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Bir malın bir alacağa karşılık 
ayni teminat olmasını sağlayan akid 

ve bu akde konu olan mal 
anlamında fıkıh terimi. 
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Sözlükte "devamlı ve sabit olma; elde 
tutma, hapsetme" anlamlarındaki rehn kö
künden türeyen rehin kelimesi terim ola
rak bir alacak karşılığında teminat işlevi 
görmek ve gerektiğinde bedelinden bu 
hakkı tahsil etmek üzere bir malın alacaklı 
tarafından alıkonulmasını sağlayan akdi 
veya teminat işlevi gören malı ifade eder. 
Hanefiler'in tanımında malın fiilen alıkon
ması (hapis) unsuru özel bir öneme sahip
tir. Teminat altına alınacak hakkın niteli
ğiyle ilgili görüş ayrılıklarının da (aş. bk) re
hin tariflerini etkilediği görülür. Rehin ve
rene rahin, rehin alana mürtehin, rehin
le teminata bağlanan hakka merhun bih, 
rehin verilen mala merhun ya da rehin de
nilir. Kur'an-ı Kerim'de rehn kökünden tü
remiş kelimeler iki yerde sözlük anlamın
da (et-Tür 52/21 ; ei-Müddessir 74/38 }, bir 
yerde borç ilişkisinin teminat altına alın
masıyla ilgili olarak (ei-Bakara 2/283) ge
çer. Hadislerde daha çok rehin akdinin sağ
ladığı haklar bağlamında kullanılır (Wen
sinck, el-Mu'cem, "rhn" md.) . 

Rehin, uzun veya kısa vadeli alacakların 
teminat altına alınmasını sağlayan yollar
dan biri olarak eski bir tarihe sahip oldu
ğu gibi islam öncesi Arap toplumunda da 
yaygın biçimde uygulanmıştır. Bu toplum
da rehin, borcun zamanında ödenmemesi 
durumunda alacaklının rehin konusu malı 
doğrudan mülkiyetine geçirmesiyle sonuç
lanabiliyordu (Cevad Ali, V, 622) islam hu
kukunda rehinin meşruiyeti kitap, sün-
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net ve icma delillerine dayandırılır. Rehi
nin Kur'an'daki dayanağı, "Eğer yolculuk 
halinde iseniz ve katip bulamazsanız o tak
dirde borç karşılığında kabzedilmiş rehin
ler -alırsınız-" mealindeki ayettir (ei-Bakara 
2/282) Fakihlerin çoğunluğu ayetin deva
mında karşılıklı güvenin bulunması duru
munda rehine gerek olmadığının belirtil
mesi vb. deliller ışığında buradaki talebin 
zorunluluk ifade etmediği sonucuna var
mıştır (Şafii, 111 ,166; İbn Kudame, IV, 262) 
Yine ilk bakışta ayetten, rehine yolculuk 
halinde borcu kaydedecek kişinin (katip) 
bulunmaması durumunda başvurulacağı 
izlenimi edinilse de rehinin meşruiyeti için 
sefer halinde bulunmanın şart olmadığı 
görüşü hakimdir; zira ayetteki bu kayıt. o 
dönemde rehine genellikle borç senedi dü
zenleme imkanının bulunmadığı yolculuk
ta ihtiyaç duyulmasıyla ilgilidir (Şafii, lll , 
166; İbn Rüşd, 11 , 230; Ali Haydar, ll , 210). 
Hz. Peygamber'in bir yahudiden veresiye 
satın aldığı tahıl için zırhını rehin bırakmış 
olması da (Buharl. "Rehn", 2, "Selem", 6. 
"Büyü'", 14, 33) rehin akdinin meşruiye

tinin yolculuk haline münhasır olmadığını 
gösterir. Buna karşılık ayeti lafii olarak yo
rumlayan Zahiriler rehinin meşruiyetinin 
sefer haliyle sınırlı olduğu görüşündedir 
(İbn Hazm. VI. 362) ResOl-i Ekrem, bizzat 
rehin vererek toplumdaki rehin uygulama
sını takrir etmekle birlikte bu akdin Cahili
ye dönemindeki bazı sonuçlarını değiştirip 
yeniden düzenlemiştir. Özellikle, "-Borca 
karşılık- rehine zorla sahip çıkılamaz" ha
disiyle (İbn Mace, "Rühün", 3; el-Muvatta', 
"AkZıye" , 12) rehin alanın borcunu tahsil 
edemediğinde rehine miUik olması kura
lına son vermiştir. Başlangıçtan itibaren 
hiçbir islam alimi farklı görüş belirtmedi
ğinden rehinin meşruiyeti icma deliliyle de 
desteklenmiştir. 

Hukuk Sistematiğindeki Yeri ve işlevi. 
Borçlunun borcunu zamanında ve eksik
siz olarak ifa etmemesi tehlikesine karşı 
alacaklıya tanınan garantiler (teminat) Ka
ra Avrupası hukuk sisteminde genellikle 
şahsi ve ayni olmak üzere iki kısma ayrı
lır. Bir üçüncü kişi borçlu sıfatıyla alacak
lı için bir teminat oluşturuyor ve alacaklı

nın tatminini üzerine alıyorsa bu durum
da -garanti verenin zirnıneti ve şahsıyla 
ilgili- şahsi bir teminat söz konusu olur ki 
bu tü rün tipik örneği kefalettir. Eğer ala
cak doğrudan doğruya bu iş için tahsis 
edilen bir malın kıymetiyle teminat altına 
alınıyorsa bu takdirde ayni teminattan bah
sedilebilir; bu da temelde rehindir. Borç 
ödenınediği durumda alacaklı, teminat 
gayesine tahsis olunan malın satış bede-

