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Kendi namına, 
fakat müvekkili hesabına 

komisyon karşılığı alım satım yapan 
kimse anlamında bir fıkıh terimi. 
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Sözlükte "koruyan, gözeten, alıcı ile sa
tıcı arasındaki aracı" anlamına geldiği gibi 
her işin 1 mesleğin ehline simsar, bir yö
reyi avucunun içi gibi bilen kişiye ise sim
sarü 'l-arz adı verilir. Aslının Ararnice'de 
"pazarlıkçı" (müsavim) manasındaki sifsa
ra veya Farsça'da alıcı ile satıcı arasındaki 
aracıyı ifade eden slb-sar olduğu ileri sü
rülmektedir. Arapça'da sifsar ve sifslr de 
denir. Semsere 1 delale (dilale) alışveriş, 
simsariyye 1 dellaliyye ise simsarlık 1 tel
lallık demektir. Kelime Batı dillerine cen
sal, sensal, sensalis ve sensale şeklinde 
girmiştir. Ayrıca Arapça'da gezici simsara 
tawiif (çerçi), bir yerde sabit simsara cel
las (oturakçı), köle 1 cariye ve hayvan ko
misyoncusuna nehhas adı verilir. Simsarın 
en geniş anlamı "bir akdin tarafları arasın
da onlardan müvekkili olanın hesabına ara
cılık yapan kimse" dir. Ancak İslam hukuk
çularınca özellikle -konsinye satışları dışa
rıda bırakacak şekilde- kendi namına, fa
kat müvekkili hesabına ücret karşılığı alım 
veya satım yapan kimse kastedilmiştir. 
Arapça'da münadl, deliiii ve saih genel
likle aynı manada kullanılmışsa da örfte 
simsar ve deliale farklı anlamlar yüklene
bilmiştir. Mesela simsar müşteriyi bulup 
mala veya sahibine götürürken dellal ya
nında gezdirdiği metaa alıcı arar. Tarihte 
Mısır gibi bazı İslam ülkelerinde kendile
rine verilen tekstil ürünlerini ve mücev
heratı çat-kapı pazarlama yöntemiyle sa
tan ve bohçacıların işlevini gören kadın 
simsarlar da (dellale) istihdam edilmiştir. 

Günümüzde özellikle turistleri komisyon 
karşılığı anlaştığı otel. motel, dükkan gibi 
işletmelere yönlendiren kişiye de hanutçu 
(Arapça "dükkan" anlamındaki hanut ke
limesinden) denir. 

Hz. Peygamber pazar denetimlerinden 
birinde Baki'deki simsar olarak nitelenen 
topluluğa ravinin ifadelerinden kendileri
nin de hoşuna gittiği anlaşılan tüccar şek
linde hitap ederek yemin ve boş sözlerden 
kaçınmalarını tembihlemiştir (Ebu Davud, 
"Büyü<", 1; İbn Mace, '"Ildirat", 3; Tirmizi, 
"Büyü<", 4; Nesa!. "Eyman", 22-23, "Bü
yü<", 7) İslam hukukçularının çoğunluğu 
bu hadisi delil göstererek simsarlığı caiz 
saymıştır. Tarih boyunca bazı kişilerin me-

sela akar 1 emlak, kumaş, sebze, kitap. kö
le, hayvan gibi belli malların simsarlığında 
uzmanlaştığı ve birçok alimin "es-simsar" 
lakabıyla anıldığı görülür. 

