SULH
Erva'nın yaşlandığını

artık devleti yöileri sürdü. Erva'nın taraftarları onu Cened'de kuşattılar.
Yakalanan İbn Nedbüddevle, Erva tarafın
dan Mısır'a gönderildiği sırada yolda öldü
(529/ 1135) Küçük Belkıs lakabıyla da tanınan ve vasiyeti İsmam akldesiyle ilgili çok
önemli bir tarihi belge niteliği taşıyan Seyyide Hürre Erva 532 (1138) yılında doksan
yaşlarında öldüğünde Suleyhller' e ait şe
hir ve kalelerin birçoğu Zürey'ller'in eline
geçmişti. Ancak Suleyhller'e mensup bazı
emirler VI. (XII.) yüzyıl sonlarına kadar bazı kaleleri ellerinde tutmaya devam ettiler. Çeşitli imar faaliyetlerinde bulunan Suleyhiler, Yemen'in tarihinde önemli rol oynayan hanedanlardan biridir. Suleyhller döneminde yaşayan İ bn Malik el-Hammad!
Keştü esrari'l-Batıniyye adıyla bir eser

netmeye ehil

ve

SULH

olmadığını

yazmıştır.
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Karşılıklı rıza

ile
ortadan kaldıran akid
veya görülmekte olan davanın
anlaşmayla sona erdirilmesi
anlamında fıkıh terimi.

çekişmeyi

L

Sözlükte

_j

"barışma, barış, uzlaşma,

angibi anlamlara gelen
sulh kelimesi, fıkıh terimi olarak bireyler
veya toplumlar arasındaki çekişmelerin anlaşmayla sona erdirilmesini veya bu nitelikteki anlaşmayı ifade eder. Bu terim, fı
kıh literatüründe daha çok "fertler arasın
da mevcut bir anlaşmazlığın karşılıklı rıza
ile ortadan kaldırılmasını konu alan akid"
veya görülmekte olan bir davanın anlaş
mayla sona erdirilmesi anlamında kullanılır ("toplumlar arası çekişmeye son veren
anlaşma" manasındaki kullanımı için bk.
laşma; barıştırma"

SULH)
Kur'an - ı Kerim'de sulh ve ıslah kelimeleri yanında aynı kökten türeyen fiiller kullanılarak yeminin insanların arasını bulmaya engel kılınmaması istenmiş (ei-Bakara
2/224); vasiyetle ilgili ihtilaf (el- Bakara 2/
ı 82), karı-koca arasında geçimsizlik (ei-Bakara 21228; en-Nisa 4/35, 128), iki müslüman topluluğun çatışma içine girmesi (elH ucurat 49/9) durumlarında barışma. barıştırma ve sulh olma teşvik edilmiş , genel olarak müslümanların arasını bulmanın bir görev olduğu belirtilmiş (ei-Enfal
8/1; el-Hucurat 49/1 O) ve sulh un mutlak
manada iyi bir çözüm yolu sayıldığına dikkat çekilmiştir (en-N isa 4/128). Hadislerde
de aynı kelimeler sıkça geçmekte (Wensinck, el-Mu'cem, " şlJ::ı" md ), özellikle Allah'ın haram kıldıklarını helal ve helal kıl
dıklarını haram duruma getirmedikçe müslümanlar arasında yapılacak her türlü sulhun caiz olduğu belirtilmekte (Ebu Davud,
"~ıye" , ı 2; Tirmizi, "AJ::ıkam", ı 7) ve Hz.
Peygamber'in Mekkeli müşriklerle yaptığı
Hudeybiye Antiaşması ile kişiler arasında
ki uyuşmazlıkları sona erdirmek üzere ger-