li üzerinden alacağını elde edebilir. Fıkıh 
literatüründe ayni ve şahsi teminat terim
leri açık olarak kullanılmamakla birlikte 
kefaletin şahsi bir hak olan alacağın talebi 
(mütalebe), rehinin ise alacağın bir malın de
ğeri üzerinden elde edilmesi yoluyla farklı 
şekillerde teminat (vesika) görevi gördü
ğü vurgulanmakta ve şahsi-ayni teminat 
ayırırnma paralel bir sınıflamaya gidilmek
tedir (Debbusi'nin "el-Esrar fi'l-Usul ve'l
Fürü'" Adlı Eseri, ll, 1039; Serahsl, XIX, 
35; Ali Haydar, ll , 212) . Kara Avrupası hu
kuk sisteminde şahsi teminatların borç
lar hukukunda incelenmesine karşılık re
hin akdi ve bu akidden doğan rehin hak
kı, başkasına ait bir mal üzerinde teminat 
fonksiyonu gören ve hukuk tekniği açı
sından özellik arzeden bir ayni hak olma
sı yönüyle eşya hukukunda ele alınır. Re
hin hakkı, eşya üzerinde ayni nitelikli yet
kiler vermesi bakımından ayni bir hak ol
makla birlikte kapsamı bakımından sınır
lı , varlığı bir alacağın varlığına bağlı olması 
bakımından da fer'i bir ayni haktır. Borç
lunun rehinin paraya çevrilmesi yoluyla ta
kibi ise icra ve iflas hukukunun konusu
dur. Rehin akdi ve bundan doğan hakla il
gili hükümler fıkıh eserlerinde "rehn" baş
lığı altında müstakil bir bölümde incelen
diği gibi borçlunun rehinin paraya çevril
mesi yoluyla takibi de bu bölüm ün yanı sı
ra kısmen "teflis" başlığı altında ele alınır. 

Rehin bir yandan alacaklının alacağını te
minat altına almasına, diğer yandan ye
terli nakde sahip olmayan kişilerin ihtiyaç 
duydukları malları ve -bazı doktrinlerde
hizmetleri veresiye olarak temin etmele
rine yani acil kredi ihtiyacını karşılarnala
rına imkan sağladığından (Ali Haydar, 11. 
21 ı , 212) çağlar boyunca ekonomik hayat 
için canlandırıcı etkiye sahip hukuki bir 
müessese olmuştur. Rehinin önemli bir 
fonksiyonu da borçlunun iflası veya ölü
mü halinde rehinli alacaklıyı diğer alacak
lılara nisbetle öncelikli konuma getirme
sidir (aş . bk) 

Rehin Akdinin Kuruluşu. Rehin, sözleş

melerle ilgili genel hükümlere tabi olarak 
kurulan ve rehin veren açısından bağlayı
cı (lazım) iken mürtehin açısından bağla
yıcı sayılmayan bir akiddir. Bazı mezhep
lerde tarafların ehliyeti bakımından farklı 
yaklaşımlar bulunmakla birlikte rehin ak
di genellikle teberru niteliğinde görülür. 
1. Tarafları. Hanefi doktrininde rehinin ta
raflarında aranacak genel şartlar bakımın
dan satım sözleşmesi model alınır. Buna 
göre rehin akdinin taraflarının bulfığ çağı
na ermiş ve reşid olmaları gerekmez; mü
meyyiz küçük ve sefih kanuni temsilcisi-



nin izni veya id\zetiyle rehin alabilir ve ve
rebilir. Malikiler, görüşleri Hanefiler'inkine 
yakın olmakla birlikte rehinin satım ve karz 
gibi bir akde bağlı olmaması halinde te
berru niteliği taşıyacağı için bu kişilerin re
hin vermesini caiz görmezler. Akidler ko
nusundaki genel tavırları ve rehin akdinin 
hükümleriyle ilgili yaklaşımları gereği Şa
filler'e göre mümeyyiz küçük ve sefih re
hin akdine taraf olamaz. Hanbeli mezhe
bindeki hakim kanaat bunların rehin ve
remeyeceği fakat alabileceği yönündedir 
(Mübarek b. Muhammed ed-Düaylec, s. 
16 7-18 3) Rehinin taraflarının birden faz
la olması mümkündür. Buna göre bir ki
şinin iki veya daha fazla borçlusu o kişiye 
tek bir malı aynı akidle rehin verebileceği 
gibi bir kişi borçlu olduğu iki ayrı kişiye tek 
bir malı rehin bırakabilir (Serahsl. XXI, 164-
165; Mecelle, md. 739-740) 

Z. Rehinle Teminata Bağlanacak Hak 

(Merhun bih). Alacak haklarının (deyn) re
hinle güvence altına alınabileceği husu
sunda fikir birliği vardır. Zimmette sabit 
olması halinde menfaatler karşılığında da 
rehin alınabilir. Mesela hizmet akdinden 
doğan yapma borcu böyledir; işçi taahhü
dünü yerine getirmezse rehin satılarak 
bedeliyle yerine başkası istihdam edilir. 
Buna karşılık kiralanan muayyen bir ev
den yararlanma hakkı gibi zimmette sa
bit olmayan bizatihi menfaatler karşılığın
da rehin alınamaz. Muayyen malların (ayn) 
rehinle teminat altına alınması ise tartış
malıdır. Şafii mezhebinde rehin akdi sa
dece alacak hakları karşılığında kurulabil
diğinden aynın rehinle teminat altına alın
ması mümkün değildir. Diğer mezhepler
de ise ayn konusunda tazmin sorumlulu
ğunun bulunup bulunmaması ve tazmin 
biçimi ölçü alınır. a) Tazmin sorumluluğu 
bulunmayanlar. Vedla, ariyet, mudarebe 
gibi emanet akidlerine konu olan malla
rın helaki halinde tazmin sorumluluğu bu
lunmadığından bunların güvence altına 
alınması için rehin akdi kurulamaz. b) He
laki halinde misli veya kıymetiyle tazmin 
edilmesi gerekenler (madmune bi-nefsiha). 
Mesela gasıbın elindeki mağsub mal Ha
nefi ve Hanbelller'e göre rehinle güvence
ye bağlanabilir. Malikiler'e göre süs eşya
sı ve giysi gibi saklanabilir bir mal ise bu 
yola başvurulabilir, gayri menkul ve hay
van gibi saklanamaz nitelikte ise rehinle 
teminat altına alınamaz. c) Helaki halin
de misli veya kıymeti dışında bir yolla taz
min edilmesi gerekenler (madmQne bi-gay
ri ha). Meselasatılmış olup halen satıcının 
elinde bulunan mal böyledir; bunun helaki 
durumunda satıcı alıcıya semenini öde-

