
vegviir", a.e., s. 93-108; Zsuzsa Barbarics, "Az 
oszmiin uralom al6li felszabaduliis", a.e., s. 129-
145; Geza David, "Török közigazgatiis a viiros
ban", a.e., s. 109-127; a.mlf., "Die Bege von Szi
getviir im 16. jahrhundert", WZKM, LXXXII (ı 992). 
s. 67-96; a.mlf., "Sigetwar", EJ2 (İng .). IX, 557; 
Hüseyin G. Yurdaydın, "Sigetvarnameler", AÜİFD, 
1/2-3 (I 952). s . 124-130; M. Tayyib Gökbilgin, "Ka
nuni Süleyman'ın 1566 Szigetvar Seferi Sebep
leri ve Hazırlıklan", TD, XVI/21 (1966), s. 1-14; 
N. Vatin, "Un türbe sans maitre. Note sur la fon
dation et la destination du türbe de Soliman-le
Magnifique a Szigetvar", Turcica, XXXVII, Paris 
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SIGGEL, Alfred 
(1884-1959) 

Alman şarkiyatçısı. 
_j 

Berlin'de doğdu ve burada 1905-1911 
yılları arasında tabii bilimler öğretmenliği 
yaptı. Daha sonra dışarıdan liseyi bitirerek 
yine Berlin'de matematik ve tabii bilimler 
öğrenimi gördü. 1913'te Walter Nerst'in 
yanında doktorasını tamamlayınca 1919'a 
kadar öğretmenliğini lisede sürdürdü. 1919 
yılından itibaren Sosyal Demokrat Parti 
bünyesinde siyasi faaliyetlere katıldı; bu 
arada Berlin eğitim müdürlüğü ve 1926-
1933 yılları arasında Berlin'in Lichtenberg 
bölgesi belediye başkanlığı görevlerinde bu
lundu. Naziler tarafından belediye başkan
lığından uzaklaştırılması üzerine tekrar üni
versitede okumaya başladı ve Doğu dilleri 
derslerine devam etti. Özellikle islam tıp 
tarihiyle ilgilenmesinde Paul Diebgen'in teş
vikleri rol oynadı. 1941'de Richard Hart
mann'ın aracılığıyla Prusya Bilimler Aka
demisi'nce simyaya dair Arapça el yazma
larının katalogunu hazırlamakla görevlen
dirildL Il. Dünya Savaşı'ndan sonra Berlin 
Akademisi'nde görev aldı ve 1946'dan iti
baren üniversitede ders verdi. 194Tde Do
ğu Araştırmaları Enstitüsü'nün yöneticilik
lerinden birine getirildi. 1950'de siyasi gö
rüşleri sebebiyle Berlin Akademisi'nden ay
rıldı ve yeni kurulan Mainz Akademisi'ne 
girdi. 23 Şubat 1959'da Mainz'de öldü. Da
ha çok tabii bilimler alanında uzmanlaşan 
Siggel elli yaşından sonra Doğu dillerine 
yönelme cesaretini göstermiş ve sahip ol
duğu birikim temelinde yaptığı çalışma
larla bilhassa tıp, astronomi ve eczacılık 
alanlarında Ortaçağ İslam a.Jimleri tarafın
dan telif edilen eserlerin tanınmasına kat
kıda bulunmuştur. 

Eserleri. 1. Thermodynamische Un
tersuchungen an Kupfersulfat (Berlin 
ı 9 ı 3). Bakır sülfat hakkında termodina
mik araştırmalarla ilgili doktora tezinin ba-

sılmış şeklidir. 2. "Gynakologie, Embryolo
gie und Frauenhygiene aus dem 'Paradies 
der Weisheit über die Medizin' des Abü !:la
san 'Ali b. Sahl Rabban at-Tabari nach der 
Ausgabe von Dr. M. Zubair aş-Şıddiqi, Ber
lin-Charlottenburg 1928" ( Quellen und Stu
dien zur Geschichte der Naturwissenschaf
ten und der Medizin, VIII 1 Berlin 1942]. s. 
2ı6-272). Ali b. Sehl Rabben et-Taberi'nin 
Firdevsü'l-J:ıikme fi't-tıbb'ındaki cenin ve 
doğumla ilgili kısmın tercümesidir. 3. Ka
talog der arabischen alchemistischen 
Handschriften Deutschlands. Union 
academique international (I-lll. Berlin 
ı949-ı956; 1: Handschriften der Öffentlic
hen Wissenschaftlichen Bibliothek ffrüher 
Staatsbibliothek Berlin], ı949; Il: Hand
schriften der ehemaligen Herzoglichen Bib
liothek zu Gotha, 1950; III: Handschriften 
der Öffentlichen Bibliotheken zu Dresden, 
Göttingen, Leipzig und München, ı 956). 
Simyaya dair çeşitli Alman kütüphanele
rinde bulunan Arapça el yazmalarının ka
talogudur. 4. Arabisch-Deutsches Wör
terbuch der Stoffe . aus den drei Na
turreichen, die in arabischen alchemis
tischen Handschriften vorkommen, 
nebst Anhang: Verzeichnis chemischer 
Geriile (Berlin ı950). Simyaya dair Arap
ça el yazmalarında geçen bitki, hayvan ve 
minerallerle ilgili konularda yaklaşık 2900 
terimin Almanca karşılıklarını ihtiva eden 
bir sözlüktür. Kitabın sonunda kimyasal 
süreçlerde kullanılan aletlerin bir listesi bu
lunmaktadır. S. Die indischen Bücher aus 
dem Paradies der Weisheit über die 
Medizin des 'Ali Ibn-Sahl Raban at
Tabari (Wiesbaden ı950). Ali b. Sehl Rab
ben et-Taberl'nin Firdevsü'l-J:ıikme fi 't
tıbb'ındaki Hintliler'in tıbba dair kitapla
rıyla ilgili kısmın tercümesidir. 6. Deckna
men in der arabischen alchemistischen 
Literatur (Berlin ı951). Arapça simya li
teratüründeki lakaplar hakkındadır. 7. Die 
propiideutischen Kapitel aus dem Pa
radies der Weisheit über die Medizin 

Alfred 
Siggel 

SiGORTA 

des 'Ali Ibn-Sahl Raban at-Tabari, über
setzt und erliiutert (Wiesbaden 1953). Ali 
b. Sehl Rabben et-Taberl'nin Firdevsü'l
J:ıikme fi't-tıbb'ındaki "Birinci Nevi"nin ta
mamı ile "İkinci Nevi"nin ilk iki makalesi
nin çevirisidir. 8. Das Buch der Gifte von 
Gabir Ibn-lfayyan: Arabischer Text in 
Faksimile (Hs. Taymur, Tibb 393, Kairo), 
übersetzt und erJautert (Wiesbaden 
ı958). Cabir b . Hayyan'ın Kitabü's-Sü
mum ve def'i maçlarriha adlı eserinin 
neşri ve tercümesidir. 