çekleştirdiği barış uygulamaları hakkında

bilgi verilmektedir (Buh3rl, "Şu!J::ı", ı 3; Nesal, "Veşaya", 4; Ebu Davud, "~ıye" , I 2;
Beyhaki, VI, 63)
Meşruiyeti Kur'an ve Sünnet'in yanı sı
r a icma ile de desteklenen sulhtan fıkı h
eserlerinin muamelatla ilgili hemen büt ün bölümlerinde söz edilmekle birlikte
"hüdne" (muhadene). "musa.Jaha. muahede"
gibi terimlerle adlandırılan ve İslam devletinin isyankarlarla yahut savaş halinde ol-

duğu devletlerle yaptığı anlaşmayı ifade
eden sulh siyer bölümünde; eşler arasın
da meydana gelen anlaşmazlıkların giderilmesini sağlayacak sulh nikah bölümünde; görülmekte olan bir davayı tarafların
karşılıklı rıza ile sona erdirmek için yaptık
ları sulh edebü'l-kadl/ kaza, cinayet ve kı
sas bölümlerinde; mirasçıların tereke ile
ilgili gerçekleştirdikleri sulh feraiz bölümünün "teharüc" alt başlığında; bireylerin özellikle mali konularda meydana gelen ihtilafların ortadan kaldırılması amacına yönelik olarak yaptıkları sulh ise sulh
bölümünde genişçe incelenmiştir. Sulh
Mecelle'de ibra ile birlikte müstakil bir
müessese olarak düzenlenmiş . ayrıca baş
ka bazı bölümlerinde de sulhtan bahsedilmiştir.

Fertlerin haklarına sahip çıkma çabaları
hukukun güçlenmesi açısından önemli görülmekle birlikte her vesileyle mahkemeye gitmenin hem bireye pahalıya mal olacağına hem de toplumu yoracağına ve esasen sulh yapan kimsenin hakkını kullanmış olduğuna dikkat çekilerek birçok hukuk düşünürü tarafından sulh teşvik edilmiş, davanın bir ameliyat olmasına karşı 
lık sulh un bir hıfzıssıhha tedbiri niteliğin
de olduğu belirtilmiş (An say, s. ı 56), hatta hukuki ihtilafların yargı yerine sulh yoluyla hallinin daha iyi olduğunu belirten şu
ifade Almanya'da atasözü haline gelmiş
tir: "Cılız bir sulh semiz bir davadan daha
iyidir" (Önen, s. ı ı) . PozitifTürk hukukunda sulh, borçlar hukuku hükümleri bakı
mından kendine özgü yapısı olan sözleş
meler ve medeni yargılama hukuku hükümleri bakımından davayı sonuçlandıran
taraf muameleleri arasında incelenir. Alman, İtalyan ve Fransız Medeni kanunlarındakinin aksine Türk Borçlar Kanunu'nda bu sözleşmeye ilişkin özel bir düzenleme bulunmamakta, ancak tam iki tarafa
borç yükleyen bir akid olduğu için Borçlar Kanunu'nun 81-82. 106 vd. ile 117/11.
maddelerinin sulh sözleşmesine de uygulanacağı kabul edilmektedir. Sulhun adi
sulh ve mahkeme önünde sulh (kazal. adll) olmak üzere iki çeşidi vardır. Adi sulh
şekle tabi değildir. Tarafların serbestçe tasarruf imkanına sahip olmadıkları konularda sulh sözleşmesi yapmaları geçerli
kabul edilmez (diğer bazı hükümlerle birlikte bk. Yavuz, 1, 4 , 19-21). Kazalsulhun
hukuki niteliği geniş tartışmalara konu olmuştur (bu tür sulhun tarihçesi, varlık sebepleri , mahiyeti ve hükümleri hakkında
b k. Önen, s. 7-42 ; Ulusan , V/7 [I 97 I], s.
ı