mekle yükümlüdür. Bu tür malla ilgili gö
rüşler önceki maddede olduğu gibidir; an
cak Hanefi mezhebindeki iki rivayetten 
biri cevaz yönündeyken mezhepte esas 
alınan görüşe göre bunun rehinle temi
nat altına alınması caiz değildir. Zahirller'e 
göre ise sadece vadeli borçlanmanın söz 
konusu olabileceği alım satım, selem ve 
karz akidleriyle sabit olan alacağı güven
ceye bağlamak üzere rehin alınabilir (İbn 
Hazm, VI, 362). Öte yandan fakihlerin ço
ğunluğu, ileriki bir tarihte meydana gele
cek alacak için de rehin alınabileceği ka
naatindedir; Şafiiler ve bazı Hanbelller ise 
alacağın fiilen tahakkuk etmiş olmasını 
şart koşar (Şafii. III, 167; İbn Rüşd, II, 230). 
Satılan mal üzerinde hak iddia edilmesi ih
timali karşılığında alıcının satıcıdan kefa
let istemesi tecviz edilirken rehin alması 
(er-rehnü bi'd-derek) caiz görülmez. 

3. Rehin Verilecek Mal. Rehin sözleş
mesine konu olan malın kural olarak sa
tım akdine konu olan malda aranan özel
likleri taşıması gerekir. Buna göre rehin 
edilecek mal akid anında mevcut, teslimi 
mümkün ve müslümanlar bakımından hu
kuki değere sahip (mütekawim) olmalıdır 
(Kasanl, VI, 135; Mecelle, md. 709). Ala
caklar, menfaatler, akid anında mevcut 
olmayan ve belirsizlik sebebiyle satışı caiz 
olmayan nesneler vb. rehin edilemez. Ma
lik! mezhebi yanında bazı Şafii ve Hanbeli 
fakihleri tarafından alacak haklarının rehi
ne konu olabileceği kabul edilmiştir; ancak 
Malikiler bunu alacağın belgeye bağlan

mış olması gibi bazı şarttarla caiz görür
ler (Derdlr. III , 310-311; Ve h be ez-Zühayll, 
V, 227-228). 

Hanefi mezhebi -rehin akdinin öncelikli 
hükmü olan zilyedlikle ilgili ilkesi gereği- re
hin verilecek malın bir bütün olarak rehi
ne konu olması hususunda hassas davra
nır (İbn Abidln, VI, 479; Vehbe ez-Zühayll, 
V, 206) Buna göre müşterek malın bazı his
seleri dışarıda kalarak (müşa· olarak) akde 
konu olması rehinin asıl hükmü olan de
vamlı zilyedliğe imkan vermediği için caiz 
değildir. İki kişinin aynı kişiye borçları kar
şılığında bir malı aynı akidle rehin vermesi 
vb. durumlarda ise malın belirli hisseleri 
rehin akdi dışında kalmış olmaz (ayrıca bk. 
MÜŞA'). Yine Hanefiler'e göre merhOnun 
rehin edenin hakkından bağımsız halde 
bulunması ve doğal olarak bitişik olduğu 
şeylerden ayrı rehnedilmemesi gerekir. Me
sela içinde rahinin eşyaları bulunan evin 
eşyalar dahil olmaksızın rehnedilmesi ve 
üzerindeki ağaçlar müstesna olmak üze
re arazinin rehnedilmesi caiz görülmez. 
Diğer doktrinlerde rehin akdinin öncelikli 
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hükmü güçlü bir zilyedlik olmadığından 
rehinli malın satım şartlarını taşıması ye
terli olup bir malın sadece belirli bir his
sesi rehin verilebilir (İbn Hazm, VI, 364; İbn 
Rüşd, II, 229). Rehinin rehin bırakana ait 
bir mal olması gerekmediğinden borçlu 
başkasından ariyet olarak alınmış bir malı 
sahibinin izniyle kendi borcu için rehin ve
rebilir (rehnü'l-müstear) Bu durumda ari
yet verenin (mulr) koştuğu şartlar varsa 
bunlara bağlı kalınmalıdır (Kasanl, VI, 136) 
Mürtehinin rehin üzerindeki zilyedlik ve 
hapis yetkisi böyle bir rehinde farklılaşma
dığı için mulr borç ödenıneden rehini geri 
alamaz (İbn Kudame, N, 225-226; Mecel
le, md. 726, 735; rehnü'l-müstearın hak
sız iktisap açısından değerlendirmesi için 
bk. Çalış, İslam Hukukunda Haksız ikti
sap, s. 45 vd ) 