Makaleleri: "Das Sendschreiben: Das 
Licht über das Vertahren des Hermes der 
Hermesse dem, der es begehrt" (Isi., XXN 

ıı937J, s. 287-306, Hermesü'l-Herarnise 
hakkındadır); "Mitteilungen über das 'Buch 
der aufgehenden Sterne' des Mul)ammad 
b. Abi'l-Hair al-Hasani" ( Quellen und Studi
en zur Geschichte der Naturwissenschaf
ten und der Medizin, sy. 8 !Berlin ı94ı
ı942]. s. 435-457, Muhammed Ebü'l-Hayr 
el-ErmeyGnl'nin en-Nücümü'ş-şarii).at:ı üze
rinedir); "AI-Kindi's Schrift über die zusam
mengesetzten Heilmittel" ( Sudhoffs Arehiv 
{ür Geschichte der Medizin und der Na
turwissenschaften, XXXVII ILeipzig-Wies
baden ı953]. s. 389-393 , KirrdJ'nin Risale If 
ma'rifeti l).uva 'l-edviyeti'l-mürekkebe adlı 
risalesi hakkındadır; eserlerinin tam lis
tesi için bk. Spuler- Wagner, s. ıo-ı4). 

BİBLİYOGRAFYA : 

Bibliographie der deutschsprachigen Arabis
tik und lslamkunde (ed. Fuat Sezgin), Frankfurt 
1993, XVII, 570-571; XIX, 568-569; B. Spuler, 
"Alfred Siggeı (1884-1959)", ZDMG, CX (1961). 
s. 8-14; E. Wagner. "Verzeichnis der Schriften 
Alfred Siggels" (Spuler'in yazısının sonunda). 
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İtalyanca'da "kişinin kendisini güvende 
hissetmesi, güvence" gibi anlamlara ge
len securite kelimesi Türkçe'ye sigorta şek
linde geçmiştir. Aynı anlamda olmak üzere 
ingilizce'de security veya insurance, Fran
sızca'da assurance, Almanca'da versiche
rung kelimeleri kullanılır. Bilindiği kada
rıyla islam hukuk literatüründe ilk defa 
İbn Abidin tarafından sevkere kelimesiy
le sigortadan söz edilmiş olup (Reddü'l
muf:ıtar, IV, ı70), günümüz hukuk ve fıkıh 
çalışmalarında Arap dilinde sigorta "güven 
telkin etmek ve güvence vermek" anlamla
rındaki te'mln kelimesiyle ifade edilmek
tedir. Zamanımızda sigorta kelimesi hem 
sigortalılarla sigartacı arasında gerçekle-
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SiGORTA 

şen sözleşmeyi, hem de sigortacılık yapan 
kurumu belirtir. Hukukta birinci anlamıy
la sigorta, "sigortacının sigortaimm ödedi
ği primler karşılığında parayla ölçülebilir 
bir menfaatini ihlal eden muhtemel tehli
kenin meydana gelmesi halinde tazminat 
ödemeyi yahut bir veya birkaç kimsenin 
hayat müddetleri sebebiyle veya hayatla
rında meydana gelen belli birtakım hadi
seler dolayısıyla bir para ödemeyi veya sa
ir edalarda bulunmayı taahhüt ettiği akid" 
şeklinde tanımlanır (Türk Ticaret Kanunu, 

md. 1263). 

Sigortanın temelinde, oluşmasından kor
kulan tehlikenin vukuu halinde meydana 
gelecek zararın müştereken karşılanma
sı fikri yatmaktadır. Sigorta sayesinde, ay
nı tehlike ile karşı karşıya bulunan birey
ler birbirleriyle doğrudan veya bir şirket 
aracılığı ile yardımiaşarak tek başına üs
tesinden gelemeyecekleri büyük rizikola
ra karşı kendilerini koruma gücüne eriş
mektedir. Sigorta şirketleri, hem sigorta
lılar arasındaki yardımlaşmanın sigortah
Iara ağır bir yük getirmemesi hem de si
gorta şirketinin sigorta tazminatı ödeme 
yükümlülüğünü yerine getirirken sıkıntı
ya girmemesi, bununla birlikte sigortacı
lık işinden elde edilecek karın beklenen
den aşağıya düşmemesi için sigortalıların 
ödeyecekleri primierin hesaplanmasında 
ihtimali hesaplardan ve sigortacılık yapıla
cak alanla ilgili istatistik bilgilerinden fay
dalanır. Bunların yanında sigorta şirket
leri, daha büyük sigorta şirketleri nezdin
de kendi sorumluluğunu kısmen sigorta 
ettirerek (reasürans) kendi yükümlülüğü
nü yerine getirmeyi ve hedeflenen gaye
ye ulaşmayı arzular. Buna göre sigortala
nan risk yalnız belirli bir sigortanın iştirak
çileri arasında dağılmakla kalmayıp yurt 
dışına bile taşabilmektedir. Sigorta şirket
leri saklama hadleri dışında kalan tehlike 
kısımlarını mükerrer sigorta suretiyle da
ğıtmaktadır. 

Genel olarak sigorta kavramı hem sigor
talılar hem de sigorta şirketleri arasında 
prim karşılığında yardımlaşma fikrini çağ
rıştırsa da sigortalılar arasındaki yardım
Iaşmayı organize ederek ticari kazanç sağ
lamayı amaçlaması sebebiyle ticari sigor
talar bu açıdan farklılık arzeder. Sigorta
lar yalnızca prim ödeme yükümlülüğü al
tına giren üyelerine maddi yardımda bu
lunma özelliğiyle de diğer yardım dernek
leri ve vakıflardan ayrılmaktadır. Sigorta
lar, sigartahların bedenlerinin ya da mal 
varlıklarının karşılaşacakları hasarları taz
min ederek onlar için bir güvence sunma 
yanında sosyal güvenliğe belirli oranda kat-
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kı sağlamak gibi bir işlev de görmektedir. 
Bu bağlamda karşılıklı sigortaların sosyal 
güvenliğe katkısının ticari sigortalardan da
ha fazla olduğu ileri sürülmektedir. 