67, 203)
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SULH
Yargılama

Hukukunda. "Görülmekte olan
sona erdirilmesi"
anlamındaki sulh bir usul! işlem olması yanında aynı zamanda bir maddi hukuk iş
lemidir yani bir akiddir. Hukuki çekişme
lerin çözüme kavuşturulması ve davaların
sonuçlandırılmasında kolaylık ve çabukluk sağladığı, dolayısıyla adalet mekanizmasına rahatlık ve işlerlik kazandırıp taraflar arasındaki kin ve husumetin ortadan kalkmasına hizmet ettiği için sulh müessesesine İslam hukukunda büyük değer
verilmiştir. Hz. Ömer, "Tarafları sulha yönlendirin, çünkü davaların mahkeme kararıyla hükme bağlanması onlar arasında
düşmanlık meydana getirir" diyerek hakimlerden tarafları sulha teşvik etmelerini istemiş, fıkıh eserlerinde sulhun en iyi
hüküm olduğunu ifade eden "es-sulh u seyyidü'l-ahkam" sözü yaygınlık kazanmıştır.
Fakihler de hakimin, tarafları sulh olmaya
eğilimli görüyorsa onları bir iki defa sulha
teşvik etmesinin uygun olacağını, ancak
bunu yaparken dava hakkındaki görüş ve
kanaatini bildirmekten kaçınması gerektiğini, hakimin bu konudaki rolünün sulhun hukuki şartlarına uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığını kontrol etmek ve sulh
sahih bir akid şeklinde yapılmışsa davanın
sulh yoluyla sona erdiğini tesbit ve tescil
etmekten ibaret olduğunu belirtmişlerdir
(Serahst, XX, 134; İbn FerhOn, II, 48; el-Fetava 'l-Hindiyye, IV, 285; Mecelle, md. 1826).
Öte yandan tarafların mahkeme dışında
yaptıkları sulh işlemini içeren bir belge düzenlemeleri, ayrıca kadıya başvurup bunu tescil ettirmeleri ve bu konuda ondan
bir belge almaları mümkündür. Osmanlı
döneminde mahkemelerde davaların sulh
yoluyla sonuçlandırıldığına ve sulh hüccetleri düzenlendiğine dair pek çok arşiv belgesi bulunmaktadır.

bir

davanın anlaşmayla

Borçlar Hukukund a . Fıkıh eserlerinin
borç ilişkilerine ayrılmış bölümlerinde ve
özellikle sulh bölümünde sulh, "iki taraf
arasında mevcut bir anlaşmazlığın karşı
lıklı rıza ile ortadan kaldırılmasını konu alan
akid" diye tanımlanmış , bu akdin rükün ve
şartları, hüküm ve sonuçlarıyla ilgili ayrın
tılı bir hukuk doktrini geliştirilmiştir. Bazı
fıkıh alimleri sulhun, bir anlaşma ile çekiş
meye son verme özelliğiyle diğer akid türlerinden ayrılan müstakil bir akid olduğu
nu söylerken büyük çoğunluk sulhun standart hükümleri olan müstakil bir akid olmayıp anlaşma konusuna ve bedeline göre satım , selem, sarf, kira, ariyet, hibe gibi nitelikler taşıdığı kanaatindedir. Bu anlamıyla sulh hakkındaki hükümler, gerek
akdin kurucu unsuru olan icap ve kabul
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gerekse akdin tarafları , konu ve irade beyanı açısından İslam borçlar hukukunun
genel hükümlerinden ve diğer akid türlerinden pek farklılık göstermez. Rükün kavramıyla ilgili görüş ayrılığına bağlı olarak
Hanefıler'e göre sulh akdinin rüknü icap ve
kabulden ibarettir. Hanefıler' in akdin şart
ları arasında inceledikleri taraflar, sulh konusu ve sulh bedelini ise çoğunluk sulh akdinin rükünleri diye kabul etmiştir.
S ulh Akdinin Rükün ve Şartları. İrade
iradelerini birbirine uygun biçimde açıklamalarıyla (icap ve kabul)
sulh akdinin meydana geleceği hususunda fakihler görüş birliği içindedir. Hanefi,
Malik! ve Hanbel1ler muavaza (iki tarafa borç
yükleme) özelliği taşımayıp bir hakkı kıs
men ıskat mahiyetinde olan sulhun sadece davacı 1 alacaklı tarafın irade beyanıyla
gerçekleşeceği , Şafiiler ise sulh lafzı kullanılarak yapılması halinde davalı 1 borçlu
tarafın kabulüne de ihtiyaç bulund uğu kanaatindedir. Sulh tarafların sözlü veya yazılı beyanlarıyla ve dilsizin malum işaretiy
le meydana gelir. Taraflar iradelerini sulh
kelimesini, bunun türevlerinden birini, aynı manaya gelen başka bir kelimeyi, hatta sulh hangi hukuk! işlemin hükümlerine
tabi ise ona delalet eden lafızları kullanar ak açıklayabilir.
Beyanı. Tarafların

