
lunan Ariş vadisinin batı yakasında yer 
almaktadır. Şehrin 1986 sayımına gö
re nüfusu 67.638. bölgenin nüfusu ise 
136.663 'tur. 

Ariş, Mısır'ın fethi sırasında Amr b. 
As tarafından alınarak İslam toprakları
na katılmıştır (18/ 639) . İbn Battüta ve 
Yakutel-Hamevi Ariş'i anlatırken "han" 
adı verilen misafirhanelerden ve alışve

riş merkezlerinden bahsederler. Strate
jik bir mevkiye sahip olan şehir. Mısır'ı 

fetheden Arap ve Osmanlı ordularının 
geçtiği önemli bir yerdi. Nitekim Yavuz 
Sultan Selim Mısır fethine giderken de
niz yolunu takip ederek Ariş'ten geçmiş 
ve orada bugün de mevcut olan bir ca
mi inşa ettirmiştir (15 16) I. Dünya Sa
vaşı'na kadar ayakta duran Ariş'teki Os
manlı kalesi 1560'ta Kanüni Süleyman 
tarafından yaptırılmıştır. 18 Şubat 1799'
da Napolyon tarafından işgal edilen Ariş'i 
aynı yılın 17 Kasımında Osmanlılar özel 
bir anlaşmayla geri aldılar. 24 Ocak 1800 
tarihinde Napolyon ile Osmanlılar arasın
daki anlaşma burada yapılmış ve Fran
sızlar hiçbir kayıt ve şart ileri sürmeden 
Mısır' ı terketmişlerdir. 1882 ·de İngiliz
ler' in Mısır' ı işgalinden sonra Londra 
Muahedesi ile Mısır Mehmed Ali Paşa'ya 
bırakılırken bu ülke ile Osmanlı Devleti 
arasındaki sınır Ariş civarından Akabe'ye 
uzanan bir hat boyunca tesbit edilmişti. 
1906'da Osmanlı Devleti'nin Hicaz de
miryolu üzerinde önemli bir mevki olan 
Akabe ve yakınlarındaki Tabe'yi işgali 

ve ardından İngiltere'nin ültimatomu ile 
burayı tahliye etmesi üzerine. Mısır top
raklarında kalan Ariş civarından Akabe 
körfezine uzayan sınır iki ülke heyetleri 
arasında yeniden belirlendi. Şehir, 20 
Aralık 1916'da Filistin'e doğru yola çıkan 
İtilaf kuwetlerinin eline geçti. ı. Dünya 
Savaşı'nda Osmanlı ordusu Süveyş Ka
nalı istikametinde hareket ettiği sırada 
Ariş'ten geçmemiş, fakat oraya bir sa
hil muhafaza müfrezesi gönderilmiştir. 

Ariş 1917' de Osmanlı kuwetlerinin böl
geyi tahliyesi üzerine İngiliz işgali altına 
girmişse de savaştan sonra Mısır'a ter
kedilmiştir. 1967 yılında Sina· nın İsrail 
tarafından işgal edilmesinden sonra bir 
süre İsrail idaresinde kalan Ariş daha 
sonra Eylül 1978'de yapılan Camp Da
vid Antiaşması'yla Mısır'a iade edildi. Os
manlılar devrinde yetişen ve sonradan 
Ezher şeyhi olan meşhur fıkıh alimi Ab
durrahman b. Ömer ei-Arişi (ö. ı ı 79/ 

1765) ile muhaddis Ahmed b. İbrahim 
b. Feth ei-Arfşi buradan yetişen tanın

mış ilim adamlarındandır. 
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Birkimseye 
bir süre kullanmak üzere 
karşılıksız verilen mal. 