Sigorta Çeşitleri. Sosyal Sigorta. Belli 
halk gruplarının sosyal güvenliklerini te
min amacıyla kanunla kurulan ve belirli iş 
kolunda çalışanların iştirak etmeleri çoğu 
defa mecburi olan bir sigortadır. Bu sigor
talardaki primler işçi, iş veren ve devlet 
üçlüsünün katkısıyla ödenir. Sosyal sigor
taların sunacağı sigorta güvencesi alanla
rı da kanunla belirlenmekte olup bu sigor
talarda üyelerin talepleriyle kanunda yer 
almayan bir rizikoyu sigorta kapsamına al
dırmak mümkün değildir. Sosyal sigorta
lar genellikle üyelerine iş kazaları, meslek 
hastalıkları, hastalık, doğum, sakatlık, yaş

lılık, ölüm ve işsizlik gibi riskiere karşı si
gorta güvencesi sunmaktadır (Tuncay, s. 
233) 

Özel Sigorta. Bireylerin özel menfaat
lerinin çeşitli rizikolara karşı teminat altı
na alınması için serbest iradeleriyle mey
dana getirdikleri bir sigorta türüdür. Özel 
sigorta iradeye 1 akde dayalı olduğu için 
çok değişik alanlarda sigorta sözleşmesi 
yapmak mümkündür. 1. Amacı Bakımın
dan. Bu tür sigortalar kar amacı güdüp 
gütmemesi açısından ikiye ayrılmaktadır. 
a) Sabit Primli Sigorta (Ticari Sigorta). Bu 
çeşit sigortada sigortaimm sözleşme es
nasında belirlenen primi ödeme dışında 
maddi yükümlülüğü bulunmaz. Gerek si
gortalı ile sigartacı gerekse sigartahlar ara
sında sigorta sözleşmesi ilişkisinden baş
ka bir hukuki ilişki yoktur. Bu ilişki ticari 
nitelikte olup sigartacı kendilerinden ala
cağı prim karşılığında sigortalılara sigor
ta güvencesi satmaktadır. Sabit primli si
gorta genelde anonim şirket biçiminde bir 
araya gelen bir grubun yüksek miktarda 
sermaye ortaya koymasıyla oluşur. Bu şir
ket ticari kazanç elde etmek amacıyla si
gorta güvencesi satışı yaptığı için bunla
ra ticari sigortalar da denir. Bir taraftan 
sigorta şirketinin maddi yükümlülüğünü 
yerine getirmede sıkıntıya düşmemesi, di
ğer taraftan sigortacılıktan beklenen ka
rın elde edilebilmesi için bu tür sigortalar
da olabildiğince sigartah sayısının arttırıl
ması için gayret gösterilmektedir. b) De
ğişken Primli Sigorta (Karşılıklı Sigorta). Bu 
çeşit sigortada sigartahların gerçek yü
kümlülükleri belirli dönem sonunda tes
bit edilebildiğinden ödeyecekleri prim mik
tarı sözleşme esnasında sabit olarak be
lirlenmeyip dönemlere göre değişiklik ar
zetmektedir. Bu sigortalar kooperatif şir
keti biçiminde kurumlaştığı için sigartacı 

sigortalılardan ayrı değildir. Bir başka an
latımla bu sigorta mensuplarının her biri 
sigorta güvencesi almak istediği için si
gortalı, her sigartah da diğer üyelere si
gorta güvencesi vermeyi taahhüt ettiği 
için sigartacı özelliğine sahiptir. Öte yan
dan sigartahlar arasında vekalet ve kefa
let ilişkisi mevcut olup sigartahların her bi
ri diğer sigartahların karşılaşacakları belir
li zararlardan dolayı onlara ödenecek taz
minatı birlikte ödemeyi taahhüt etmek
tedir. Bundan dolayı bu sigortalara karşı
lıklı sigortalar, sigortalılar arasındaki yar
dımlaşmanın hukuki zemine dayanması ve 
sigortacılıktan kar elde edilmesi gibi bir 
düşüncenin bulunmaması sebebiyle yar
dımlaşma veya dayanışma sigortaları da 
denmektedir. Bu sigortaların en önemli 
özelliklerinden biri, sigorta primleri sade
ce üyelerin belirli zararlarını tazminde kul
lanıldığı ve herhangi bir kimsenin ticari 
kazanç sağlaması hedeflenınediği için si
gorta tazminatlarından artan primierin 
üyelere geri dönmesidir. 

Z. Konusu Bakımından. a) Mal Sigorta
sı. Bu tür sigortalarda sigortanın konusu 
menkul veya gayri menkul eşyadır. Sigor
taemın taahhüdü, sigortalanan malın bo
zulması yahut kısmen veya tamamen za
yi olmasıyla ilgilidir. Mal sigortası sözleş
mesi yalnızca bir tazmin sözleşmesi oldu
ğundan bu sigorta türüne tazminat si
gortası da denmektedir. Mal sigortaları 
kendi içinde yangın, hırsızlık, nakliyat, zi
rai tehlike, sel, deprem sigortası gibi alt 
türlere ayrılmaktadır. Kasko diye bilinen, 
arabaların belli tehlikelere karşı sigorta
lanması da mal sigortası çeşitleri arasın
dadır. b) Hayat Sigortası. Bu türde sigor
tanın konusu insandır. Bu sigortalarda si
gortacının taahhüdü bir şahsın hastalığı, 
yaralanması veya ölümüyle ilgilidir. Sigar
tah kendisinin veya yaşamasında kendisi
nin maddi veya manevi menfaatinin bu
lunduğu bir üçüncü şahsın hayatını sigor
ta ettirebilir. Sigorta tazminatı açısından 
hayat sigortaları mal sigortalarından ta
mamen farklıdır. Hayat sigortalarında be
lirlenen sigorta tazminatı sabit olup sigor
ta edilen malın kıymeti gibi değişmez; an
cak mallıliyet sigortalarında ödenecek si
gorta tazminatı ma!Cıliyet derecesine gö
re değişir. Ayrıca sigartah dilediği kadar si
gorta şirketine ayrı ayrı hayat sigortası yap
tırabilir. Hayat sigortası çeşitleri arasında 
ölüme bağlı hayat sigortası, belirli tarihe 
kadar yaşamaya bağlı hayat sigortası ve 
kaza 1 ma!Cıliyet sigortaları zikredilebilir. 
c) Mali' Mesuliyet Sigortası. Bu sigorta tü
ründe sigortanın konusu sorumluluk olup 



kişi akidden veya kusurdan doğan medeni 
sorumluluğunu sigortalamaktadır. Ancak 
kişinin suç niteliğindeki fiilinden doğan 
mesuliyetiyle kasıt ve hile ile verdiği zarar
dan doğan mesuliyeti suça teşvik edilmiş 
olmasını önlemek için bu sigortaların kap
samı dışında bırakılmıştır. Mesuliyet sigor
talarında sigartah kendinden kaynaklanan 
bir kusur sebebiyle başkasına bir zarar ver
diğinde dilerse kendisi zararını ödeyip son
ra bunu almak için sigortasına başvurur, 
dilerse zararın sigortadan karşılanması için 
doğrudan sigortayı devreye sokabilir. So
rumluluk sigortası zarar sigortası kapsa
mında yer aldığından sigortalanan riziko
nun gerçekleşmesi halinde sigorta ancak 
oluşan zararı tazmin etmekle yükümlü 
olup sigorta paliçesinde yazılı bulunan si
gorta bedelinin tamamını ödemek zorun
da değildir. Birçok ülkede, trafikte seyre
denlerin haklarını korumak maksadıyla 
araçların kullanılmasından doğacak bede
ni ve maddi zararlardan ilke olarak araç 
sahiplerinin sorumlu tutulmasını konu edi
nen mali mesuliyet sigortaları zorunlu ha
le getirilmiştir. Türkiye'de zorunlu trafik si-

. gortası da bir mali mesuliyet sigorta tü
rüdür. Bunun yanında ticari ve sınai işlet
meler, özel meslek grupları da mesuliyet
lerini sigartalatmak amacıyla mali mesu
liyet sigortası yaptırabilmektedir. 