Taraflarını simsar (ecTr) ve iş verenin 
(müste'cir, müvekkil) meydana getirdiği 
simsarlık akdi emeğin ücret karşılığında 
süreli olarak temlik ve tahsisini konu alan 
bir iş (h izmet) sözleşmesidir. Akıl (mümeyyiz) 
olması şart koşulan simsar için emeği tah
sis etme (iş görme), iş veren için de ücreti 
ödeme borcu söz konusu olduğundan sim
sarlık iki taraflı ve bağlayıcı bir akiddir. Ya 
süre ya da iş (amel) üzerine kurulan simsar
lıkakdinin konusu bakımından sıhhat şart
larından ilki, eelr-i has ve edr-i müşterek 
ayırırnma paralel olarak simsarın vereceği 
hizmetin süresinin veya niteliğinin önce
den tarafların hukukunu koruyucu ve an
laşmazlığa düşmelerini önleyici biçimde 
bilinmesi ve belirlenmesidir. Ancak yapı
lacak iş örfen biliniyorsa ayrıca açıklanması 
şart değildir. Erken dönem Hanefi hukuk
çularına göre sirnsarıo edr-i has olarak ki
ralanması caizken eelr-i müşterek olarak 
tutulması caiz değildir. Fakat ikinci şıkka 
sonraki Hanefi fakihlerince ihtiyaca bina
en cevaz verilmiş, hatta simsar denilince 
eelr-i müşterek anlaşılır olmuştur (mese
la bk. Mecelle, md. 422) . Şafiiler simsarlık 
akdinin icare niteliğinde kurulmasını mut
lak olarak tecviz etmiştir. Remll'ye göre 
fıyatları önemli farklılıklar gösteren ev, hay
van ve kölenin satışı gibi yorucu işlemler 
için simsar kiralanması sahihtir. Bu tür mu
amelelerde simsarın ne kadar hizmet ve 
zaman vereceğinin bilinmemesine rağmen 
hizmetin bilinmezliği ihtiyaca binaen önem
senmemiştir. ŞafıJier'e göre hem icare hem 
cualeye uygun bir tarzda sözleşme yapıl
dığında işin mahiyeti belirlenmişse akid 
icare, aksi takdirde cuale sayılır. Malikiler 
süre yerine hizmetin vasfı belirlenerek ku
rulan sözleşmeyi cuale olarak niteler. Eğer 
cu'l takdir edilmemişse ecr-i misl gerekir; 
ancak mücaale için tarafların bildiği bir te
amül varsa ona itibar edilir. 

Akid konusuyla ilgili ikinci şart simsarlık 
hizmetinin şer'an serbest ve fiilen müm
kün olmasıdır. Bundan dolayı içki ve mur
dar hayvan gibi haram mallar için yapılan 
simsarlık geçersizdir. Şehirlinin bedevi adı
na satışı da meşru görülmez; zira ResGl-i 
Ekrem şehirlinin bedevinin malını pazar
lamasını yasaklamıştır. Ancak İbn Abbas'ın 
şehirlinin bedeviye simsarlığı şeklinde yo
rumladığı bu yasağın (Buhar!, "Büyü<" , 68-
71, "İdire", 14; Müslim, "Büyü<", 19; Ebu 
Davud, "icare", ı ı ; İbn Ma ce, "Ticarat", ı 5; 
Nesa!, "Büyü<", 18) satım akdinin özüne 
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veya asli unsurlarına değil mücavir veya 
harici vasfına ilişkin olduğu ileri sürülerek 
söz konusu işlemler genelde dinen günah, 
fakat hukuken (kazaen) geçerli sayılmıştır. 
Süfyan es-Sevri'nin rnekruh gördüğü ri 
vayet edilen simsarlık da bu türe mahsus 
olabilir (İbn EbQ Şeybe, IV. 454) . Ayrıca so
nucun elde edilmesinin sadece simsarın 
arneline değil, aynı zamanda mesela bir 
malın belli bir şahsa satılması gibi üçün
cü kişilerin uygun fiilierine ve elverişli dış 
unsurlara bağlı olduğu bir hizmetin ifası

nın da simsarlık akdine konu edilmesi caiz 
sayılmamıştır. Bu tür işlerde akdin süre 
üzerine kurulması önertlerek tarafların hak
larının korunmasına ve beklenmedik za
rarların önlenmesine çalışılmıştır. 