4. Rehnin Teslim Alınması. Özellikle re
hinle ilgili ayette "teslim alınmış" kaydının 
bulunması sebebiyle fakihler rehin konu
su malın rehin alan tarafından teslim alın
ması (kabzedilmesi) gerektiği hususunda fi
kir birliği içindedir. Ancak Zahir1ler'e göre 
kabz geçerlilik, Hanefi ve Şafiiler ile Han
belller'deki hakim kanaate göre bağlayıcı
lık (lüzum) şartıdır; Malikiler'de ise tamam
layıcı şarttır. Kabzı sıhhat şartı kabul eden
lere göre teslim öncesi rehin akdinin hu
kuki geçerliliğinden söz edilemezken, bağ
layıcılık şartı kabul edenlere göre teslim
den önce akid geçerlidir, fakat rehin ve
ren akidden dönebilir. Tamamlayıcı şart 
sayıldığında ise rehin veren rehini teslime 
zorlanabilir. Bu konudaki görüş ayrılığının 
rehin bırakılan malın tesliminden önce ra
hinin rehin ehliyetini yitirmesi, iflası. ölüm
cül hastalığa yakalanması ya da ölmesi gibi 
durumlarla ilgili farklı sonuçları da vardır. 

Rehinin gayri menkul olması durumun
da kabzın gerçekleşmiş sayılması için fii
len testimin şart olmadığı ve mürtehinin 
rehine el koymasına hukuki ve fiil1 engel 
bırakmayacak şekilde rehin edenin o mal
dan el çekmesinin (tah liye) yeterli olacağı 
hususunda görüş birliği vardır. Ancak bu 
anlamda tahliyenin şartları hakkında bazı 
görüş ayrılıkları bulunmaktadır. Menkul 
rehininde Ebu Yusuf tahliyenin yeterli ol
mayıp satım sözleşmesinde olduğu gibi 
nakil ve el değiştirmenin gerekli olduğu
nu söyler; Şafii ve Hanbeli mezheplerinde
ki hakim kanaat bu görüşe paralel olup 
eşyanın özelliğine ve örfe göre teslim al
maya delalet eden yollarla rehinin el de
ğiştirmesi gerekir; Maliki mezhebinde bu 
hususta örfün esas alınacağı belirtilir; Ha
nefi mezhebinde benimsenen görüşe göre 
ise tahliye yeterlidir (Vehbe ez-Zühayll, V. 
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208-209; Mübarek b. Muhammed ed-Düay
lec, s. 376-379). Rehinin tarafları rehin
li malı güvendikleri bir kişiye (adi) vermek 
üzere anlaşabilir. Bu durumda rehinin bı
rakıldığı kişinin zilyedliği (yed-i adi ) kural 
olarak mürtehinin zilyedliği gibi kabul edi
lirken (Mecelle, md. 752) özellikle rehinli 
malın korunması gibi bazı hususlarda adi, 
rehin veren kişinin yerini alır (Ali Haydar, 
ll, 373). 

Rehin Hakkının Mahiyet i. Rehin akdi
nin bağlayıcılık kazanmasıyla doğan rehin 
hakkının mahiyeti meselesi fıkhın en tek
nik konularından birini oluşturur. Hanefi 
doktrininde rehin hakkının sınırlı ayni hak 
niteliğinde kabul edildiği açık biçimde gö
rülür. Ayni haklar (mil k) yaygın biçimde ayn 
ya da menfaat üzerinde kurulmasına gö
re tasnif edilirken Hanefıler'de kişinin bir 
malı zilyedliğinde bulundurma yetkisini ifa
de eden "milkü'I-yed" tabiri üçüncü bir milk 
türü olarak kabul edilmiştir. Buna göre 
rehinde olduğu gibi bir eşyanın zilyedlik 
altında bulundurulması müstakil bir ayni 
hak oluşturmaktadır (Serahs! , XXI, ı 58; 
Kasa ni, ıı , 3 ı 3; ı v, 125; v ı , 248; Hacak. s. 
225-226) Öyle ki Hanefiler tarafından re
hin hakkı , kavramların oluşmaya başladı

ğı ilk metinlerden itibaren bir malı kesin
tisiz biçimde zilyedliğinde bulundurma ve 
hapsetme konusunda milk nitelikli bir yet
ki (milkü'l-yed ve'l-habs ala sebTii'd-devam) ola
rak değerlendirilir ve bu manayı ifade et
mek üzere benzer terimler kullanılır; ayrı
ca mürtehinin rehin aldığı mal üzerindeki 
zilyedliğinin maliki bulunduğu mal üzerin
deki zilyedliğiiyle aynı cinsten olduğu vur
gulanır (Debbusi 'nin "el-Esrar fi'I-Usul ve'l
Fürü' " Adlı Eseri, ll , 1040, 1044; Serahs! , 
XXI, 63, 70; Kasanl. VI, 239) . Bu da mür
tehinin rehinin mali değeri üzerinde in hi
sar ve ihtisas ifade eden bir yetkiye sahip 
olduğu ve bu yetkinin üçüncü kişilerin mü
dahalelerine karşı güçlü bir şekilde korun
duğu anlamına gelmektedir ( ayrı ca bk. 
MİLK ) . Şafii, Hanbell ve Maliki mezhep
leri ise zilyedliği prensipte ayrı bir ayni 
hak türü olarak düzenlemeyip rehini yarı 
ayni haklardan (hukuk) biri olan hakku't
taalluk (hakkul-taalluk li 'stTfai'l-hak) türü için
de görür (İbn Receb, s. 193). Bu yaklaşıma 
göre normal bir borç ilişkis inden doğan 

ve borçlunun zimmetinde kurulan alacak 
hakkı rehin akdiyle rehinli mal üzerinde 
kurulmakta (taalluk) ve rehin bu hakkın 
ödeneceği mal olarak muayyen hale gel
mektedir. 