Sigortanın Tarihçesi. Sosyal bir varlık 
olan insan, hayatını güven içinde sürdü
rebilmek amacıyla tarih boyunca karşıla
şabileceği birtakım riskiere karşı tedbir 
almaya çalışmıştır. Bu tedbirler öncelikli 
olarak ferdi tasarruflar şeklinde gerçek
leşmişse de zamanla tek başına karşı ko
n ulamayacak olan ve ağır mali sonuçlar 
doğuran büyük riskler karşısında yardım
laşma grupları oluşturulmuştur. Bu grup
lar karşılıklı sigartacılığın ilk örnekleri ola
rak görülmektedir. Bu şekliyle sigorta fik
rini milattan önce 4500 yıllarına kadar gö
türmek mümkündür. Bu dönemde Mısır'
da taş yontucularının aralarında bir san
dık kurarak içlerinden birinin ölümü ha
linde buradan ona yardım ettikleri bir pa
pirüsten anlaşılmaktadır. Milattan önce 
3000 yıllarında Çinli taeirierin akarsularda 
ticaret aracı olarak kullandıkları kayıkla
rın batması veya kayaya çarparak parça
lanması halinde oluşan hasarı birlikte öde
mek üzere yardımlaştıkları bilinmektedir. 
Roma'da küçük taeirierin karşılıklı yardım 
sandıkları oluşturduklarına dair verilerden 
hareketle o dönemlerde bugünkü ifade
siyle karşılıklı sigortacılık denen bir tür si
gortacılığın temellerinin atılmış olduğu ka-

bul edilmektedir. Arap toplumlarında ha
ta ile işlenen cinayet sebebiyle maktul ya
kınlarına verilecek yüklü kan parasının 
ödenmesinde belirli derecedeki yakınla
rın aralarında yardımlaştıkları ve bunun 
mecburi olduğu bilinmektedir. Gerek bu 
uygulama, gerekse Medine döneminde Hz. 
Peygamber tarafından hazırlanan, bazı çağ
daş araştırmacıların Medine anayasası diye 
adlandırdıkları hukuki vesikanın öngördü
ğü kabileler arası maddi yardımlaşma bir 
nevi zorunlu sosyal sigorta örnekleri ola
rak değerlendirilmektedir (Hamldullah, I, 
192). XIII. yüzyılda Selçuklu Türkleri'nde 
mevcut olan derbend teşkilatı, Osmanlı
lar'da bilinen ve mesleki dayanışma ve em
niyet düşüncesine dayanan karşılıklı yar
dım kuruluşları. esnaf yardım sandıkları ve 
loncalar sigorta ihtiyacına o günün şartla
rında cevap veren oluşumlar diye görülür. 

İtalya'da ortaya çıkan "deniz ödüncü" 
kurumunun ticari sigortanın doğuşunda 
önemli rolünün bulunduğu genel kabul gör
mektedir. Bu uygulamada armatöre kre
di veren kişi eğer gemi yolda batarsa ver
diği parayı geri almıyor, bu rizikaya karşı
lık gemi salimen yolculuğunu tamamladı
ğı takdirde verdiği parayı yüksek nisbet
te bir faizle (prim) birlikte tahsil ediyor
du. Deniz ödüncü bu yüksek faiz sebebiy
le kilise tarafından hoş karşılanmayınca il
gililer şöyle bir şartlı satış yapmaya başla
dılar: Sefere çıkan gemi yükü ile birlikte 
riskin gerçekleşmesi halinde bunu karşı
lamayı taahhüt eden kişiye satılıyor, satış 
işlemi gemi batarsa hüküm ifade edece
ği için alıcı satım parasını ödemiyor, aksi
ne arınatör bu taahhüt karşılığında ona 
bir miktar para veriyordu. Satma duru
munda alıcı satım parasını armatöre ödü
yor, gemi salimen limana vardığı takdir
de satış işlemi hükümsüz kaldığı için bir 
yükümlülüğü kalmıyor, fakat arınatör ta
rafından peşinen ödenen para her iki hal
de kendisinde kalıyordu. Sigartacılığın ta
rihiyle ilgili araştırmalara göre o zaman
lar denizdeki rizikolar karadakilerden çok 
daha büyük olduğundan ticari sigartacılı
ğa ilk önce denizcilik alanında ihtiyaç du
yulmuştur (Kender, s. 13) 

Prim esasına dayanan ticari sigorta uy
gulaması ilk defa 1 ZSO yıllarında Venedik, 
Pizza ve Floransa'da görülmüştür. XIV. yüz
yılın başlarında İtalya'da ilk sigorta pali
çesi yapılmıştır. Kara sigortalarının doğu

şu ise deniz sigortacılığından sonra olup 
sigartacılığın bu türü 1666'da İngiltere'de 
büyük Londra yangınının sonucunda hiz
met vermeye başlamıştır. Kara sigortacı-
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lığı ingiltere'den sonra Almanya ve Ame
rika'ya geçmiş, Fransa'da ise ancak XVIII. 
yüzyılda tam olarak yerleşmiştir. Ölüm
le ilgili ilk sigortaya XV. yüzyılda İtalya'da 
rastlanmaktadır. İlk hayat sigorta poliçesi 
1574'te yapılmış ve 1583'te Londra krali
yet borsasına teslim edilmiştir. XVII. yüz
yılda muhtelif ingiliz sigorta şirketleri ta
rafından sigorta tekniğinde ilk gelişmeler 
kaydedilmiştir. 1660'ta Londra'da dene
melerine başlanan ölüm tabloları 1 767'
de Fransa'da Buffon'un Dupre de Saint
Mour'un hesaplarına göre hazırlanmış His
toire Naturelle adlı ölüm tablosu neşredil
miştir (Çetinoğlu, s. 5) . 

Ticari sigortacılık esas olarak XIX. yüz
yılda gelişmeye başlamıştır. Bu dönemde 
önceden bilinen yangın ve hayat sigortala
rı yanında kazaya karşı sigorta, kaza sebe
biyle mesuliyet sigortası gibi yeni sigorta 
türleri oluşturulmuştur. XX. yüzyılda si
gortacılık sektöründeki gelişmeler devam 
etmiş ve sigortacılık alanında bu gelişme

lere paralel biçimde yeni sigorta çeşitleri 
oluşmuştur. Bunların belli başlıları olarak 
hırsızlığa. hayvan ölümüne, makine kırıl
masına ve savaş rizikolarına karşı sigor
talar zikredilebilir. Yine bu yüzyılda sana
yi hayatının temel unsuru olan işçi sınıfla
rının sosyal güvenliklerinin temini maksa
dıyla sosyal sigortalar tanzim edilmiştir. 