_j 

Arapça'da daha çok ariyyet şeklinde 
kullanılan kelimenin kökünde "nöbet
leşme" manası bulunmaktadır. Bazı dil
ciler ariyetin ar (utanma, haya) ve ariyye 
(bağ ı ş) kelimeleri ile münasebeti üzerin
de de durmuşlardır. Arapça'da ariyet 
karşılığında are, muar, müstear kelime
leri de kullanıldığı gibi ariyet vermeye 
iare. verene muir. ariyet almaya istiare. 
alana da müsteir denmektedir (Mecelle, 
md , 766-767) 

Bir fıkıh terimi olarak ariyet, Hanefi 
ve Malikfler'e göre. dönülmesi kabil ol
mak üzere menfaati karşılıksız olarak 
başkasına temlik edilen (devredilen) mal
dır. Şafii ve Hanbelfler'e göre ise menfa
at mülkiyeti değil, intifa hakkı devredi
len maldır. Hanefi alimlerden Kerhi de 
ikinci tarifi kabul etmektedir. İkisi ara
sındaki fark. birinci tarife göre ariyet 
alan kimsenin bunu başkasına iare hak
kının bulunması, ikinciye göre ise böyle 
bir hakkının bulunmayıp sadece kulla
nım hakkının mevcut olmasıdır. 

Kur'an-ı Kerim'de geçen "maün" keli
mesini (bk ei-Maün 107 / 7) müfessirler. 
karşılıklı yardımlaşmanın birer örneği 

olan zekat ve ariyetle açıklarlar. Buna 
göre Kur'an ariyeti teşvik etmiş, buna 
engel olanları ise kınamıştır. Hz. Peygam
ber'in ariyetin meşrüluğu ile ilgili söz
leri yanında bizzat kendisinin de ariyet 
aldığına dair hadisler vardır (bk. Wen
sinck, Muccem, ı•ecfu-e " , 11 istic8.re", .,c&riy

ye" md leri) Bunlara dayanarak İslam 
hukukçuları rneşrü kullanımlar için ari
yet vermenin müstehap olduğunu belirt
mişlerqir. Gayri meşrü bir yolda kullan-
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mak söz konusu olduğunda ise ariyet, 
yerine göre rnekruh ve haram sayılmıştır. 

Ariyetin Unsurları. Hanefiler'e göre ari
yet vermenin unsurları (rükünleri) icap 
ve kabul veya onun yerini tutan teatidir; 
yani sarih bir irade beyanı ile veya iare
ye delalet edecek bir karinenin bulun
ması halinde irade beyanı olmaksızın bir 
malı ariyet olarak alıp kullanmadır. Di
ğer mezhepler ise iarenin unsurlarını 

muir, müstair, ariyete konu olan mal, 
irade beyanı olarak dörde ayırırlar. İki 
görüş arasındaki fark öze değil şekle 

yöneliktir. İrade beyanı zaruri olarak bu 
beyanın taraflarını ve konusunu da içi
ne aldığından Hanefiler bunların ayrıca 
belirtilmesine gerek görmemişlerdir. 

Şartları. Unsurlarından ayrı olarak iare
de taraftarla ve ariyet alınan malla ilgili 
şu şartların da bulunması icap eder : 1. 
Ariyet verenin ve alanın akıllı olması ge
rekir ; Hanefiler'e göre bulüğ ve reşid 

olma şart değildir (Mecelle, md. 809). Bu
na göre eksik ehliyetli mümeyyiz küçük
ler kanuni temsilcilerinin rızasıyla ariyet 
alıp verebilirler. Diğer mezheplere göre 
ise ariyet verenin tam ehliyetli, alanın 

da tamamen lehte olan akidleri yapma
ya ehil olması gerekir. Bu mezheplere 
göre ariyet verme tamamen aleyhte bir 
muamele olduğundan eksik ehliyetlile
rin (mümeyyiz küçük. sefih, köle) ariyet 
vermesi kabul edilmemiş, alan bakımın

dan ise, tamamen lehte bir tasarruf ol
duğundan, teberruu kabule ehil olma
ları yeterli görülmüştür. Hanefiler iare
de malın kendisinin (aynı nın) değil men
faatinin temlik edildiğini ve her zaman 
dönülebilir (gayri lazım) bir akid olduğu
nu göz önüne alarak bunu muir bakı