Hanefi doktrininde rehin akdinin önce
likli hükmü mürtehinin ayni nitelikli ve ke
sintisiz bir hapis hakkı ve zilyedlik elde et-
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mesi iken diğer üç doktrin açısından bu 
hüküm. alacağın rehine taalluku ve rehi
nin alacak için muayyen bir teminat hali
ne gelmesidir. Bu sebeple Şafii'ler'de mür
tehinin sürekli bir zilyedliği söz konusu de
ğildir; Hanbel! ve Malikller'de sürekli zil
yedlik ve hapis hakkı söz konusu olmakla 
birlikte bu akdin ikinci derecedeki bir so
nucudur, Hanefıler'deki kadar güçlü bir 
yetki görünümü taşımaz . Rehin işleminin 
öncelikli hükmü hakkındaki bu farklılık re
hinle ilgili birçok hüküm farklılığının daya
nağını oluşturur (Debbusi 'nin "el-Esrar fi 'l
Usul ve'l-Fürü'" Adlı Eseri, ll, 1037; Şeha 

beddin ez-Zencanl, s. 204-207) Rehin söz
leşmesi sonrasında borçlunun zimmetiyle 
sorumluluğu devam etmekte olduğu için 
rehin alacaklının alacağını talebe engel de
ğildir (Mecelle, md. 730) . 

Rehinli Malla İlgili Tazmin Sorumlulu
ğu. Rehinin mürtehinin elinde tazmin so
rumluluğu olan bir mal mı sayılacağı yok
sa emanet hükümlerine mi tabi olacağı 
büyük ölçüde rehin hakkının mahiyetiyle 
bağlantılı bir konudur. Hanefiler mürtehi
ne sahip olduğu güçlü yetkiye denk bir 
sorumluluk yükler ve merhfınun rehin se
bebi borca eşit miktardaki değerinin taz
min sorumluluğu altında olduğu ilkesini 
benimser. Buna göre rehinli mal aynı iti
bariyle emanet hükmünde olsa da mali 
değeri itibariyle mürtehine tazmin sorum
luluğu yükler; bir başka anlatımla merhG
nun rehinle teminat altına alınan alacağı 
aşan kısmı emanet sayılmakla birlikte bu 
alacağa denk düşen kısmı tazmin sorum
luluğuna konu olur (Serahsl , XXI, 64). Bu 
yaklaşımın pratik sonucu şudur: Mürtehi
nin kasıt veya kusurunun bulunmaması 
durumunda emanet hükümleri merhG
nun sadece alacağı aşan kısmına uygula
nır, yani bu kısım için bir tazmin sorum
luluğu olmaz, alacağa denk kısmı ise taz
min sorumluluğu altında olduğu için borç
lunun bu miktarda borcu düşmüş olur. 
Hanefıler'in dışındaki çoğunluk ise rehinli 
alacaklıya Hanefıler'deki gibi güçlü bir zil
yedlik yetkisi vermediğinden bunun kar
şılığında ağır bir sorumluluk yüklemez ve 
rehin konusu malın onun elinde emanet 
hükmünde olduğunu kabul eder. Ancak 
Malikller kaybolması muhtemel olan süs 
eşyası , silah, elbise vb. malların mürtehine 
tazmin sorumluluğu yüklediği görüşünde
dir (Ve h be ez-Zühayll, V, 271 ). 

Rehin Üzerinde Tasarruf ve Rehinden is
t ifade . Rahinin rehin üzerinde mürtehinin 
izni olmadan hukuki tasarruflarda bulun
ması kural olarak geçerli görülmez. Rehi
nin satılması Hanefiler'e göre mürtehinin 

iznine bağlı olduğundan onun izin verme
si durumunda satış bedeli kendiliğinden 
rehinin yerini alır (Kasanl, VI. 146) Diğer 

üç doktrinde kira, satım vb. tasarruflar re
hinin teminat olma özelliğini ortadan kal
dırdığı için batı! sayılır (Vehbe ez-Zühayll, 
V, 263). Mürtehinin hukuki tasarrufları ise 
Hanefi ve Malikiler'de kural olarak üçüncü 
kişinin tasarrufu hükmünde iken Şafii ve 
Hanbeliler'e göre batıldır. 

Pakihler -binilen, sağılan , hizmetinden 
yararlanılanlar dışında- rehinin menfaat
lerinin rahine ait olduğu ve rahinin mürte
hine zarar veren hiçbir tasarrufta bulun
maması gerektiği hususunda görüş birli
ği içindedir. Rahinin mürtehine zarar ver
meden rehinden yararlanması da ondan 
izin alıp almamasına göre değerlendirilir. 
İzin almışsa rehinli maldan yararlanması 
-bunun biçimi hakkında bazı görüş fark
lılıkları olsa da- dört mezhebe göre caizdir. 
Ancak bunun rehinin mürtehinin zilyedli
ğinden çıkmasını gerektirmesi durumun
da rehin akdine ve tazmin sorumluluğuna 
etkisi mezheplere göre farklılıklar taşı r. 

Rahinin mürtehinden izin almadan rehinli 
maldan yararlanması Hanefi ve Hanbeli
ler'e göre caiz değildir, Malikive Şafii mez
hepleri mürtehine zarar vermemek kay
dıyla bunda sakınca görmez; ancak Mali
kiler'in rahinin rehinden bizzat değil mür
tehin aracılığı ile yararlanabilmesi ilkesi 
burada da geçerlidir (Mübarek b. Muham
med ed-Düaylec, s. 533-539). 