Osmanlı Devleti'nde sigorta endüstrisi 
187 4 yılında ilk sigorta şirketinin oluştu
rulmasıyla başlamıştır. İlk Türk sigorta şir
keti Osmanlı Umum Sigorta Şirketi adıy
la 1893'te kurulmuş, bunu diğerleri takip 
etmiştir. Halkının çoğunluğu müslüman 
olan Türkiye'de ve diğer islam ülkelerinde 
ticari sigartacılığın kuruluşunun XIX. yüz
yıla kadar gecikmesinde bu toplumlarda 
sosyal ve dini amaçlı vakıfların ve diğer yar
dımlaşma kurumlarının yaygın oluşunun 

ve işlevlerini bu döneme kadar devam et
tirmelerinin etkisi büyük olmalıdır. Daha 
sonraları da islam bilginlerinin ticari amaç
lı sigorta şirketlerinin kurulmasına cevaz 
vermemesi sebebiyle müslüman toplum
larda ticari sigortacılık çok fazla taraftar 
bulmamış ve halkın sigortalara üye olmak
tan kaçınması sigorta sektörünün bu top
lumlarda gelişmesini olumsuz yönde et
kilemiştir. 

Sigortanın Unsurlan. Sigorta sözleşme
sinin şu unsurları içermesi gerekir: 1. Si

gortalı. Hayatını, malını veya mesuliyetini 
sigorta ettirme talebinde bulunan taraf
tır. Sigortaimm prim ödeme yükümlülüğü, 
ayrıca kanun veya sigorta sözleşmesiyle 
yüklenilmiş olan haber verme. sigortalanan 
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tehlike oluştuğunda onu olabildiğince ön
leme ve tehlikeyi yayınama gibi sorumlu
lukları vardır. 2. Sigortacı . Sigortalanan ri
zikonun oluşinası veya sigorta müddeti
nin bitmesi halinde sigorta edilen meblağı 
(tazminat) vermeyi taahhüt eden taraf
tır. Ticari sigortalarda sigartacı sigortalı
lardan ayrı olarak hakiKi veya hükml şahıs 
iken karşılıklı sigortalarda her birey 1 üye 
hem sigartacı hem sigortalıdır. Ticari si
gortalarda sigortaemın yükümlülüğü ka
za veya hayat sigortası olmasına göre de
ğişir. Birincisinde yükümlülük belirlenen 
rizikonun gerçekleşip sigortalanan malın 
hasar görmesine bağlıdır. söz konusu ri
ziko gerçekleşmemişse herhangi bir yü
kümlülük de yoktur. Hayat sigortasında 
ise sigortaemın yükümlülüğü hayatı sigor
talanan kimsenin ani ölümü, belirlenen si
gorta primi ödeme süresinin bitimi veya 
sigortaimm bir kaza geçirip sakat kalması 
gibi değişik kriteriere bağlıdır. 3. Sigorta 
menfaati. "Sigorta ettirenle sigartacı ara
sındaki sigorta ilişkisinin konusu" demek
tir. Bu menfaatin ihlali, zarara uğratılma
sı, menfaat değerini kaybetmesi veya her
hangi bir şekilde eksilmesi sigartaeıyı si
gorta bedelini ödemekle yükümlü kılar. 4. 
Tehlike (riziko). Tarafların iradesi dışında 
gerçekleşmesi muhtemel veya -tarihi bi
linmemekle birlikte- kesin olan ve zarar ve
rici özeUiği bulunan olaydır. Sigortanın var
lığı sigorta menfaatini ihlal edebilecek teh
likenin var olmasına bağlı olduğundan ger
çekleşmesi imkansız veya zorunlu olan hu
suslar sigorta himayesinden yararlanamaz. 
Sigortalanabilen tehlikenin özelliklerini şöy
lece sıralamak mümkündür: a) ihtimal da
hilinde olmalıdır. b) Sigorta sözleşmesi es
nasında fiilen gerçekleşmemiş olmalıdır, 
c) Gerçekleşmesi sigorta akdini yapan ta
raflardan birinin -genellikle sigortalının- is
teğine bağlı olmamalıdır (ancak bireyin ted
birsizliği ve ihmali neticesinde oluşacak zarar ve 
hasara karşı sigorta yaptırmasının bu ilkeyle çe
lişmediği kabul edilmektedir) . d) Dağınık ol
malı yani belli bölgede yoğun şekilde bu
lunmamalıdır. e) Toplumda benimsenen 
ahlak kurallarına ya da kamu düzenine 
aykırı olmamalıdır. f) Belirli olmalı, mey
dana getireceği hasar da parayla ölçüle
bilmelidir. S. Prim. Sigortalanan riskin oluş
ması halinde sigortaemın zararı tazmin et
me taahhüdüne karşılık olmak üzere si
gortalının verdiği ücrettir. Prim, ticari si
gortalarda sözleşme esnasında belirlen
miş sabit bir miktar iken karşılıklı sigor
talarda çok defa sabit olmamaktadır. Si
gortacının sadece sigorta tazminatını kar
şılamak için alması gereken prime safi 
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prim, sigorta yükü denilen sigortacılık mas
raflarını ve karını da içeren prime brüt 
prim denir. Ticari sigortalar sigortaimm 
ödemesi gereken sigorta primini hesap
larken her iki primi dikkate alır. Karşılıklı 
sigortalarda ise sigartahların yükümlülü
ğü yalnızca safi primi ödemekle sınırlıdır. 
6. Tazminat. Sigortalanan tehlikenin mey
dana gelmesi veya sigorta süresinin bit
mesi halinde sigortaemın sigortalıya ver
meyi taahhüt ettiği meblağdır. Mal sigor
talarında sigorta sözleşmesi bir tazminat 
sözleşmesi olduğundan tehlikenin vukuu 
halinde sigortaemın ödeyeceği tazminat 
miktarı belirli ve sabit değildir. Bu tür si
gortalarda ilke -sigorta paliçesinde belir
lenen sigorta bedelini aşmamak kaydıyla
sigartahnın mal varlığının eski haline ge
tirilmesidir. Hayat sigortalarında ise sigor
ta sözleşmesi esnasında belirlenen tazmi
nat miktarı aynıyla ödenmelidir. Mal si
gortalarında sigortalı mal varlığını birden 
çok sigorta şirketine sigortalatmışsa teh
likenin vukuu halinde her bir sigorta şir
keti oluşan hasar için sigorta paliçesinde
ki sorumlulukları oranında tazminat öde
mekle yükümlüdür. Ancak hayat sigorta
sında durum bunun aksi olup sigartah ha
yatını birden çok sigortaya belirli meb
lağlarda sigorta ettirmişse sigortalanan 
tehlike oluştuğunda veya müddet bitti
ğinde her bir sigorta şirketinden ayrı ayrı 
tazminat alma hakkı bulunmaktadır; çün
kü hayat sigortalarında sigorta bedelinin 
sigorta değerine eşit olması zorunlu de
ğildir. Bu sebeple hayat sigortaları bir ne
vi yatırım amaçlı da kullanılmaktadır (Çe
ker, s. 31-66) . 