Taraflar. Sulh akdinin yapılabilmesi için
iki tarafın bulunması gerekir; taraflardan
her birine "musalih", ikisine birlikte "mütesa!ihan" denir. Her iki tarafta birden fazla kişi yer alabilir. Fakihler tam eda ehliyetine sahip, yani akıl baliğ olup sefeh, iflas
gibi bir sebeple kısıtlı (mahcOr) olmayan kişinin sulh akdinde taraf olabileceği, mal
varlığını aşacak derecede borçlu olan kişi
nin yapacağı teberru ve ıskat mahiyetindeki sulh işleminin alacaklılarının rızasıyla
geçerlilik kazanabileceği, ölümcül hastanın mal varlığının üçte birini aşan miktardaki sulh işleminin mirasçılarının rızasına
bağlı olduğu , akıl hastası ve gayri mümeyyiz küçüğün sulh akdinde taraf olamayıp
gerektiğinde ve kendilerine zararlı olmayacak şekilde onlar adına sulh un kanuni
temsilcilerince yapılacağı , vakıf gibi kurumların sulh işlemlerini n onların yetkili
organları veya mütevelli, kayyim, emin gibi memurları tarafından gerçekleştirilece
ği hususunda görüş birliği içindedir. Hanefı, Malikive HanbelTier'e göre mümeyyiz
küçükle sefeh yüzünden kısıtlı bulunan kişi , a) Hibe ve ibra hükümlerine tabi sulhta
hibe edilen veya borcu ibra ve ıskat edilen
taraf olursa bu işlem kanuni temsilcinin
muvafakati bulunmasa da geçerli olur; b)
Satım veya kira sözleşmesi hükümlerine

