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Uzunluğu ölçülerek 
işleme tabi tutulan mal anlamında 

hukuk terimi. 
_j 

Sözlükte "arşınlamak" manasındaki zer' 
kökünden türeyen mezrü' kelimesi ( çoğu

l u mezrOih) "arşın la ölçülen şey" demek
tir. İslam hukuku terimi olarak uzunluk 
ölçüsüyle (eskiden a rşın) ölçülerek işleme 
tabi tutulan arsa. arazi ve bina türü ta
şınmazlarla kumaş , cam levha, kereste, 
kağıt gibi taşınır malları belirtir (bunlar 
fiilen ölçülmeksizin iş l em gördüklerinde 
de mezrO' vasfını kaybetmez; Reşid Paşa, 
11 . 33 ). Aynı kökten nisbet ekiyle türetilen 
zer'i (çoğul u zer'iyyat) kelimesi de hukuk 
terimi olarak mezru' ile eş anlamlıdır. Ni
tekim Mecelle'de "zer'i ve mezru' ar
şınla ölçülen şey" diye açıklanmıştır (md. 
136). Keyll, veznl. adedi ve zer'i şeylerin 
hepsine birden mukadderat (miktarı be
lirlenebilen şeyler) veya mukadderat-ı er
baa ismi verilir (Mecelle, md. ı 32) . Tica
ret, ibadet. eğitim. kültür ve ulaşım mer
kezlerine. su ve enerji kaynaklarına yakın
lık gibi sebeplerle birim kıymetleri önemli 
değişiklikler gösterebilen arsa, arazi ve 
binalarla piyasada benzerleri bulunma
yan. işçilikleri farklı el yapımı halı. kilim, 
hasır, kumaş vb. şeylerse kıyeml zer'iy
yattan sayılır (Kasa ni. v. 208; Reşid Paşa, 
11 . 37). Esasen klasik fıkıh kitaplarında adı 
geçen mezruat kıyemiyyattandır (Mecel
le, md. 1119). Günümüzde fabrikasyon 
üretimi yapılarak piyasada uzunluk he
sabıyla muayyen birim fiyatı üzerinden 
işleme tabi tutulan bazı standart tekstil 
ürünleri misli mezruat kapsamına soku
labilir (Ali Haydar. lll. 341 ). Bununla bir
likte bir malın miktarının hangi tür öl
çüyle belirleneceği teamüllere bağlıdır. 
Mesela eskiden zer'iyyattan sayılan bazı 
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tekstil ve orman ürünleri bugün ağırlık 
ve hacim ölçüsüyle işleme tabi tutulabil
mektedir. 

Mukadderatın gerek ölçü. tartı ve sayı 
ile belli birim fiyat üzerinden gerekse gö
türü us u lle (cüzafen) satışı sahihtir (Me
celle, md. 217). Ayrıca bunların birim fi
yat üzerinden -toplam miktarı belirtil
meksizin- toptan satışı da sahih ve akid 
malın tamamı için bağlayıcı sayılmıştır 
(a.g.e. , md. 220). Malın tahmininden fazla 
veya eksik çıkması müşteriyi muhayyer 
kılmaz. Hanefiler'den Ebu Yusuf ve Mu
hammed ile diğer üç mezhep hukukçula
rı . her iki durumda da satılan malı müş
terinin görmesinin taraflar arasında mü
nazaaya yol açması muhtemel miktar bi
linmezliğini ortadan kaldırmaya yeteceği 
görüşündedir. Ebu Hanife ise ikisini de 
malın tamamına ilişkin bir bilinmezlik 
içerdiği -bazı durumlarda da malın bölün
mesinden zarar doğabileceği- gerekçesiy
le geçerli saymamaktadır (bk. CEHALET; 
cüzAF) . Ancak belli birim fiyat üzerinden 
satılan bölünebilir mezrOatta akdin sa
dece sözü edilen birim(ler) için sahih ola
cağı görüşündedir, çünkü bu durumda 
bilinmezlik yoktur. Bölünmesinde zarar 
bulunan zer'iyyatta ise akdin tamamını 
fasid saymaktadır. Hanbelller'e göre top
lam miktarı ve birim fiyatı bildirilerek sa
tış yapılabilirse de toplam miktar ve tu
tar meçhul bırakılarak sadece birim fiyat 
üzerinden yapılan satış içerdiği bilinmez
lik dolayısıyla geçerli olmaz. Hududu be
lirlenebilir (mahdOd) olan akarlar gerek 
birim fiyat hesabıyla gerekse sınır tayini 
yoluyla satılabilir (a.g.e., md. 22 ı) . Bu da 
dört şekilde gerçekleşebilir. 1. Sadece sı
nır tayini. Akid tamamlandıktan sonra o 
sınırlar içindeki akarın alanının müşteri
nin umduğundan eksik veya satıcının tah
mininden fazla çıkması fesih sebebi de
ğildir, çünkü burada hududa itibar edilir. 
2. Belli bir akarın sadece birim fıyatının 
beyanı. Bu durumda alanına itibar edilir. 
3. Sınırları yanında hem alan ölçüsünün 
hem de birim fiyatının beyanı . Burada 
muteber olan ölçüdür. Eksiklik veya fazla
Iık halinde müşteri muhayyerdir: ya malı 
geri verir ya da mevcut miktarı birim de
ğer üzerinden hesaplanacak bedelle alır. 
Çünkü bu durumda eksiklik veya fazlalık 
malın birim fiyatının belirtilmesi bakı
mından aslı na taalluk eder. 4. Sınırları ya
nında toplam alan ve tutarının açıklan
ması. Bu tür satışta hudut esas alınır. O 
sınırlar içindeki alan beyan edilenden ek
sik çıkmışsa alıcı muhayyerdir, dilerse malı 
üzerinde anlaşılan meblağdan alıkoyar, 