Rehin alan kişinin akid esnasında şart 
koşulmamışsa veya rehin verenin izni yok
sa, kural olarak rehini kullanma ve menfa
atierinden yararlanma yetkisi yoktur. Bazı 
fakihler merhünun binilen, sağılan, hiz
metinden yararlanılan türden olması hali
ni mürtehinin ona harcama yapıp yapma
masına göre değerlendirse de genel ka
naat bu durumda da rahinin izni olmadan 
yararlanamayacağı yönündedir. Rahinin 
izin vermesi durumu ise bunun akid esna
sında şart koşulup koşulmaması ve rehin
le teminat altına alınan alacağın karz ile 
ilişkisi dikkate alınarak geniş biçimde tar
tışılmıştır. Bu konuda olumsuz yaklaşım 
sergileyen fakihler in temel kaygısının bu 
yararlanmanın riba şüphesi taşımasıyla 
ilgili o lduğu anlaşılmaktadır (a.g.e., s. 553-
555 , 565-584) . 

Rehinle İ lgili Harcamalar. Rehinli malın 
bir hayvan olması gibi harcama ve bakım 
gerektirmesi durumunda fakihlerin ço
ğunluğu her türlü harcama ve masrafta
rın rehin veren kişinin sorumluluğunda ol
duğu görüşündeyken Hanefiler masraflar
da ilgili tarafların rehin üzerinde sahip ol-



dukları ayni haklar doğrultusunda bir ayı
rım yapar. Buna göre rehinli malın varlı
ğının ve menfaatlerinin devamına yönelik 
masraflar ayn maliki olarak rahine. zilyed
likle irtibatlı olarak muhafazaya yönelik 
masraflar ise mürtehine aittir. Dolayısıyla 
rehin verilen bir hayvanın yiyeceğini sağ
lamak rehin verenin , muhafazası için ge
rekli yeri sağlamak mürtehinin görevidir 
(Kasa n!, VI, 151 ı 

Rehinin Satımı ve Rehin Akdinin Sona 

Ermesi. Rehin akdinin son bulmasının nor
mal yolu rehin sebebi olan borcun eksik
siz ifasıdır. Borcun bu şekilde ifası ile mer
hun rehin olmaktan çıkar ve mürtehinin 
rehin üzerindeki hapis hakkı son bulduğu 
için onu geri vermesi gerekir. Borç ifa edil
mediğinde mürtehin rehin üzerinde mül
kiyet iddiası içeren bir işlem yapamaya
cağı gibi tarafların bu yönde yapacakları 
anlaşmalar da geçersizdir. Borç vaktinde 
ödenmediğinde rehin bir icra takibi aracı 
haline gelir. yani rehinli alacaklı sadece re
hin in satışa çıkarılıp bedelinden alacağının 
ödenmesini talep hakkına sahip olur. 

Rehin üzerinde rahinin mülkiyetiyle mür
tehinin hapis hakkı birleştiği için taraflar
dan birinin tek başına rehini satması ge
çerli değildir (Mecelle, md. 756) Bu sebep
le borcun ödenme vakti geldiği halde re
hin veren borçlu borcu ifa etmez, eksik ve
ya kötü ifa ederse rehin alacaklısı mahke
meye başvurup rehinin paraya çevrilerek 
satış bedelinden alacağının ödenmesini is
teyebilir. Hakim de hayatta ise borçluya 
veya vekiline. hayatta değilse mirasçıları
na borcun belirli bir süre içinde ödenmesi
ni emreder. Malikiler'in dışındaki üç mez
hebe göre hakim ödemekten kaçınan borç
luya satışa zorlamak üzere tazyik hapsi 
uygular. Buna rağmen ödeme yapılmazsa 
rehinli mal cebri icra yoluyla satılır. Ebu 
Hanife'den gelen iki rivayetten biri bu yön
de olmakla birlikte diğer rivayete göre ha
kimin cebren satış yapması mümkün de
ğildir. Rehinli malın rehin verenin zaruri 
ihtiyaçlarından olması durumu değiştir
mez (Atar. s. 221 ). Malın değerinin belir
lenmesi hususunda bilirkişilere başvuru
labilir ve prensip olarak mal en iyi fiyata sa
tılmaya çalışılır. Başkasından ariyet olarak 
alınmış malın rehininde borçlu rahinin if
las etmesi durumunda bile Hanefıler'e gö
re hakim bu malı cebren satamaz (Mecel· 
le, md. 736). Diğer doktrinler kural olarak 
bunu mümkün görmekle birlikte ariyet 
verenin bu hususta kime ve ne şekilde rü
cu edeceği hususunda farklı görüşler mev
cuttur (Mübarek b. Muhammed ed-Düay
lec,s.312) 

Rehin alacaklısının rahini borçtan ibra 
etmesi, borcu ona hibe etmesi, rehin se
bebi borcu doğuran akdin ikalesi, mürte
hinin borçlu olduğu bir kişiyi rahin üzeri
ne havale etmesi gibi yollar da kural ola
rak borçlunun zimmetinin borçtan kurtul
ması anlamı taşıdığı için rehini sona erdi
rir (Nevevl, IV, 108; Ali Haydar, ll, 184-185, 
3 ı ı ) . Havale rehin veren tarafından yapıl
dığında mürtehin yeni alacaklısından ala
cağını teslim almadan rehin sona ermez. 
Rehin, mürtehin açısından bağlayıcı bir 
akid olmadığından onun tek taraflı ola
rak rehni feshetmesi de akdi sona erdirir. 
Mürtehinin rehini sahibine -ödünç kastıyla 
da olsa- teslim etmesi Şafiiler'in dışındaki 
çoğunluğa göre rehin akdini sona erdiren 
başka bir sebeptir. 