İslam Alimlerinin Sigorta ile İlgili Gö

rüşleri. Ayet ve hadislerde özel olarak dü
zenlenmiş bir konu olmadığı için İslam bil
ginleri sigorta kurumunun birey ve top
lum açısından yarar ve zararları, sigorta 
akdinin fıkıh kurallarına uygun olup olma
dığı gibi genel ilke ve kriterler açısından 
ele alarak sigortayı değerlendirmişlerdir. 
Bilindiği kadarıyla meseleye ilk temas eden 
fakih olan İbn Abidin (ö. 1252/ 1836) sigor
taya cevaz vermemiştir (Reddü 'l-muf:ıtar, 

N, 170). Osmanlılar'da 1870'te Beyoğlu'n
da çıkan Feridiye yangını sonucunda şeyhü
lislamlıktan sigortanın caiz olduğuna da
ir ilk defa bir fetva alındığı bilinmektedir. 
1901 yılında Muhammed Abduh'un Mısır 
müftüsü sıfatıyla verdiği hayat sigortası
nın cevazına dair fetva islam dünyasında 
büyük yankı uyandırmıştır (Muhammed 
ed-DesGki, XX.X:VIII/7 [I 966]. s. 711 ). Union 
Sigorta Şirketi'nin teşvikiyle bir müslüman 

müşterinin hayat sigortasının hükmüne 
dair fetva almak için yaptığı başvuru üze
rine şeyhülislamlıktan çıkan 1911 tarihli 
fetvada ise ibn Abidin'in sigortanın caiz 
olmadığı yönündeki görüşü tekrar edile
rek islam diyarında değil yabancı memle
ketlerde bulunan sigorta şirketiyle böyle 
bir akid yapılması halinde -şirketin kendi 
rızasıyla vermesi sebebiyle- sigorta tazmi
natının alınabileceği belirtilmiştir · (Hacak, 

sy 30 [2006]. s. 35-36). Sigorta hakkında 
verilen bu ilk fetvalarda o günkü müslü
man topluma yabancı olan sigortanın ma
hiyetinin tesbitine yönelik yeterli analiz
Ierin bulunmamasına karşılık sonraki dö
nemlerde meseleyi geniş biçimde ele alan 
islam hukukçularının sigortaları sosyal si
gortalar, primli ticari sigortalar ve karşı
lıklı yardımlaşma sigortaları şeklinde üçe 
ayırarak her biri hakkında ayrı değerlen
dirme yaptıkları görülmektedir. 

Devlet tarafından organize edilen, be
lirli iş kolunda çalışanların -devletin ve iş 
verenin de katkılarıyla- kendi aralarında 
yardımiaşarak sosyal güvenliklerinin sağ
lanmasını amaçlayan ve ağırlıklı olarak kar
şılıklı yardımlaşma anlayışına dayanan sos
yal sigortalar topluma gerçek anlamda sos
yal güvenlik sağlamada yetersiz kaldığı, 
sigorta primlerinin mal varlığına göre de
ğil ücrete göre belirlenmesinin adaletsiz
liğe yol açtığı gibi eleştirilere maruz kal
masına rağmen (Beşer, İslam 'da Sosyal 
Güvenlik, s. 173) modern yardımlaşma ku
rumları sayılarak islam alimlerinin çoğun
luğu tarafından meşru kabul edilmiştir (Ab
düllatlf Mahmud Alü Mahmud, et-Te'mf
nü 'l-ictima'f, s. 420) . Bu yaklaşıma göre 
herhangi bir iş kolunda çalışan kimsenin 
sosyal güvenlik ağına katılabilmek için ken
disinin sigorta primi ödemesi ve ileride bu 
kurumdan bir defada veya belirli aralık
larla sigorta yardımı alması caiz görüldü
ğü gibi iş verenin işçisinin sigorta primini 
ödemesi hukuki bir görev olması yanında 
dini bir sorumluluk sayılmakta ve buna 
riayet edilmemesi günah olarak değerlen

dirilmektedir (Dalgın, I. Wuslararası islam 
Ticaret Hukukunun Günümüzdeki Mese
leleri Kongresi, s. 921 ). 

Özel sigorta türlerinden değişken prim
li karşılıklı sigortalar da (yardımlaşma sigor
taları) genellikle islam alimlerince şu ge
rekçelerle meşru sayılmaktadır: islam'ın 
temel kaynaklarında teşvik edilen karşılık
lı yardımlaşma ve dayanışma esasına da
yanan (el-Maide 5/2; Müslim, "Birr'', 58, 

65, 66) bu sigortalarda hiç kimsenin diğe
ri üzerinden ticari kazanç elde etme ama-



cı bulunmayıp yapılan sözleşmeler karşı

lıklı hibe, kefalet, vekalet ve özel şartlar 
içeren taahhüt gibi genelde teberru akid
Ierinin dayandığı ilkelerle uyum içindedir. 
Bu tür sigorta sözleşmeleri ivazlı 1 ticari 
sözleşme mahiyetinde olmadığı gibi üye
ler karşılaşacakları ağır riskier in vereceği 
zararı yardımiaşarak ortadan kaldırmak 
üzere dayanışma dışında hiçbir amaç ta
şımamaktadır. Böyle bir gaye için bir ara
ya gelmek meşru olmanın ötesinde bütün 
ilahi dinlerce teşvik edilen bir davranıştır. 
Bu sigortalarda bazı üyelerin verdiği sigor
ta priminden daha çok tazminat alırken 
bazılarının hiç tazminat alamaması sebe
biyle meydana gelen belirsizlik (garar) söz
leşmeye zarar verecek ölçüde olmadığı gi
bi sigorta sözleşmesi akdi f asid kılan riba, 
fasid şart ve kumar gibi unsurlar da içer
memektedir (l sa Abd u h, s. ı 85; M. Nedb 
el-Mutii, XI II , 264; Abdüssem1" e l-M ı s rl , s. 
80; Ebü 'I-Mecd Ha re k, s. ı 2 1 ). 

Sabit primli özel sigortalar (ticari sigor
talar) konusundaki görüşleri ise her türü
nün haram, her türünün meşru ve bazı 
türlerinin meşru, bazılarının haram oldu
ğu şeklinde üç grupta toplamak mümkün
dür. 1. Ticari sigortaların caiz olmadığını 
savunan Muhammed Necib el-MutTI, Mu
hammed Ebu Zehre, Yusuf el-Kardavi, 
Muhammed Emin ed-Darir ve Vehbe ez
Zühayli gibi alimler. mevcut haliyle ticari 
sigorta sözleşmelerinin fıkıhta bilinen söz
leşme tiplerinden farkl ı yeni bir ivazlı 1 ti
cari sözleşme niteliğinde olduğu kanaatin
dedir. Onlara göre t icari sigorta sözleşme

si bir teberru akdi olmayıp ivazlı bir söz
leşmedir; karşılıklı bedeller ise sigortaltia
rın ödedikleri sigorta primleriyle sigortacı