tabi (hem menfaate hem zarara ihtimalli olan)
sulh akdi yapar sa kanuni temsilcisinin izniyle geçerlilik kazanır; c) Hibe ve ibra hükümlerine tabi bir sulh işleminde alacağın
bir kısmını ıskat eden veya hibe eden taraf olursa bu işlem kanuni temsilcisi muvafakat etse bile geçersiz olur. Şafii fakihleri ise bu durumdaki kişilerin sulh akdinde taraf olamayacağını, onlar adına sulh iş
lemlerinin -menfaatlerine olmak kaydıyla
kanuni temsilcilerince yürütüleceğini ileri
sürmüşlerdir. İkrah (tehdit) altında yapılan
sulh fakihlerin çoğunluğuna göre geçersizdir; Hanefiler'e göre böyle bir akid fasid olup tehdit ortadan kalktıktan sonra
tehdit edilen kişi onay verirse geçerli hale gelir. Sulh vekalet yoluyla da yapılabilir.
Deyn davasından sulh söz konusu ise sulh
bedeli borca kefil olmuşsa vekilden , olmamışsa müvekkilden istenir. İvazlı akid
türünde gerçekleştirilen sulhlarda ise sulh
bedeli vekilden alınır, vekil de bu bedel için
müvekkile rücu eder (Kasani, VI, 54) Tarafların , aralarındaki ihtilafı çözmek üzere tayin ve tevkil ettikleri hakemiere çekiş
meyi sulh yoluyla ortadan kaldırma hususunda yetki vermeleri de mümkündür
(Mecelle, md. 1850). "Müslümanlar ancak
kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin" ayeti (el-Hucurat 49/10) delil gösterilerek akıl baliğ bir kişi nin , aralarında hukuk! ihtilaf bulunan iki kişi arasın
da fuzull sıfatıyla sulh akdi yapabileceği,
yani izinlerini almaksızın onlar adına sulh
akdi gerçekleştirip kendi malından teberru yoluyla sulh bedelini ödeyebileceği belirtilmişti r (Kasanl, VI, 52 ).
Sulh Konusu. Üzerinde hukuki anlaşmaz
bulunan konuya "musalah anh" veya
"müddea bih" denir. Maliki mezhebinde
fıilen husumet bulunmamakla birlikte niza
çıkmasından korkulduğu hallerde de sulha başvurulabileceği kabul edilmiştir. Sulh
konusu menkul veya gayri menkul mal,
zimmetteki alacak, menfaat veya hak türünden olabilir. Bunların sulh konusu olabilmesi hususunda ileri sürülen şartlar
şöylece özetlenebilir: a) Allah hakları veya
kul hakkı da içermekle birlikte Allah hakkının baskın olduğu haklar üzerine sulh
yapılamaz. Mesela bir kimse hırsızlık suçunu işleyen birini yakaladığında onunla
bu durumu yetkililere bildirmeme karşılı
ğında veya kendi aleyhine tanıklık edecek
kimse ile şahitlikten çekilmesi karşılığın
da sulh yapsa geçerli olmaz; çünkü bunlar kamu hakkıdır. Yine zina iftirasına uğ
rayan kadın bu husustaki dava hakkından
vazgeçmesi karşılığında sulh yapamaz; zira bu konuda onun da hakkı bulunmakla
lık
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birlikte kamu hakkı daha üstün kabul edilmiştir. b) Kul haklarının sulh konusu yapı
labilmesi için sulh yapanın kendisine ait.
üzerinde tasarruf edebileceğ i, karş ılığın 
da bedel alınabilen ve meçhul olmayan bir
hak olması şartları aranır. Meçhul olmamayı Şafii: ve Zahiriler mutlak biçimde,
Hanefiler teslim-tesellüm gerektiren durumlarla, MaliKi ve Hanbelller ise bilinmesinin mümkün olduğu hallerle sınıriandı
rarak şart koşmuşlardır. Şevkan'i, tarafların helalleşmesi durumunda sulh konusunun bilinmezlik taşımasında sakınca olmadığı kanaatindedir (Mahmud MahcCib
Abdünn Cir, s. I 09- I I 7; Nezih Hammad, s.
38-47) .
Sulh Bedeli . Sulh konusu karşılığında
taahhüt edilen bedele "musaJah aleyh" veya "musalah bih" denir. Sulh bu yönüyle,
"bir haktan meccanen vazgeçme" anlamı
na gelen af ile "bir hakkın tamamından
feragat" anlamına gelen ibra işleminden
ayrılır. Fıkıh literatüründe nelerin sulh bedeli olup olamayacağı geniş biçimde işlen
miş olup bu konudaki genel yaklaşımı şöy
lece özetlemek mümkündür: Bey' akdinde
mebl' veya semen, icare akdinde me'cür
veya ücret olması caiz görülen ve sulh yapan kişinin sahip olduğu her türlü mal,
menfaat ve hak sulh bedeli olabilir. Başka
sına ait muayyen bir malın sahibinden izinsiz olarak sulh bedeli diye verilmesi halinde sulh akdi sahih olmaz; başkasının mülkiyetindeki misli bir malın sulh bedeli olarak belirlenmesi durumunda ise sahibi izin
vermese de sulh akdi sahih olur ve sulh yapan kişi bedelin mislini diğer tarafa ver mekle mükellef tutulur.
Çeşitleri. 1. Davaimm Davacının Hak iddiası nı