mından tamamen aleyhte bir muamele 
kabul etmemişler ve alım satım gibi ek
sik ehliyetlilerin izinle yapabilecekleri 
akidler arasında saymışlardır. z. Ariyet 
olarak verilen malın tüketilen değil kul
lanılan bir mal olması gerekir. Tüketile
rek faydalanılan mallar ariyet akdinin 
değil karz• akdinin konusu olurlar. Bu 
tür malların aynının değil mislinin iade
si mümkündür. Halbuki ariyette kural 
olarak malın misli değil aynı iade edilir. 
Para da bu anlamda tüketilen bir mal 
kabul edilir ve ariyete değil karza konu 
olur. Bunun bir istisnası tabii sernere
lerde (zevaid-i munfası l a} görülmektedir. 
Süt, yün, meyve gibi tabii semerelerin
den faydalanılan hayvanların vb. mal
ların ariyetinde bu tür malların aslının 
değil semerelerin tüketilmesi söz konu
su olmaktadır. 3. Akdin tamam olması 
ve ariyet alanın malın menfaatine malik 
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olması için teslim şarttır (Mecelle, md. 
810) iare, alan bakımından karşılıksız 
kazanma anlamına gelen bir hukuki mu
ameledir. Hibede de olduğu gibi bu tür 
bir muamelenin tamam olabilmesi tes
lime bağlıdır. 4. Ariyet verenin rakabeye 
(çıp l ak mülkiyet) sahip olması şart değil
dir: menfaate malik olması yeterlidir. 
Bunun sonucu olarak Hanefi ve Maliki
ler'e göre sadece mal sahipleri değil, 

ariyet alanlar ve kiracılar da menfaati
ne malik oldukları malları ariyet olarak 
verebilirler. 

Hükmü. Ariyetin hükmü, bu maksatla 
alınan malın karşılıksız olarak kullanı

mıdır. Kullanırnın karşılığı olarak bir be
delin tesbit edildiği durumlarda bu bir 
ariyet değil kira. dır. 

Kullanım şekli, ariyetin mutlak veya 
mukayyet olmasına göre değişmektedir. 
Mutlak ariyette müstefr. örf ve adetin 
çizmiş olduğu sınırlar içerisinde, aldığı 

malı dilediği yer, zaman ve şekilde kul
lanabilir (Mecelle, md. 816). Bizzat ken
disi kullanabileceği gibi başkasına da 
kullandırabilir (Mecelle, md. 819). Fakat 
izinsiz olarak başkasına kiralayamaz. re
hin olarak veremez. 

Ariyet zaman ve mekanla sınırlandı
rılmışsa bu sınırla r içerisinde kullanıl

ması zorunludur. Buna aykırı kullanım, 
ariyet alan için bir teaddi (hukuka aykırı
lık) teşkil eder ve ariyet alınan malda 
bir zarar ve ziyanın meydana gelmesi 
durumunda bunun sebebi ne olursa ol
sun, ariyet alan için bir tazmin yüküm
lülüğü doğar. Mukayyet ariyet, kullanım 
şekli ve kullanacak kimse bakımından 
da sınırlandırılabilir. Yalnız binilmek üze
re ariyet alınan bir hayvanla yük taşın
maz. Başkasının kullanması açıkça ya
saklanan bir ariyeti ancak müsteir kul
lanabilir. 

Ariyet verme, ariyet için ister bir süre 
belirtilmiş olsun ister olmasın, taraflar 
açısından her zaman dönülmesi kabil 
(gayri lazım , caiz) bir hukuki muamele
dir. Buna göre ariyet veren dilediği za
man malını geri isteyebilir. Alan da is
tediği zaman aldığın ı iade edebilir. Yal
nız belirli bir süre için verilen ariyette 
bu sürenin dolmasından önce geri iste
me rnekruh kabul edilmiştir. Fakat yine 
de istendiğinde iade edilmek mecburi
yeti vardır. Ancak ağaç dikmek veya bi
na yapmak üzere belirli bir süre için 
ariyet verilen arazinin bu sürenin dolma
sından önce geri istenmesi durumunda 
ariyet a lanın belirli şartlarla tazminat 
talep etme hakkı vardır (Mecelle, md. 
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831). Bu konudaki genel kuraldan zira
at için ariyet verilen arazi müstesnadır. 