Simsarlık hizmetiyle beraber akdin ko
nusunu teşkil eden ücretin sonradan ta
rafları anlaşmazlığa ve mağduriyete dü
şürmeyecek ölçüde belirli, bilinir ve huku
ki değere sahip (mütekawim) bir mal olma
sı şart koşulmuştur. Dolayısıyla ücretin ta
mamen veya kısmen bilinmezliği sonucu
nu doğurarak simsara zarar veren ücret 
tayini usulleri onaylanmamıştır. Ücretin 
kazançtan bir pay şeklinde tesbit edildiği 
simsarlık akdinin caizliği konusunda gö
rüş ayrılıkları vardır. İbn Abbas, mal sahi
binin kendi belirlediği bir bedelle satış fi
yatı arasındaki farkı komisyon olarak sim
sara bırakmak üzere anlaşma yapmasını 
tecviz etmiştir (Buhar!, "icare", 14) Mali
kıler'in meşhur görüşüne ve diğer üç mez
hebe göre simsarlık ücretinin belirli olma
sı şarttır. Serahsi'ye göre simsarla muay
yen bir ücret karşılığında iş veya süre be
lirlenerek anlaşılması caizken bunun dışın
daki bütün belirsizlikler fasiddir. Bezzazi 
ikisinin de belirlenmediği simsarlık akdini 
ecr-i misl takdir edilmesi kaydıyla kamu 
ihtiyacı gereği caiz sayarken bazı Hanefi
ler, simsarın komisyonunun işlem bedeli 
üzerinden yüzdelik olarak belirlenmesinin 
haramlığına hükrnetmişlerdir. Malikiler 
simsarla ücret ve süre tayini şartıyla icare 
akdi yapılmasına cevaz vermişlerdir. İmam 
Malik ve Rebia b. Ebu Abdurrahman işlem 
bedeli üzerinden belli bir yüzde karşılığı -hiç 
iş yapılmamışsa ücretsiz- simsarlığı cuaıe 
sayarak sakinealı görmemiştir. Hanbeli
ler'e göre simsarlık akdi ya süre veya hiz
met belirlenerek icare akdi şeklinde yapı
labilir. Simsarla alım veya satım gibi belli 
bir işi belirli ücret karşılığında yapmak üze
re muayyen müddet için anlaşılması icare 
çerçevesine girer. Zaman yerine hizmetin 
tayiniyle bedel üzerinden belli bir yüzde 
veya alınan 1 satılan fiyat veya vasfı mu
ayyen parça başına sabit bir ücret takdir 
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edilebilir. Ahmed b. Hanbere göre bunla
rın dışındaki uygulamalar ücrette belirsiz
lik dağuracağından caiz değildir. Buna rağ
men işlem gerçekleştirilirse Ebu Sevr ve 
İbnü'I-Münzir'e göre simsar ecr-i misli hak 
eder. 

Akdin süre üzerine kurulduğu durum
larda eelr-i has konumundaki simsar akid 
konusu hizmeti vermeye hazır, işin ifası 
da mümkün olduğu halde iş veren haksız 
ve özürsüz olarak onu işe başlatmaz ve
ya ifayı kabulden kaçınır ve bu şekilde akid 
süresi dolarsa ifa ve teslim hükmen ger
çekleşmiş sayılır ve kararlaştırılan ücretin 
ödenmesi gerekir. Hanefiler'e göre eelr-i 
has olarak kiralanan simsar, üzerinde an
laşılan ücrete belirlenen müddet için iş ba
şı yapmasıyla o süre boyunca hiç iş bağla
yamasa bile hak kazanır (Mecelle, md. 425, 
4 75). Eelr-i müşterek olarak kiralanan sim
sar sadece iş görmesi durumunda -onla
ra göre bu tür akidler fasid olarak kurul
duğu , fakat .ihtiyaca binaen caiz sayıldığı 
için- ecr-i müsemmayı değil onu geçme
yecek miktardaki bir ecr-i misli hak eder; 
çünkü ücrete istihkakının sebebi kendisin
den istenen işlemi tamamlamasıdır (Me
celle, md. 424, 469). Nitekim mezhepte 
tercih edildiği ve Mecelle'de de geçtiği 
üzere (md. 577) bir dellalin satamadığı ma
lı daha sonra sahibinin veya bir başka sim
sarıo satması durumunda ilki ücret ala
maz. Diğer üç mezhebe göre ise icike ak
di sahihse simsar üzerinde anlaşılan üc
reti , batılsa ecr-i misl alır. Malını müzaye
de usulüyle bizzat satmak isteyen kişi sa
dece çığırtkanlık yapmak üzere birini ki
ralasa ve sonuçta satış gerçekleştirilerne
se çığırtkana görev süresi veya hizmeti
nin vasıfları tayin edilmişse belirlenen üc
ret gerekir, aksi takdirde gerekmez. Mali
kıler ise simsarın ücretinin çalıştığı süreye 
göre takdir edileceği kanaatindedir. Me
sela işi belirlenen sürenin yarısında ta
mamlarsa yarım ücret alırken süre doldu
ğu halde hiç iş bitirememiş bile olsa üc
retin hepsine hak kazanır, zira akid sim
sarlık üzerine kurulmuştur. Simsarın be
lirlenen süre içinde malı satarsa muayyen 
maktu bir ücret, satarnazsa onun yarısı 
karşılığında anlaşması da caiz sayılmıştır. 
Malikiler'den Ebü'I-Hasan ei-Kabisl'ye gö
re bir simsarın uğraşıp aldığı en iyi teklifi 
mal sahibi beğenmeyince işten çekilmesi 
ve tutulan ikinci meslektaşının malı aynı 
fiyata sattığını öğrenince ücret talep et
mesi halinde satışın zamanlamasına ba
kılır. Eğer önceki pazarlamaya yakın bir 
vakitte gerçekleşmişse ücret iki simsar 
arasında emekleri oranında paylaştırılır. 
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Ancak araya mal sahibinin ilk girişimden 
sonra pazarlamadan vazgeçtiği anlaşılacak 
kadar bir fasıla girmişse birinci simsar hak 
sahibi olmaz. İbn Ebu Zeyd, bir simsarın 
verilen en yüksek teklif beğenilmediği için 
satarnayıp iade ettiği bir malı sahibinin ay
nı fiyata veya biraz eksik ya da fazlasına 
hemen elden çıkarması durumunda della
liyenin sabit olduğu kanaatindedir. İbya
nl'ye göre mal sahibi aynı fiyattan hem de 
simsarın bulduğu müşteriye satış yapar
sa onu hakkından mahrum etmeyi amaç
lamış olabileceğinden dellaliyeyi ödemek 
zorundadır. Ancak malı daha iyi bir teklif 
alacağını umarak başka simsara vermiş
se hangi fiyata satılırsa satılsın ücretin ta
mamına o hak kazanır; öncekine bir şey 
düşmez. Ayrıca eelr-i müşterek konumun
daki simsar sözleşme konusu işi tama
men ifa ettikten sonra onun kusurundan 
kaynaklanmayan herhangi bir sebeple sa
tım veya alım işlemi feshedilirse akdin fe
sadı gerekçe gösterilerek ücret geri alına
maz. Hanefiler'e (Mecelle, md. 579) ve Ma
likiler'e göre satıştan sonra istihkak, ayıp, 
ikale vb. sebeplerle malın geri verilmesi 
veya akdin feshedilmesi simsarlık ücreti
ni düşürmez ya da alınan delialiyenin iade
sini gerektirmez. Ancak satılan malın vak
fa ait olması gibi bir sebeple akid aslen 
kurulmamış hükmündeyse simsar ücreti 
hak etmez, almışsa da iadesi gerekir. Ma
likiler'e göre satılan mal sahibinden kay
naklanan bir aldatmaca olmaksızın ayıp 
muhayyerliği kullanılarak geri verilmişse 
simsarlık ücretinin iadesi gerekir, yani del
la! malın çalıntı veya ayıplı olduğunu bil
diği halde gizlemişse hiçbir şekilde ücrete 
hak kazanamaz. 