dilerse geriverir. Çünkü malın rağbet 
edilen vasfında müşterinin rızasını zede
leyen bir eksiklik vardır (a.g.e., md. 3 10) . 
Fazlalık halinde ise iki tarafın da muhay
yerliği yoktur; akid geçerlidir. Zira mez
ruatta satım akdine konu olan malın bildi
rilenden eksiklik veya fazlalığı -keyliyyat, 
vezniyyat ve adediyyat- ı mütekaribeden 
farklı olarak- malın aslında değil vasfında 
cereyan eder. Malın fiyatı ise vasfının de
ğil aslının karşılığıdır. Bununla birlikte Ha
nefiler dışındaki bazı fakihler fazlalığın 
alıcıya diyaneten helal olmayacağı görü
şünü benimsemiştir. Bir kat elbiselik ku
maş gibi bölünmesi zarar doğuran belli 
bir mezru' toplam uzunluk ve tutarı ya 
da toplam uzunluk ve birim fiyatı beyan 
edilerek satılırsa ölçünün farklı çıkması 

durumunda hükmü söz konusu akarınki 
gibidir. Ancak kesilmesinde zarar bulun
mayan misli mezruat keyliyyat hükmün
dedir. Toplam miktarı yanında tutarı ya
hut birim fiyatı açıklanarak satılmış, fa
kat noksan çıkmışsa müşteri akdi fes
hetmek veya mevcudu birim değeri üze
rinden hesaplanacak meblağdan almak 
arasında muhayyerdir. Fazla gelmişse ta
rafların muhayyerliği yoktur; müşteri ar
tan kısmı satıcıya devreder (a.g.e., md. 
226) . Fakat alıcı. fesih muhayyerliğine sa
hip olduğu belirtilen hallerde malın tama
mını noksanlığını bilerek kabzederse mu
hayyerliğini yitirir (a.g.e., md. 229); du
ruma göre mevcudu, birim f iyat üzerin
den hesaplanacak tutardan veya akid sı 

rasında beli rlenmiş meblağdan almaya 
mecburdur. Kabzdan önce veya bir · kıs
mının kabzında muhayyerlik bakidir. An
cak satıcının bir akarı sınır tayini yoluyla 
veya menkul bir mezruu götürü usulle 
muayyen m ebiağa sattığını ve eksiklikten 
sorumlu tutulamayacağını, alıcınınsa akid 
sırasında toplam ölçünün belirtildiğini ve 
noksan dolayısıyla muhayyer olduğunu 
savunması halinde yemin ettiği takdirde 
satıcının sözü esastır. Fakat satıcının id
diasına karşı alıcının. "Her birimini şu ka
dara satın aldım" şeklinde muhalefet et
mesi durumunda müşterinin sözü mu
teberdir. 