Kabul Edip Etmemesi Açısından:
a) İkrar Üzerine Sulh. " Davalının iddia edilen hakkı ikrar etmesinden sonra davacı
ile yaptığı sulh" demektir. Şahit. yazılı belge gibi delillerle ispat edilebilecek haktarla
ilgili olarak gerçekleştirilen sulh da bu kapsamda değerlendirilir. Borçlunun hakkı ikrar ettiği halde borcunu ödemeyip karşı
ta r afı sulha zorlaması hak gasbı ve haram sayılmakla birlikte alacaklının kendi
rızasıyla alacağının bir kısmından vazgeçmesi ittifakla caiz görülmüştür. Hanbelller'den Hıraki ve ibn Ebu Musa'nın ikrar
üzerine sulhu caiz görmediği yönündeki
görüşün ise hak gasbı durumuyla ilgili olduğu anlaşılrı:ıaktadır. Onların konuya dair
açıklaması şöyledir : Davalı iddiayı kabul ettiğ i takdirde borcunu aynı cinsten öder se
ifa , farklı cinsten öderse muavaza, davacı
kendi i steğ iyl e alacağının bir kı s m ından

vazgeçip kalanını alırsa ibra, dava konusu
malın bir kısmını kendi isteğ iyle davalıya
bırakıp kalanını alırsa hibe olur; bunların
hiçbiri sulh olarak adlandırılamaz. ibn Kudame, bu bilgiyi aktardıktan sonra ihtilafın işin özünde değil isimlendirmede olduğuna dikkat çeker (el-Mugnf, VII, 12). b)
İnkar Üzerine Sulh. " Davacının dava konusu hakkını ispat edecek delili bulunmadı
ğı ve davalı bu hakkı ikrar etmediği halde
davalının kendine yöneltilen yemini etmem ek ve husumete son ver mek amacıyla
davacı ile yaptığı sulh" anlamındadır. Çoğunluğun aksine Şafii ve Zahiriler ile ibn
Ebu Leyla bu tür sulhu caiz görmez. Geniş
tartışmalara konu olan bu meselede her
iki görüş birçok nakli ve akli delille desteklenıneye çalışılmıştır. Karşı çıkanların temel gerekçesi şudur : Davacı veya davalı
haksız olduğunu biliyorsa diğer taraftan
karşılığı olmayan bir bedel almış , haklı olduğuna inanıyorsa helal olan malının bir
kısmını kendisine haram kılmış olmaktadır. Çoğunluğun açıklamaları ise şöylece
özetlenebilir: Bilerek gerçeğe aykırı beyanda bulunan tarafın sulh yoluyla bedel almasının haram olduğu açıktır ; ancak davacı
h aklı olduğuna , davalı da üzerinde hak bulunmadığına inanıyorsa çekişmeyi sona erdirmek için bir bedel üzerinde anlaşmala
rında sakınca yoktur. Çünkü davacı inancına göre sabit olan hakkına karşılık kendisinin razı olduğu bir bedel almakta veya alacağının bir kısmı bakımından davalıyı ibra etmekte, davalı da borçlu olduğu
na inanmamakla birlikte yargılama külfetinden kurtulmak ve özellikle yemin etmemek için bir miktar malını feda etmektedir. Eğe r bu tür sulh caiz görülmezse
birçok hukuKi çekişme devam edip gider.
c) Sükut Üzerine Sulh . "Davacının iddiası
karşısında davaimm olumlu veya olumsuz
cevap verm eyip susması üzerine yap ılan
sulh" dem ektir. Şafii ve Zahiri mezhebi
f akihleri bu tür sulhu da inkar üzerine
sulhtaki gerekçelerle caiz görmemişler
dir. Hanefi ve Hanbelller davalının sükutunu "inkar" anlamında kabul ederek bu
tür sulhun inkara dayalı sulh hükümlerine
tabi olduğunu belirtmişlerdir. MaliKi mezhebinde meşhur olan görüş , sükGt üzerine
sulhun ikrara dayalı sulh hükmünde sayıl
ması yönündedir. ibn Ebu Leyla ise davalının sükut etmesinin " zımnen ikrar" anlamına geldiği gerekçesiyle bu tür sulh un
ikrara dayalı sulh hükümlerine tabi olduğunu ileri sürmüştür. Öte yandan fakihler,
inkar ve sükuta dayalı sulht a haksız olduğun u bilen kişi n i n davalıdan onun gönül