Merhunun satılması rehini sona erdir
mekle birlikte Hanefi doktrininde bu satış 
hakim tarafından cebri olarak değil mür
tehinin izniyle yapılıyorsa kural olarak sa
tış bedeli rehin yerine geçeceğinden akid 
kendiliğinden sona ermez (Vehbe ez-Zü
hayll, V. 288) Rehin veren ve alan taraf
ların rehinin kabzı sonrasında ölümüyle de 
rehin akdi sona ermez ve verese tarafla
rın yerini alır (Mecelle, md. 733, 738) Bu 
ise rehinin teminat fonksiyonunun tabii bir 
sonucudur. Zahirller. bu fonksiyonu büyük 
ölçüde zayıflatan bir yaklaşımı benimse
yerek, taraflardan birinin ölümüyle rehin 
akdinin ortadan kalkacağına ve mürtehi
nin diğer alacaklılarla aynı seviyeye gelece
ğine hükmetmişlerdir (İbn Hazm. VI. 380) 
Merhunun helilki durumunda rehin akdi 
kural olarak sona ererken rahin ya da üçün
cü kişiler tarafından telef edilmesi halinde 
ise t azmin bedeli rehin yerine konularak 
rehin devam eder. 

Merhunun tamamının alacağın her bir 
parçası karşılığında rehin edilmiş olduğu 
kuralı gereği rehin sebebi olan borcun kıs
men ifası durumunda rehin üzerinde bir 
değişiklik meydana gelmez. borcun en kü
çük bir kısmı kalsa bile rehin olduğu gibi 
devam eder. İki farklı kişiye olan borcu için 
tek bir rehin veren kişi borçlularından sa
dece birine ifada bulunduğunda rehinin 
borca karşılık gelen miktarını geri isteye
meyeceği gibi m ürtehinin iki ayrı borçlu
sundan tek bir rehin alması durumunda 
Hanefıler'de benzer hüküm geçerlidir. Bu 
tedbirle taraflardan diğeriyle olan rehinin 
sıhhatini bozacak bir şüyu meydana gel
mesi engellenmektedir. Diğer üç doktrin 
açısından ise şüyu bir sorun teşkil etme
diğinden borçlulardan birinin ifasıyla ona 
karşılık gelen kısım rehinden kurtulur ( Bur
haneddin el-Merginilnl. X, ı 69; Mecelle, 
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md. 73 ı , 739-740; Mübarek b. Muhammed 
ed-Düaylec, s. 684-686) Diğer alacaklıların 

hakkı sadece zimmete bağlı iken, rehinli 
alacaklının hakkı borçlunun hem zimmeti 
hem de rehin konusu malla ilgili olduğu 
için borçlunun iflilsı halinde mevcut mal 
varlığından veya ölümü halinde terekesin
den borçları ödenirken rehinli alacaklılara 
öncelik tanınır, bunların alacağı ödenme
dikçe diğer alacaklılar ve varisler hak iddia 
edemez. 

İslam hukukunda rehindeki hapis hak
kından farklı olarak ayni teminat fonksiyo
nu gören diğer bir kurum olan ve rehin
deki gibi özel bir sözleşmeyle değil de sa
tım sözleşmesi gibi belirli akidler esnasın
da kanundan doğan bir hapis hakkı daha 
vardır ve Hanefi doktrininde bu bir ayni 
hak mahiyetindedir (Mustafa Ahmed ez
Zerka, lll, 32, 38-39; Atar. s. 223) Bu yetki, 
bir malı zilyedlikte bulundurma ve hak sa
hibine alacağını tahsil noktasında öncelik 
hakkı vermekle birlikte bu hakkın rehin
den en önemli farkı, hak sahibinin hak ko
nusu malın satılmasını bizzat talep etme 
yetkisinin olmamasıdır (Ali Haydar, ı , 448; 
bk. HAPiS HAKKI) 

Önemli bir kredi teminat vesilesi olan 
gayri menkul rehininin en yaygın türü ve 
Arap ülkelerinde de resmi rehin olarak anı
lan ipotek İslam hukukundaki gayri men
kul rehini ile prensipte benzerdir. Her iki 
kurumun ana görevi teminat olup aradaki 
temel fark, menkul ve akar zilyedliğinin 
tesisinde fıkıhta belirgin bir farklılık olma
dığı halde modern hukuk sistemlerinde 
gayri menkullerde tapu tescilinin zilyedlik 
yerine geçmesi ve akar malikinin mürte
hinin iznine gerek kalmadan akar üzerin
de satış vb. tasarruflarda bulunabilmesi
dir. Ancak bu satış söz konusu rehinin hu
kuki geleceğini değiştirmediğinden ipote
ğin fıkıhtaki rehin kurumunun ruhuna ay
kırı olmadığı söylenebilir. Konu. rehinden 
ziyade gayri menkul zilyedliğinin genel hü
kümleri ve tapu tescilinin kabz ve teslim 
yerine geçip geçmeyeceği meselesiyle ilgi
lidir (Vehbe ez-Zühayll, V. 210; ayrıca bk. 
ZİLYEO). Özü itibariyle bir gayri menkulün 
değeri üzerinden kredi temin yolu olan 
-mahiyeti ve geçerliliği geniş biçimde tar
tışılmış- bazı yeni akid türlerinin de bir yö
nüyle rehin müessesesiyle irtibatlı olduğu 
görülmektedir (bk BEY' bi'I-VEFA) 
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Desükl eş-Şehilvl, "er-Rehn", ME, XLV/1 [ 1973). s. 
45-48; a.mlf., "İntifil'ü'l-mürtehin bi'l-merhün", 
a.e., XLV/5 ( 1973). s . 430-434; Joseph Schacht, 
"Rehin", İA, IX, 670-67 ı; "Rehn", Mv.F, XXIII, 
175-190. r:D:l 
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REINAUD, Joseph-Toussaint 
(1 795-186 7) 