ister belirli bir süre için ister böyle bir 
süre sınırı olmaksızın ariyet verilmiş ol
sun, bu tür arazi hasat zamanından ön
ce geri istenmez (Mecelle, md. 832) Ari
yet alan, geri istenmiş de olsa hasat anı

na kadar araziyi elinde tutabilir. Ancak 
bunun için talep anından itibaren arazi
nin değer kirasını (ecr-i misil) ödemek 
zorundadır. Malikiler bu konuda mutlak 
ve belirli bir zamanla sınırlı ariyeti bir
birinden ayırırlar. Mutlak ariyet her za
man geri istenebilirse de belirli bir süre 
ile sınırlı ariyet bu sürenin dolmasından 
önce istenemez. Bu tür ariyet Malikfler'e 
göre süresi içerisinde lazım (dönülmesi 
kabil olmayan) bir akid olmaktadır. 

Ariyet alınan mal için yapılan masraf
lar Haneffler'e göre ariyet alan üzerine
dir (Mecelle, md. 815). Burada masraf
tan maksat, daha ziyade ariyet alınan 
hayvan vb. için yapılan yiyecek masraf
l arıdır. Şafif ve Hanbelf hukukçulara gö
re bu masraflar ariyet verene aittir. Ma
likf mezhebinde farklı görüşler olmakla 
birlikte hakim görüş, ariyet verene ait 
olduğu noktasında toplanmaktadır. 

Ariyet Alanın Sorumluluğu. Ariyet alı
nan mal Hanefi mezhebine göre ema
net hükmündedir; müsteirin kullanım 
veya muhafazada bir haksız fiili veya ku
suru olmaksızın kısmen veya tamamen 
hasara uğraması durumunda bir tazmin 
mükellefiyeti doğmaz (Mecelle, md. 813) . 
Ariyet alınan malın çalınması veya ari
yeten oturulan evin bir zelzelede yıkıl

ması örneklerinde müstefr için kusur 
veya · haksız bir fiil söz konusu değildir. 
Mutlak ariyette kusurun sınırını örf ve 
adet, mukayyet ariyette ise tesbit edi
len kayıtlar belirlemektedir. 

Hanbelf mezhebine göre ise ariyet alı
nan mala gelen her türlü zarar ve ziya
nı müsteir ödemek zorundadır. Malikf
ler ve Şafiiler bu iki görüş arasında yer 
almaktadırlar. Malikiler. ariyet alınan 

malın kapalı bir yerde muhafaza altına 
alınabilir veya alınamaz oluşuna göre iki 
türlü sorumluluk kabul etmektedirler. 
Elbise, ziynet eşyası gibi kapalı bir yer
de saklanan mallar zayi olduklarında ari
yet alan tarafından her durumda tazmin 
edilirler. Bu tür eşyada Malikiler müs
tefr için farazf bir kusur kabul etmek
tedirler. Ancak bu farazi kusurun aksi 
her zaman ispat edilip sorumluluktan 
kurtulma imkanı vardır. Böyle kapalı bir 
yerde saklanmayan ve muhafaza altına 
alınamayan mallarda ise Hanetiler'in gö-

rüşüne paralel olarak ancak ariyet ala
na isnadı mümkün bir fiil veya kusur 
durumunda tazmin yükümlülüğü söz 
konusu olmaktadır. Şafiiler de hasarın 
ariyet alınan malın kullanım ı anında ve
ya başka zamanlarda meydana gelişine 
göre sorumluluğu farklı tesbit etmek
tedirler. Miltat kullanım sırasında mey
dana gelen hasardan ariyet alan sorum
lu değildir; kullanım dışındaki zaman
larda meydana gelen her türlü zarar ve 
ziyandan ise sorumludur. 

İarenin Sona Erişi. Muvakkat ariyet sü
renin dolmasıyla iade edilir. Süre bittik
ten sonra ariyeti mazeretsiz olarak el
de tutmak bir tazmin sebebidir. Süre 
belirlenmeyen ariyet ise ariyet verenin 
geri istemesi veya alanın iade etmesiyle 
sona erer. Bunun dışında taraflardan 
birinin ölümüyle de ariyet akdi son bu
lur (Mecelle, md. 807). Maliki ve Hanbeli 
hukukçulara göre ölüm ariyetin sona er
mesi için bir sebep değildir. Ayrıca iare 
bir masrafı gerektirirse bu ariyet alana 
aittir. 
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