nın sigortalanan riskin vuku bulması ha
linde vermeyi taahhüt ettiği sigorta taz
minatıdır. İslam hukukuna göre akidleri 
fasid kılan garar ve cehalet bu sözleşme
de aşırı derecede mevcuttur. Zira bazı si
gortalılar uzunca süre sigorta primi öde
diği halde sigortalanan risk meydana gel
ınediği için hiçbir sigorta tazminatı ala
mamakta, buna karşılık sigortalanan ris
kin oluşması durumunda çok az prim öde
miş, hatta sözleşmenin imzalanmasını ta
kiben henüz hiç prim ödememiş bulunan 
sigortalılar yüksek miktarda tazminat ala
bilmektedir. Ayrıca bu sigortalarda gerek 
sigorta primi gerekse bunun karşılığın
da satılan sigorta tazminatı nakit ve ay
nı cinsten olduğu için sigorta primi kadar 
sigorta tazminatı alınması halinde arada
ki gecikme sebebiyle gecikme faizi, birinin 
diğerinden daha fazla olması halinde ise 
hem gecikme hem de fazlalık faizi gerçek-

leşmiş olacaktır (M. Nedb el-Mutii, XIII, 
254 ). içerdiği cehalet ve garar sebebiyle si
gorta sözleşmesi kumara da benzemek
tedir. Zira kumarın haram kılınmasındaki 
illet. onun sadece bir oyun olma vasfı de
ğil tarafların kazanmasının ya da kaybet
mesinin şansa dayanması, dolayısıyla içer
diği ihtimal ve garar unsurudur. Sigorta
lanan riskin oluşmaması halinde sigorta
cı hiçbir tazminat ödemediği için sigorta
lıdan alınan primler şirket için karşılıksız 
bir kazanç olmakta, dolayısıyla Kur'an'da 
yasaklanmış olan batı! yollarla başkasının 
malını elde etme (el-Bakara 2/188) kapsa
mına girmektedir (Ebü 'l-Mecd Harek, s. 
42- 50) . Günümüzde sosyal ve ekonomik 
hayatın karmaşıklığı sebebiyle artan çe
şitli r iskiere karşı kişilerin ellerindeki mal 
varlıklarının korunması için sigorta türü 
bir oluşuma ihtiyaç olduğu inkar edilemez
se de ticari sigortaların birey ve topluma 
sağlayacağı yararın karşılıklı yardımlaşma 

esası üzerine kurulacak sigorta çeşidiyle 
sağlanması mümkündür. Dolayısıyla fıkıh 
ilkeleri açısından birçok sakınca içeren ti
cari sigortalar maslahat. örf ve zaruret gi
bi gerekçelere dayanılarak caiz görülemez 
(M. Ned b el -Mutii, XIII , 255 -2 58) Diğer 

bir yaklaşıma göre ise başka seçeneğin 
bulunmadığı durumlarda hayat sigortası 
dışındaki ticari sigortalar zaruret gerek
çesiyle caiz görülebilir (Zerka - Neccar, ter
cüme edenin önsözü, s. 24) . Bu görüşün 
sahipleri, sigartacılığa değil sigortanın yar
dımlaşma amacının dışına çıkarılarak bir 
grubun ticari kazanç elde etme maksa
dına alet edilmesine, böylece insanların 
mal ve canları hakkındaki endişelerinin 
istismarına ve bireylerin ulaşmak istediği 
güvenin ticari meta gibi görülmesine ya
ni güven satışına karşı çıkmakta ve top
lumun sigortaya olan ihtiyacının karşılıklı 
sigortayla sağlanabileceğini ileri sürmek
t edir ( Da lgın , istam 'ın lşığında Sigortacılık, 

S. 23 1) 

z. Ticari sigortaların her türüyle caiz ol
duğu kanaatini taşıyan Ali el-Hafif, Abdül
vehhab Hallaf, Muhammed el-Behi, Mus
tafa Ahmed ez-Zerka, Subhi es-Salih gibi 
alimler ise konuyla ilgili görüşlerini şöyle 
açıklamışlardır : Ticari sigorta sözleşmele

ri klasik fıkıhta kabul gören vela akdi, tek 
taraflı söz verme (va'd). mudarebe şirke

ti, bekçilik akdi, ücretli emanetçilik akdi, 
yol tehlikesinin tazmin taahhüdü vb. mu
amelelerle akıle sistemi gibi düzenleme
lere değişik açılardan benzemekte, dolayı

sıyla bunların caiz olduğu durumlarda si
gorta sözleşmesinin de caiz olması gerek
mektedir. Ayrıca tamamen yeni bir söz-
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leşme türü olduğu kabul edilse bile bunu 
yasaklayan açık bir nas bulunmadığına gö
re toplumun yararına bir işlev gören, ge
nel örf ve hatta zaruret halini alan ticari 
sigortaların da caiz olması gerekir. öte yan
dan sosyal sigortaların meşru sayılması da 
ticari sigortaların meşru görülmesini ge
rektirir (Zerka - Neccar. s. 246; Ahmed en
N ecd! Zehv. s. 208-302) . Bu görüş sahip
ler inin ticari sigortaların garar, faiz ve ku
mar gibi akdi fasid kılan unsur lar içerdi
ği yönündeki iddialara verdiği cevaplar da 
şöylece özetlenebilir: Temelde birer te
berru sözleşmesi niteliği taşıyan bu akid
lerde garar ve cehaletin varlığı akde tesir 
etmez. Zira teberru sözleşmeleri yardım 
amaçlı olduğundan verilenle alınan ara
sındaki fark faiz veya garar olarak görüle
mez ve bunları içermeyen bir yardımlaş
ma akdinin de kumar niteliği taşıdığı söy
lenemez. Bu grupta yer alan bazı alimler 
ise ticari sigortaların ivazlı akid olduğunu 
kabul etmekle birlikte akdin konusunu 
oluşturan bedellerden birinin sigartahnın 
ödediği prim, diğerinin sigortaemın sun
duğu güven olduğu şeklinde bir analiz ya
parak söz konusu eleştirileri şöyle cevap
landırır : Ödediği prim karşılığında sigor
talı sigorta güvencesi elde ederek iç hu
zuruna kavuşmakta, dolayısıyla sigortalı

nın ödediği sigorta primine bir karşılık alıp 
almama riski bulunmamaktadır. Sigorta 
sözleşmesindeki bedellerden biri soyut (gü
ven), diğeri somut (nakit , sigorta primi) ol
duğu , yani farklı cinsten mallar değişiidi
ği için ribadan söz edilemez. Sigartacı ve 
sigortalı verdiklerinin karşılığını aldığına 
göre bu tür sigortalar Kur'an'da yasakla
nan batı! yolla mal elde etme kapsamında 
sayılamaz. 

3. Ticari sigortaların türleri hakkında ayı
rım yapma yolunu izleyen alimierin bazı
ları sigorta sisteminden faizin çıkarılması 

veya bunların devlet yönetiminde olması 
şartıyla t icari sigortayı meşru sayarken ba
zıları da hayat sigortası veya sorumluluk 
sigortası dışındaki ticari sigortaların meş
ru olmadığı şeklinde görüş belirtmiştir. Bu 
grupta yer alan İsa Abduh, Taha es-Sen u
si ve AI Kaşifülgıta gibi yazarların dayan
dığı delillerle yukarıdaki iki görüşün delil
leri büyük ölçüde örtüşmektedir (Ahmed 
en-Necdl Zehv, s. 382-392) . 