Fransız şarki!,'atçısı _ _j 

Fransa'nın Lambesc (Bouches du le Rhône) 
şehrinde doğdu _ Burada başladığı tahsilini 
Aix-en-Provence'ta tamamladı . Doğu dil
lerini öğrenmek için gittiği Paris'te (ı 8 ı 5 ı 
Fransa'da modern şarkiyatçılığın kurucu
su sayılan Silvestre de Sacy'nin t alebesi ol
du_ 1818-1819'da Fransa'nın Vatikan tem
silcisi Kont de PortaBs'in sekreteri olarak 
Roma'da bulundu_ Burada kaldığı on altı 

ay içinde şehirde ve civar yerlerdeki eski 
eserleri incel edi, arkeolajik araştırmalar 
yaptı. Paris'e dönünce Haçlı seferleri ta
rihiyle ilgili eser hazırlayan Fr_ Michaud ile 
yakınlık kurdu. Bu yakınlık onu Haçlı se
ferleri konusuna yöneltti, bu husustaki 
Arapça eserleri inceledi ve Michaud'nun 
çalışmasına önemli katkılarda bulundu. 
1824'te Haçlı seferlerine dair önemli yaz
maların saklandığı Bibliotheque Rayale'in 
Doğu Yazmaları Bölümü'nde göreve baş

ladı. Silvestre de Sacy'nin ölümü üzerine 
(ı 838) Ecole des Langues Orientales Vi
vantes'ta Arap Dili Bölümü'nün başına geç
t i. 1847'de Societe Asiatique'e başkan ol
du_ 18S8'de Bibliotheque lmperiale'in yaz
malar bölümü müdürlüğüne getirildi. Ni
san 1864'te üstlendiği Ecole des Langues 
Orientales Vivantes müdürlüğü görevini ve 
Societe Asiatique başkanlığı nı hayatının 

sonuna kadar sürdürdü_ Reinaud İslam ta
rihi ve sanatları, İslam arkeolojisi, nümis
matik, Doğu'nun Antik ve Ortaçağ coğraf
yası, Doğu-Batı ilişkileri üzerine çalışmalar 
yapmış; Haçlı seferlerinin yanı sıra Arap
lar'ın Fransa, Savoie, Piemont ve İ sviçre 
fetihleriyle ilgili eserler yazmıştır. Ayrı

ca Arap dili, Serberi lehçeleri, Araplar'da 
harp sanatı hakkında araştırmaları bulun
maktadır_ 

EserlerL A) TeliflerL 1- Description des 
monumens musulmans du cabinet de 
M . le Duc de Blacas (Monumens arabes, 
persans et turcs du cabinet de M. le Duc 
de Blacas ismiyle de geçmektedir, l-ll. Pa
ris 1828ı . Reinaud, ilk önemli çalışması sa
yılan bu eserinde Duc de Blacas koleksi
yonunda ve diğer m üze ve kütüphaneler
deki tarihi eserleri tanıtmış, yer yer bilgi 
verdiği bu eseriyle İslami kitabe araştır
ma metotlarına açıklık kazandırmıştır. z_ 
Histoire de la sixieme croisade et de 
la prise de Damiette d'apres les ecri
vains arabes (Paris 1826ı. VL Haçlı Sefe
ri hakkında İslam tarihçilerinin eserlerin
den yaptığı tercümelerden oluşur_ Kitapta 

Joseph
Toussaint 

Reinaud 

met inler i aktarılan tarihçilerin kısa biyog
rafıleri de yer almaktadır. 3_ Bibliotheque 
des craisades (Fr. Michaud ile birlikte, IV, 
Paris 1829ı. 4. Invasions des sarrasins en 
France et de France en Savoie, en Pie
mont et en Suisse (Paris 1836ı. S. Noti
ce historique et li tteraire sur M_ le Ba
ran Silvestre de Sacy, lue a la seance 
generale de la Societe asiatique (Paris 
ı 838 ı. 6. Du fe u gregois des feux du 
guerre et des origines de la poudre a 
canon: d'apres des textes nouveaux 
(Ildephonse Fa ve ile birlikte. Paris 1 845 ; 

Fuat Sezgin . tıpkıbasım, Frankfurt 2002) . 

7_ De I' art militaire chez les arabes au 
moyen age (Paris 1848). a_ Memoire ge
ographique, historique et scientifique 
sur l'Inde (Paris 1849) . 9_ Rapport sur le 
tableau des dialectes de l'Algerie (Pa
ris 1856ı. 10_ Notice sur Mahomet (Paris 
1860) . 11. Notices sur les dictionnaires 
geographiques arabes et sur le systeme 
primitif de la numeration chez les pe
uples de race berbere (Paris 1861 ). 12-
Memoire sur le commencement et la 
fin du royaume de la Mesene et de la 
Kharacene (1-11. Paris 1863). Güney Irak'
ta yaklaşık 3SO yı l hüküm süren ve 224-
227 yıllarında Sasanller'in ilk hükümda
rı E rdeşlr tarafından ortadan kaldırılan 
Meysan-Kerhfı Krallığı hakkındadır_ Reina
ud bu eserinde krallığın Doğu ile Batı ara
sındaki ticari ilişkilerde oynadığı rolü ve 
Basra körfezi ticareti üzerindeki hakimiye
tini ortaya çıkarmıştır_ 13. Relations po
litiques et commerciales de l'Empire 
romain avec l'Asie orientale (l'Hyrca
nie, 1'/nde, la Bactriane et la Chine) (Paris 
1863) . 

B) Neşir ve TercümelerL 1. Ebü'l-Fida, 
Ta~imü'l-bülddn. Eserin ilkyarısını Fran
sızca'ya çevirmişveesere Araplar'da coğ
rafyacılık tar ihiyle ilgili geniş bir mukaddi
me yazmıştır (M. G. de Slane'la birlikte, 
Geographie d'Aboulfeda, l-ll , Paris 1840, 

1 848; Fuat Sezgin, tıpkı basım , Frankfurt 