İslam hukukçuları simsarın ücretinin onu 
tutana ait olduğu hususunda esas bakımın
dan görüş birliği içindedir. Bununla beraber 
ayrıntılarda bazıları şarta, bazıları da hem 
şart hem örfe itibar edileceği kanaatinde
dir. Hanefıler'e göre malı sahibinin onayıy
la satan sirnsarıo ücreti satıcıya ait olup 
bu konuda örfe bakılmaz . Ancak simsar 
alıcı ile satıcının arasını bulmuş, fakat malı 
bizzat sahibi satmışsa örfe göre ücret sa
tıcıya veya alıcıya yahut her ikisine yükle
nebilir. Simsar malı fuzull olarak satarsa 
satış akdi mevkuftur; mal sahibinin ona
yıyla geçerlilik kazanırsa da işlemi teber
ru kabilinden yaptığı farzedilen simsar del
laliye ücreti alamaz. Malikiler'e göre ak
si yönde bir şartın veya örfi uygulamanın 
yokluğu halinde asıl olan simsarlık ücreti
ni müvekkilin ödemesidir; ancak karşı ta
rafın daha önce şart koşulmamış ödemesi 
bağış kabilinden caizdir. Simsar fiyatı or-

taya çıkmış malı -sahibinin çıkarını gözet
mesi durumu hariç- izinsiz satmamalıdır. 
Şafiiler simsarlık ücretinin satıcıya düştü
ğü, müşteri tarafından ödenmesinin şart 
koşulması durumunda akdin fasid olacağı 
kanaatindedir. Müşterinin simsara hibe 
kabilinden ödemede bulunması cillz sayıl

makla birlikte bunu yükümlü olduğu zan
nıyla yapmışsa ödediği miktarı geri isteye
bilir. Simsar. ücretinin mal sahibince ödeo
mediği şeklindeki bir yalan beyanla müş
teriden de komisyon almışsa iade etme
si vaciptir. Hanbelller'e göre herhangi bir 
şart koşulmamışsa simsarlık ücreti mü
vekkile aittir. Malikiler'in görüşü esnekliği 
açısından günümüz şartlarına daha uygun 
görünmektedir; çünkü taraflardan birine 
meşru yarar sağlayan böyle bir sahih mu
teber şartın koşulması akdin muktezasma 
aykırı düşmez. Nasla çelişmeyen örf de 
muteberdir. 