Satı lan malın teslimi satıcının borcu 
sayıldığından bunun gerektirdiği ölçme 
külfet ve masrafı ilke olarak satıcıya aittir 
(a.g.e., md. 289). Fakat götürü usulle sa
tılan mallarda teslim ve teseli üm masraf
larını müşteri karşılar (a.g.e., md. 290). 
Hanefiler'e göre mezrüatın kabzı satıcı
nın tahliyesiyle, yani alıcıya teslim etme
siyle gerçekleşir. Teslimi gerçekleştirilmiş 
kıyeml mezru' malda henüz ölçüm yapı!-



mamış bile olsa satıcının tazmin sorum
luluğu kalmazken alıcının tasarruf hakkı 
doğar. Öyle ki müşterinin satın aldığı kıye
ml mezrQ' malda -bizzat ölçerek teslim 
alma şartı koşmuş olsa da- ölçmeksizin 
tasarrufta bulunması d~izdi r. Çünkü 
uzunluk malın aslı değil vasfı olduğundan 

eksik çıkması vasıf muhayyerliğini dağu
rursa da müşteri tasarrufta bulunarak bu 
hakkını ıskat etmiş sayılır. Halbuki misli 
mezruatın teslimi diğer misli mallardaki 
gibi ölçülüp kabzedilmesiyle tamamlanır. 

Dolayısıyla bunlarda tazmin sorumluluğu

nu müşteriye devreden kabz işleminden 
önce tasarruf caiz olmaz. Hanbelller. her 
türlü zer'iyyatın kabzının uzunluğunun öl
çülmesiyle gerçekleşeceği görüşündedir. 
Ölçme hak sahibi veya nilibinin huzurun
da yapılmalıdı r. Bundan sonra kabzeden 
taraf mezrQun eksik, satıcı ise fazla oldu
ğunu savunsa i ddiaları kabul edilmez. 
Müşterinin satın aldığı mezru' malı kabz
dan önce satması caizdir, ancak bu du
rumda tazmin sorumluluğunu da üstle
nir. Şafiller ' e göre miktar tayini yoluyla 
satın alınan zer ' iyyatın kabzı ölçülmeksi
zin tamamlanmaz. Şafiiler ve Muhammed 
b. Hasan eş-Şeybanl, müşterinin satın al
dığı zer'iyyatı kabzdan önce satmasını 
tazmin sorumluluğunu yüklenınediği için 
caiz görmezken Malikller tecviz etmek
tedir. 

Hanefıler'e göre kıyeml mezruat sel em 
gibi bazı istisnalar dışında zimmet bor
cuna konu olmazken misli zer'iyyat kıs
men zimmette borç (deyn) olarak kalabi
lir ve ödünç verilebilir. Ancak borcun ko
nusunun uzunluk ölçü birimiyle belirlen
miş muayyen bir miktar mezru' olması 
halinde edirne uygun ifanın gerçekleş
mesi için ilgili malın aynı ölçü birimiyle ve 
misliyle ödenmesi gereklidir. Geri ödenen 
miktar asıl borçtan azsa eksik ifa gerçek
leşir. Ödemenin ana maldan fazlalığı du
rumunda r iba doğabili r. Selemle karz ara
sında daha yakın bir bağ kuran diğer üç 
mezhepte selerne konu olabilen her şey 
karz akdinin mevzuunu teşkil edebilir. Zi
ra itlaf durumunda da telefedilen mezrQ' 
mal misli ise misli ile. kıyeml ise değeriy
le tazmin edilebilmektedir (İbn Rüşd, 11, 
ı 79; Ebü'I-Ferec ibn Kudame, IV, 355) . 

Faizin illeti Hanefiler'e göre malların 
cins birliği yanında keyll ve veznl olması
dır. Dolayısıyla aynı cins mezrüatın birbi
riyle mübadelesinde fazlalık faizi cereyan 
etmez. Ancak cins birliğinin yegane illet 
olduğu veresiye faizi hemcins zer'! mal
ların mübadelesinde dahi caridir. İlieti se
meniyyet ve gıda maddesi olarak belirle-

yen Şafiller'e göre ise aynı cinsten mez
ruatın birbiriyle gerek farklı ölçülerde ge
rekse veresiye mübadelesi caizdir. Gıda 
maddesine stoklanabilirlik şartını ekleyen 
İmam Malik, faydaları uyuşan hemcins 
zer '! malların farklı ölçülerde veresiye 
değiştirilmesine cevaz vermemektedir. 
Onun. cinsleri bir ama faydaları farklı iki 
malın eşit ölçülerde veresiye mübadele
sine de karşı çıktığı rivayet edilmektedir. 
Hanbelller ise fazlalık faizi konusunda Ha
nefıler. veresiye faizi hususunda diğerleri 

gibi düşünmektedir. 