Son zamanlarda fıkhi meselelerin tar
tışıldığı ilmi toplantıların birçoğunda si
gorta konusu da ele alınmış olup bunla
rın başlıcalarında ulaşılan sonuçlar özetle 
şöyledir : 1965 yılında Mısır'da Ezher bün
yesinde gerçekleştirilen ll. İslam Araştır-
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maları Toplantısı'nda bir nevi yardımlaş
ma olduğu kabul edilerek karşılıklı sigor
taların meşru olduğuna, devlet tarafından 
organize edilen sosyal güvenlik ve sosyal 
sigorta sistemlerinden yararlanmanın caiz 
sayıldığına, ticari sigortalar hakkında ise 
daha özel bilimsel araştırmalar yapılması
nın gerekli görüldüğüne karar verilmiştir. 
1968'de Ezher'de yapılan bir başka top
lantıda ağırlıklı olarak sigorta akdinin fı
kıh kurallanyla bağdaşmayan yönlerine dik
kat çekilmiş, Ali el-Hafif'in sigortanın caiz 
olduğu şeklindeki görüşü ittifakla redde
dilerek değişik bilim dallarından oluşturu
lacak uzmanlar kurulunun konu hakkında 
araştırınayı sürdürmesi yönünde tavsiye 
kararı alınmıştır (fsa Abduh, s. 186-187). 

Dünya İslam Birliği'ne bağlı Fıkıh Akade
misi'nin 1977 yılında Riyad'da gerçekleş
tirdiği toplantıda karşılıklı sigortaların caiz 
olduğuna ittifakla karar verilmiş. aynı ku
rumun 1978'de Mekke'de yaptığı toplan
tıda ise üyelerin büyük kısmı ticali sigor
tanın bütün çeşitleriyle haram olduğu yö
nünde görüş belirtmiştir (M. Neôb el-Mu
m. Xlll, 252, 258). İslam Konferansı Teşki
latı'na bağlı İslam Fıkıh Akademisi'nin 198S 
yılında gerçekleştirdiği ikinci dönem top
lantısında sigortayla ilgili şu karar alınmış
tır: Ticari sigorta şirketlerinin uygulamak
ta olduğu sabit prim esasına dayalı ticari 
sigorta sözleşmesi akdi geçersiz kılacak öl
çüde büyük belirsizlik içermekte olup di
nen haramdır. İslam'daki muamelat ilke
lerine uygun alternatif sigorta sözleşme
si ise teberru ve karşılıklı yardım esasına 
dayalı yardımlaşma sigortası akdidir. Bu 
esasa dayalı reasürans işlemi de aynıdır. 
1996'da Konya'da gerçekleştirilen ı. Ulus
lararası İslam Ticaret Hukukunun Günü
müzdeki Meseleleri Kongresi'nde yer alan 
sigorta oturumu sonuç bildirgesinde şu 
tesbite yer verilmiştir: Heyet prensip ola
rak sigorta sisteminin caiz ve gerekli oldu
ğunda görüş birliği içindedir. Bununla bir
likte, özellikle ticari hayat sigortası olmak 
üzere günümüzde cari olan diğer ticari si
gorta uygulamalarının düzeltilmesi gere
ken bazı unsurlar içerdiğini kabul etmiş
tir (!. Uluslararası İslam Ticaret Hukuku
nun Günümüzdeki Meseleleri Kongresi, s. 
1062). 
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SİGNAKi 
( ..Jl:.WI) 

Hüsamüddin Hüseyn b. Ali 
b. Haccac ei-Buhari es-Siğnaki 

(ö. 714/ 1314) 

Hanefi fakihi. _j 

Doğum yeri hakkında bilgi yoksa da Sey
hun nehri kıyısındaki Siğnak şehrine nis
bet edilmesi en azından onun bu şehirle 
ilişkisini göstermektedir. X. yüzyılda Oğuz 
Yabgu Devleti'nin büyük şehirlerinden ve 
zaman zamanda idare merkezi olduğu an
laşılan Siğnak (Barthold. Moğol İstilasına 
Kadar Türkistan, s. 229; Togan. ı. 35) Di
vanü lugati't-Türk'te (1, 392) Süğnakşek

linde yazılır. Zebldl de aynı imiayı verir ve 
Buhara'ya bağlı yerleşim merkezlerinden 
biri olarak niteler (Tacü'l-'arQs, "sgrıt" md.). 
Barthold ve Togan şehrin günümüzde Su
nak-kurgan, Sunak-ata veya Sunak-korgan 
adlarıyla anılan bir harabe halinde bulun
duğunu kaydeder. Siğnaki nisbesi Arapça 
eserlerde bazan sad harfiyle yazılırsa da 
müellif kendi eserlerinde sin harfiyle yazar. 
Kaynaklarda doğum tarihi hakkında bilgi 
bulunmayan Siğnaki'nin, 620 (1223) yılın
da dünyaya geldiği tahmin edilen Ebü'l
Berekat en-Nesefı'yi kendisinden istifade 
ettiği genç kuşaktan saydığı dikkate alındı
ğında onun da buna yakın bir tarihte doğ
duğu söylenebilir. 

Siğnaki, el-Vafi adlı eserinin sonunda 
kaydettiğine göre Hafızüddin Muhammed 
b. Muhammed b. Nasr, Abdülazlz ei-Bu
harl'nin hacası ve amcası olan Fahreddin 
Muhammed b. Muhammed b. İlyas ei
Maymergi ve Celaleddin el-Ma'şer gibi ho
calardan ders aldı. Ayrıca birlikte ders hal
kasına katıldığı Hüsameddin en-Niyazevl 
ei-Ahvezl, Ebü'I-Berekat en-Nesefı, Şern
seddin el-Adud ei-Kindl, Rükneddin ei-Ef
şend gibi akranlanndan da faydaland.ı. Ken
disinden icazet alıp icazet verdiği bir alim 
de Taceddin Ahmed b. Mahmud el-Cendl'
d.ir (Keşfü'?-?unan, II, 1775) . Bazı eserlerde 
(SüyGtl, ı . 537; Temlml, III, I 50) hocaları 

arasında anılan Abdülcem b. Abdülkerlm 
Sahibü'I-Hidaye kimi kaynaklarda meşhur 
el-Hidaye müellifi M erginani olarak gös
teriliyorsa da (Keşfü'?-?.unQn, II, 2032) Mer
ginanl'nin vefat tarihi ( ö. 593/ 1 ı 97) dikka
te alındığında bu tesbitin doğru olmadığı 
anlaşılır. Bağdat'ta Meşhed-i Ebu Hanife'
de ders veren Siğnaki'nin ayrıca Dımaşk, 
Halep, Kahire, Buhara, Nlsabur'da ders 
okuttuğu ve hacca gittiği kaydedilir. Siğ
naki'nin talebeleri arasında Kıvamüddin el-