Mal, sahibinin belirlediği fiyattan daha 
yüksek bir bedelle satılırsa aradaki fark 
satıcınındır; simsar ücretten fazlasına hak 
sahibi olmaz. Ancak ücret belirlenmemiş
seecr-i misl alır (Mecelle, md. 578). Mal sa
hibince simsara bir değer bildirilip onun
la satış fiyatı arasındaki farkın komisyon 
olacağı üzerinde anlaşmaya vanlsa bu ica
re akdi ücretin belirsizliği sebebiyle fasid, 
simsar da eelr-i müşterek hükmündedir. 
Ebu Yusuf'a göre eğer aradaki farkı bölüş
mek üzere sözleşilmişse simsar malı pa
zarlayamaması veya sadece belirlenen fi
yattan satabilmesi durumunda ücret ala
maz. istenenin üzerinde bir bedelden sa
tarsa farkın yarısını aşmayacak bir ecr-i 
misli hak eder; fetva da bu yöndedir. 

Mecelle'ye de yansıdığı üzere (md. 1504) 
Hanefiler'e göre simsar vekaleten sattığı 
malın karşılığını müşteriden tahsil etme
ye mecburdur; çünkü o hizmetine muka
bil ücret almakta ve yaptığı iş de ancak 
semenin tahsiliyle tamamlanmaktadır. Şa

fiiler, simsarın müvekkili tarafından yet
kilendirilmedikçe malın satış bedelini kab
ıetmemesi gerektiğini düşünmektedir. 

Malikiler'e göre simsar satışına vekil kı
lındığı malı bütün gayretini gösterdikten 
sonra en iyi teklifi verene sahibinin ona
yını almaksızın satarsa işlem caiz olmaz. 
Ancak mal sahibi başlangıçta simsarı bu
na yetkilendirmişse caizdir. Şafiiler, simsa
rıo tekstil imalatçısına ve tüccara malla
rını kendisinden başkasına sattırmaması 
şartıyla borç vermesini menfaat karşılığı 
ikrazı yasaklayan hadisler gereği haram 
saymıştır. Sirnsarıo mescidlerde satış yap
masının caiz olmadığı konusunda görüş 
birliği vardır. 



Esasen müvekkiline karşı emanetçi ko
numunda görüldüğünden simsar, uhde
sindeyken telef 1 zayi olan veya zarar gö
ren mal yahut semeni tazminle mükellef 
sayılrnamakla beraber kasıtlı ve kusurlu 
fiiliyle verdiği zararı öder. Ayrıca simsarın 
akidde kararlaştırılan hususlara, örf ve 
adetten doğan ölçülere, iş verenin dinen 
ve hukuken geçerli emir ve şartlarına aykı
rı bir davranışla sebep olduğu zararı öde
mesi gerekir. Ancak bu konuya ilişkin ay
rıntılarda görüş farkları vardır. Hanefiler'e 
göre simsar müvekkilinin malını bir baş
kasınınki veya kendisininki ile karıştırırsa 
tazminle mükellef olur. Kadihan gibi bazı 
Hanefiler, simsarı uhdesindeki malı yaban
cıya emanet edip veya müşteride bırakıp 
ayrılması gibi durumlarda tazminle yü
kümlü tutar; çünkü emanetin emanete 
verilmemesi kuraldır. İbn Abid!n, adet ge
reği incelemesi için malı müşteriye veren 
ve sonra onu gözden kaçıran simsarı taz
minle yükümlü tutmaz. Ona göre simsar, 
satışını üstlendiği malı sultan veya em!re 
bile bile gabn-ı fahiş sayılacak miktarda bir 
tenzilatla satarsa farkı tazmin eder. Hane
filer simsarın satmaya vekil kılındığı malı 
iade ettiğini, sahibinin ise almadığını söy
lemesi durumunda yeminle beraber siro
sarın kavlinin kabul edileceği kanaatinde
dir. Malın teadd!siz helak olduğunu söyle
yen simsarın durumu da böyledir. Malikl
ler, simsarın yetkitendirilmesi dışında malı 
müşteride bırakıp onun fiyat teklifini gö
rüşmek için müvekkiline gitmek üzere ay
rılması gibi durumlarda tazmin yüküm
lülüğü olduğu kanaatindedir. Müşteri ma
lın kendi elindeyken kaybolduğunu ikrar 
ederse mal sahibi ikisinden hangisini is
terse ona ödetir. Malı kabzdan sonra, an
cak henüz pazarlamaya başlamadan önce 
kaybeden simsarın aşırı ihmali söz konusu 
değilse tazmin sorumluluğu yoktur; çün
kü müvekkilinin emanetçisi konumunda
dır. Aynı gerekçeyle simsar malı geri ver
diğini, sahibi ise aksini ileri sürerse simsa
rm sözüne itibar edilir. Fakat onlar malın 
ayıplı veya istihkaklı çıkması halinde sim
sara tazmin sorumluluğu yüklemez. Sim
sar satarnayıp iade ettiğinde sahibi malı
nın o olmadığını ileri sürerse müdde!ye id
diasını kanıtlaması, haklılığında ısrarlı dav
ranan simsara ise yemin gerekir. Ancak 
şüpheye düşen ve doğru malı bulamayan 
simsar iddia sahibine yemin etmesi duru
munda tazminle mükelleftir. Hanbelller 
simsarın ec!r-i has ve ec!r-i müşterek ol
masına göre farklı ictihadlara sahiptir. Bi
rinci durumda itlaf kastı veya ifrat yoksa 
vekil gibi, ikinci durumda ise kendi fiili ve-