Şayi hisseli ortak mezruat gerek kıye
miyyattan gerekse misliyyattan olsun öl
çülerek hisseler oranınca paylaştırılır. Me
sela şayi hisseli arsa ve arazinin taksimi 
mezrüattan sayılmaları bakımından ölçü
lerek yapılır. İmam Muhammed' e göre 
üzerindeki ağaçlar. binalar vb. takdir edi
len kıymetiere göre -h isseler eşit olsa bile
farklı ebatlarda bölüştürülür. Dolayısıyla 
arsa ve arazinin birim değerleri arasın
daki fark göz önünde bulundurulur ve 
taksim tarafların anlaşmasıyla farklı 
oranlarda yapılır. Ebu Hanife'ye göre ise 
toprak alan hesabıyla paylaştırılır; varsa 
hisseler arasındaki kıymet farkı nakden 
karşılanır. Ebu Yusuf binalı bir yerin bü
tününün kıymetitibariyle taksim edilece
ğ i görüşündedir (Mecelle, md. 1114. 11 38, 

1147, ı 148, 1150 ). Diğer üç mezhebe gö
re birim değerleri arasında farklılık bu
lunmayan arsa ve araziler ölçülerek hisse
lere göre paylaştırılırken böyle olmayan
ların taksimi ya eşit kıymete sahip kısım
ların ayrı ayrı paylaştırılması biçiminde 
veya farklı büyüklükte. fakat eş değerli 
bölümlere ayrılması şeklinde yapılır (ay
rı ca b k. K ISMET). 

Yasaklayıcı bir n as bu lunmadığı gerek
çesiyle kereste, kumaş, kilim, halı, hasır 
gibi mezrüatta ihtiyaca binaen selemin 
cevazı konusunda icma vardır. Ancak akid 
yapılırken -belirsizlikten kaynaklanabile
cek tartışmaların önüne geçilebilmesi için
selerne konu olan malın bilinen birim 
uzunluk cinsinden miktarının tayini şart
tır. Ayrıca akdin sıhhatini menfi etkileyen 
belirsizliğin önlenmesi amacıyla selemin 
konusu olan kumaş türü zer'iyyatın en, 
boy, dokuma. ham madde ve işçilik gibi 
ihtilafa yol açabilecek vasıfları önceden 
belirlenmelidir (Mecelle, md. 382 , 385, 

386). Mesela Hanefiler'e göre ipekli ku
maşlarda örfen ağırlığın tayini de gerek
lidir. Günümüz örfünde aynı şey kağıt için 
düşünülebilir. Ancak Hanbelller. diğer 
vasıflar yanında ağırlığın belirlenmesinin 
-garara yol açacağı için- sahih olmayaca-
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ğ ı kanaatindedir. Malikller, vasıfları deği
şiklik arzedebilen akarlar gibi mezrQatın 

selemini caiz görmemektedir. Keyliyya
tın miktarının ağırlık ve vezniyyatınk.inin 
ölçek cinsinden tayinine cevaz verildiği 
gibi örfteki değişmelerle birlikte zer'! 
mallar da ağırlık veya hacim ölçüsü bi
rimleriyle işleme tabi tutulabilir. Çünkü 
burada maksat miktarın tartışmaya yol 
açmayacak şekilde belirlenebilmesi ve 
teslimin mümkün olmasıdır. Fakat bazı 
Hanbelller zer'iyyat seleminin ağırlık öl
çüsüyle yapılamayacağı görüşündedir. Ay
rıca Ebu Hanife'ye göreveresiye ribası ih
timalinden kaçınmak için selem serma
yesinin akde konu teşkil eden mezrQ' 
malla hemcins ve götürü usulle ödenmiş 
olmaması şarttır. Bu şart muhtemel bir 
ikalede geri ödenecek miktarın bilinme
sini de mümkün kılar. Diğer üç mezhep 
yanında Ebu Yusuf ve İmam Muham
med, selem sermayesinin akdin konusu
nu oluşturan mezrQ' malla cins birliğini 
faiz nazariyeleri gereği onaylarken vasıf
ları tayin edilmeksizin götürü usulle 
ödenmesini caiz görmemektedir. Onlara 
göre selem sermayesinin miktar belirtil
rneksizin işaretle tayini yeterlidir. 
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