut, ts. (Aiemü 'l-kütüb). If, 261, 269; Kalyübl, J-jaşiye 'ala şerfıi Minhaci't-\alibin, Beyrut,
ts. (Darü'J.fikr), lll, 171 ; Muhammed b. Ahmed
ed-DesGkl, J-jaşiye 'ale'ş-Şerfıi'l-kebir, Kahire

1328, IV, 2; İbn Abidln. Reddü'l-mufıtar (Kah ire). lll, 3; IV, 504; V, 77-81 ; VI, 91 ; Leknev1, ~a
merü'l-akmar, istanbull310, 1, 63; Mecelle, md.
30, 86, 87; Ali Haydar. Dürerü'l-hükkam, İstan
bul 1330, 1, 227-228, 671, 672,674, 689, 736,
781, 795; Elmalılı M. Harndi Yazır. Alfabetik islam Hukuku ve Fıkıh Istılahları Kamüsu (haz.
Sıtkı Gülle). İstanbul1997, lll, 413; Bilmen, Kamus, VI, 166, 169-ı70, 173, 191;Aii el-Hafif,
Afıkamü'l-mu'amelati 'ş-şer'iyye, I baskı yeri
ve tarihi yok! (Darü'l-fikri'I-Arab1), s. 26-29;
M. Said Ramazan el-Bı1t1, Pavabitü '1-maşla
fıa Fi'ş-şer1'ati'l-İslamiyye, Dımaşk 138687 (1966-67, tür. yer.; Mustafa Ahmed ezZerka. el-Fıkhü'l-islami fi şevbihi'l-ced1d, Dı
maşk 1968, lll, 204-210; ChafikChehata. Theorie genera/e de l'obligation en droit musulman
hanefi te, Paris 1969, s. ı72;_Abdüsselam Davüd
ei-Abbad1, el-Milkiyye fi'ş-şer1'ati 'l-İslamiyye,
Amma n 197 4, 1, 180- 184; Hasan Ha cak. İslam
Hukukunda irtifak Hakları ve İlgili Kavramların Gelişimi (yüksek lisans tezi, 1993). MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 15-16, 74; a.mlf.• islam Hukukunun Klasik Kaynaklarında Hak
Kavramının Analizi (doktora tezi, 2000). MÜ
Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 180-188, 194-207;
Mehmet Gayretli. İslam Hukukunda Şahsa
Bağlı Sınırlı Ayni Haklar: İntifa ve Sükna Hakları (yüksek lisans tezi . 1999), MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, tür.yer.

Iii

HASAN HACAK

MENFELÜTİ, Mustafa Lutfi

(~~~~~)
Mustafa Lutfi b. Muhammed Lutfi
b. Muhammed Hasen Lutfi ei-Menfelilti
(1876-1924)
L

Mısırlı

yazar ve

şair.

.J

1293 (1876) veya 1289 (1872) yılında
Asyut'a bağlı MenfeiOt beldesinde doğ
du. Babası Muhammed Lutfi. Menfelut
şer'i kadısı ve naklbüleşrafı olup Hz. Hüseyin soyundan gelen Lutfi ailesine. annesi meşhur Türk ailelerinden Çorapçı
lar'a mensuptur (Muhammed Abdülfettah, ıı. 178) . Kur'an-ı Ker'im'i ezberledikten sonra Ezher'e girdi. Burada on yıl kadar süren öğrenimi sırasında başta dil ve
edebiyat olmak üzere ahlak. felsefe gibi
derslere özel ilgi gösterdi. Arap nesir ve
nazmının klasiklerini okuyup üsiObunu
ve şiir yeteneğini geliştirdi. Dönemin Ezher şeyhi Muhammed Abduh'un derslerine devam etti, onun reformist görüşle
rini benimseyerek seçkin öğrencileri ve
dostları arasında yer aldı. Abduh'un muhaliflerinden olan Hidiv Abbas Hilmi'yi
eleştiren bir şiirinden dolayı altı ay hapis
yattı. Abduh'un vefatından ( 1905) sonra
Ezher'den ayrılarak MenfeiOt'taki evinde münzevi bir hayat yaşamaya başladı .
1907 yılında el-Mü'eyyed gazetesinde
önce "ei-Üsbuiyyat". ardından "en-N aza-