ya hatası bulunmuyarsa mudarib gibi taz
minle yükümlü tutulmaz. Öte yandan sim
sarların yalan beyanda bulunmalarının uy
gulamada çok karşılaşılan bir durum ol
ması kasıt veya kusur karlnesi sayılarak 
doğruluklarıyla tanınan veya aksini ispat
layanlar dışında kendi fiilieri sonucunda 
meydana gelen telef ve hasarı tazmin et
meleri hükmü benimsenmiştir. 

Simsarlık şirketinin hükmü hususunda 
görüş ayrılığı vardır. Hanefi ve Şafıller'e gö
re caiz değildir. Hanefiler bir nevi ebdan 
şirketi sayılan bu ortaklıkta sermaye bu
lunmadığını, ortaklarından her birinin ya
pacağı icare akdinde harcayacağı emek ve
ya sürenin diğerlerininkinden muhtemel 
farklılığı sebebiyle akdin konusunda belir
sizlik olduğunu, dolayısıyla kar paylaşımı
na belli bir ölçü kanamayacağını ileri sü
rerler. Ebdan şirketini batı! sayan Şafiiler 
simsarların ortaklığını da tecviz etmez. Ah
med b. Hanbel'den olumlu bir görüş riva
yet edilmesine karşılık simsarların ortak
lığı akidsiz iş birliği olması durumu dışın
da HanbelHer'in çoğunluğunca caiz sayıl
maz. Çünkü şirket vekalet ve darnan (hu
kuki sorumluluk) üzerine kurulur; halbuki 
simsarların ortaklığında birinin diğerini 
başkasının malının satımına 1 alırnma vekil 
kılması mümkün olmadığı gibi aralarından 
birinin zirnınetine geçen herhangi bir borç 
da emek taahhüdü de yoktur. Buna karşı
lık Hanbel! fakihi Takıyyüddin İbn Teymiy
ye, simsarın satmaya vekil kılındığı malı 
bir başka meslektaşına devretınesini ve 
dolayısıyla simsarların ortaklığını örfe uy
gun olması veya mal sahibinin rıza göster
mesi halinde tecviz etmekte, İbn Kayyim 
el-Cevziyye de zincirleme vekalete cevaz 
verilmesi durumunda ortaklığın sahih, ak
si takdirde gayri sahih olacağını söylemek
tedir. Malikller'e göre ortakların aynı ma
lın satımını 1 alımını beraberce yapmaları 
şartına bağlanan simsarlık şirketi caizken 
birbirlerinden bağımsız olarak iş gördük
ten sonra kazandıklarını paylaşmaları esa
sına dayandınlanı caiz değildir. 

Hisbeye dair eserlerde simsarlıkla ilgili 
bazı kurallara özel vurgu yapılır. Buna gö
re simsar. 1. Satıcı veya alıcı istemedikçe 
re'sen fiyat arttınınma gitmemelidir. z. 
Mal sahibiyle ortaklık kurmamalıdır. 3. Sa
hibinden gizleyerek malı kendisi için veya 
başka simsartarla ortak olup şirketi için 
satın almamalıdır. 4. Müşteriye maldaki 
ayıpları açıklamalıdır. S. Kendisine ait malı 
başkasınınmış ve fiyatı arttırılıyormuş gibi 
yüksek bir bedelle pazarlamaya çalışma
malıdır. 6. Çalıntı olma ihtimali bulunan 
malı satmamalıdır. 7. Farklı satıcılardan 
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aldığı malları birbirine karıştırmadan ayrı 
ayrı pazarlamalıdır. öte yandan dükkan sa
hiplerinin kendilerine gelen satıcıları gü
venilir olduğunu ileri sürdükleri simsara 
yönlendirmeleri karşılığında komisyondan 
üzerinde anlaştıkları bir pay almaları ha
ram sayılmıştır. Günümüzdeki komisyon
culuk simsarlık çerçevesine girerken kon
sinye işlemler farklı değerlendirilmelidir 
(simsarlıkla ilgili diğer bazı konular içi n 
ayrıca bk. DELı.Al; MUAABAHA; MÜZAYE

DE; SAK). 
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IJli!IRJ CENGİZ KALLEK 

ı 
SIMURG u ANKA 

ı 

L 
(bk. ANKA). 

_j 

ı ı 
SİMYA 

(,~f) 

Bazı değersiz metallerden 
altın elde etmeyi amaçlayan tığraşı; 

eski kimya; geleneksel gizli ilimlerde 

L 
bir sihir tekniği. 

_j 

Etimolojisi kesin biçimde yapılamayan 
kelimenin genelde "sıvı akıtmak, metal 
dökmek" anlamındaki Grekçe khymeianın 
Arapça'ya el-kimiya' ve es-simya' yazılışla
rıyla geçmiş şekli olduğu kabul edilmek
tedir. İslam ilim ve düşüncesine ait eserle
rin Latince'ye çevrilmesiyle birlikte el-l<i
miya' alchemy şeklini almış ve Batı dille
rindeki chem.istry (kimya) kelimesinin kö
kenini oluşturmuştur (AnawatL III, 854). 

Simya insanlığa iki konu için etkili çö
züm sözü vermiştir: Sonsuz bir zenginlik 
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ve ölümsüz bir hayat. Bunların ilkine de
mir, bakır, kurşun gibi değersiz metaller
den altın ve gümüş elde edilmesi yoluyla, 
ikincisine de "ikslr" denilen sihirli madde 
sayesinde ulaşılabileceğini ileri sürer. Ken
di gizemli yöneliminde metal dönüşümünü 
ve iksir yapımını hedeflediği için aynı za
manda kimya işlemlerini ve metalürji sü
reçlerini kapsayan bir laboratuvar etkinli
ğidir. Ancak gerçek bir simyacının asıl ama
cı genel kabule göre bunlar değil dünya
nın ve evrenin işleyişini anlamak ve buna 
müdahale etmektir. 

Simya Hıristiyanlığın ilk yıllarında eski 
Mısırlılar'ın metalürji, boya ve cam yapımı 
gibi alanlardaki endüstriyel yetenekleriyle 
Asurlular, Babilliler ve Grekler'in felsefi dü
şünce yapılarının birleştiği Helenistik kül
türün merkezi İskenderiye'de yapılan çalış
malarla başlar. O dönemin kültür dili Grek
çe olduğu için kaleme alınan ilk eserler bu 
dildedir ve çoğu Mısırlı Zosimos'a (350-

420) aittir. Metallerle insan bedeni, kim
yasal işlemlerle insan erginlenme tören
leri, insanın manevi yönlerinin yetkinleşti
rilmesiyle metal altın arasındaki metaforik 
ilişkilerin ilk örneklerine rastlanan erken 
dönem simya kaynaklarında yahudi Mary, 
Agathodaimon ve Kleopatra gibi efsanevl 
yazarların isimleri geçmekte ve bu alanın 
kurucusunun Herrhes Trismegistos oldu
ğu söylenmektedir (Taylor, The Alchemists, 
s. 60-62; ayrıca bk. HERMES). 

Köklerini İskenderiye simyasından alan 
ve bir yandan sufiliğe ve iranlı Şeyhller gi
bi batıni okullara, bir yandan da zanaat
lar ve loncalara bağlı sembolik bir madde 
bilimi olarak İslam simyasının ilk temsil
cisi Halid b. Yezld, ondan sonra gelen iki 
önemli ismi ise Ca'fer es-Sadık ile öğrenci
si, İslam simyasını doruk noktasına çıka
ran Cabir b. Hayyan el-Kufı'dir. Cabir'in sim
ya anlayışının temelinde dört unsur (top
rak, su, hava, ateş). dört nitelik (sıcak, so
ğuk, kuru, nemli), denge kuramı ve civa-kü
kürt kuramı vardır. Doğadaki her şey dört 
elementin dört nitelikle belirli şekillerde 
birleşmesinden meydana gelir. Denge ku
ramına göre görünen ve görünmeyen ev
rende tam bir düzen ve oran hakimdir; 
simya bu oranı anlamak ve oluşturmaktır 
(Nasr, İslam'da Bilim ve Medeniyet, s. 263). 

Bu sebeple Cabir simyasında sayısal sem
bolizm ve oranlı sayılar çok önemlidir. Civa
kükürt kuramı da minarellerin oluşumunu 
açıklamakta kullanılır. Diğer simyacılar gi
bi Cabir'in bir ilgi alanı da insana ölümsüz 
hayat sağlayabilen ve bütün değersiz me
tallerden altın elde edilmesinde kullanıla-

bilen iksiri elde etme teknikleridir. Cabir'in 
yanı sıra simya çalışmalarıyla tanınan bir di
ğer isim Ebu Bekir Muhammed b. Zekeriy
ya er-Ra.Zı'dir. Cabir ve RaZı simyacılar tara
fından simyanın büyük ustaları sayılmış ve 
her ikisinin aynı akıma bağlı olduğuna ina
nılmıştır. Fakat gerçekte Razi, eserlerinde 
Ca'fer'in dilini kullanmakla birlikte simya
dan çok kimyanın konusuna girmesi gere
ken çalışmalara yer vermiştir. O, insan nef
sinin tekamülü için simya dilinin kullanıl
masına da madde dönüşümüyle nefis dö
nüşümünün simya konuları olarak değer
lendirilmesine de karşı çıkar. Öte yandan 
maddelerin oluşumunda tohumdan mey
dana gelme fikriyle Cabirci "gerçek sebep" 
bulma çabasını reddeder, ayrıca onda Ca
birci sayısal sembolizm de yoktur. 

İslam dünyasında simya çalışmaları her 
zaman olumlayıcı bir yaklaşım çerçevesin
de yürütülmemiştir. Simyayı madde dö
nüştürme sanatı ve iksir hazırlama yön
temi olarak kabul etmeyen çalışmalar da 
yapılmıştır ki bunların en önemli temsil
cisi İbn Sina'dır. İbn Sina'nın tıp ve felsefe 
alanlarındaki araştırmalarının bütün dün
yada yüzyıllar boyu etkisini sürdürmesine 
rağmen doğa bilimlerine ilişkin çalışmala
rı ve fikirleri fazla kabul görmemiştir. Fa
kat yine de onun çeşitli jeolojik süreçleri, 
o dönemde bilinen metalleri oluşturan al
tın, gümüş, bakır, kalay, kurşun ve demi
rin meydana geliş süreç ve biçimlerini açık
layan eş-Şiid' adlı eserinin et-Tabi'iyyô.t 
kısmındaki bilgiler, Ortaçağ Avrupası'nda 
simya karşıtı söylem ve çalışmaların temel 
dayanağını teşkil etmiştir (bk. eş-ŞiFA) is
lam dünyasında ise dönemindeki yaygın 
anlayışın dışına çıkılarak madde dönüşü
münün olabilirliğinin reddedilmesi ve sim
yanın maddeyle ilgilenmesi gereken bir alan 
şeklinde tanımlanması kabul görmemiş, 

buna rağmen bu sahte ilme olan rağbet 
yüzyıllar boyu sürmüştür (bk. KiMYA). 

Batı' daki ilk simya çalışmalarının XII. yüz
yılın ortalarında Arapça'dan Latince'ye ya
pılan çevirilerle başladığı kabul edilmek
tedir. Batı simyasının sonraki kuşak tem
silcileri XIII. yüzyıl düşünürlerinden Beau
vais Vincent, Albertus Magnus ve Roger 
Bacon'dır. Vincent 1244 ve 1250 yılları ara
sında yazdığı Speculum naturaleve Spe
culum doctrinale adlı eserlerinde simya
yı, "madde dönüşümünü mümkün kılan ve 
teorik içerikten çok geniş uygulama ala
nına sahip bir sanat" olarak tanımlamak
tadır. Cabirci simya geleneğini izleyen Vin
cent, civa-kükürt kuramını mineral teşek
külünün ve madde dönüşümünün temel 