rızası olmaksızın aldığı bedelden diyaneten sorumlu olduğu hususunda fikir birliği içindedir.

z. Konusu ve Karşılık Alınıp Alınmama
sı Açısından .

Konusu açısından sulh ayndan sulh ve deynden sulh kısımlarına ayrı
lır ve bunlardan her biri karşılık alınmaz
sa ıskat ve ibra sulh u, alınırsa muavaza
sulh u diye anılır. Bu bakımdan yapılan ayı
rım daha çok ikrar üzerine sulh esas alı
narak açıklanır. Şafiiler ıskat ve ibra sulhunu "sulhu'l-hatlta" (indirimli sulh) diye isimlendirir. a ) Ayndan Sulh . "Konusu muayyen bir mal olan" sulh demektir. Geçit hakkı (hakku'l-mürQr). su alma hakkı ( hakku' ş
şirb) gibi satılabilen haklar da bu kapsamda kabul edilir. lskat ve İbra S ulhu (Hatita) . Malil<i, Şafii ve Hanbelller'e göre davaemın, bir karşılık almaksızın dava konusu
yaptığı muayyen bir malın bir kısmından
veya belli bir oranından vazgeçmesi caiz
olup vazgeçilen kısım davalıya ivazsız ternlik edildiğinden hibe hükümlerine tabi olur.
Ancak Şafii ve Hanbeli mezheplerinde bu
işlemin sulh lafzıyla yapılması halinde geçerli olmayacağı görüşü de vardır. Hanefi
mezhebinde bu konuda iki yaklaşım ortaya konmuştur. Bu tür sulhu geçerli saymayan yaklaşımın gerekçesi şöyle açıkla
nır: Davacı dava konusunun bir kısmını almış . diğer kısmını ıskat etm iş olmaktadır;

halbuki muayyen mallarda ıskat batıldır ;
bu durumda kalan kısmı da bilahare dava konusu yapabilecektir. öte yandan ibra
edilen kısım sulh bedeli yapılmakta , yani
dava konusunun bir parçası aynı konunun
bütününe karşılık olarak kabul edilmektedir ki bu, "bir şeyin kendisine bedel yapıl
ması" anlamına gelir. Zahirü'r-rivaye görüşe göre ise dava konusu malın bir kısmıy
la ilgili ibra, aynın ibrası değil "bu kısımla
ilgili dava hakkından vazgeçme" anlamın
da olduğu için bu tür sulh geçerlidir. Mecelle'de bu görüş benimsenmişti r (md.
ı 55 ı ) . Dava konusu malın bir menfaati (mesela belirli süre içinde oturma hakkı) karşılığın
da tamamından vazgeçme şeklindeki sulh
Hanefiler'e göre icare, ŞafıTier'e göre ariyet
niteliğindedir. Hanbelller ve bazı Şafiller,
"kişinin kendi mülkünün menfaati karşı
lığında o mülkten vazgeçmesi" anlamına
geldiği için bu tür sulh u caiz görmez. Muavaza Sulhu. Davacının dava konusu mal
karşılığında bir bedel alarak sulh yapmasının caiz olduğu hususunda görüş birliği
vardır. Mal veya menfaatlerin belirli esaslar çer çevesinde değişiminin söz konusu
olduğu bu tür sulh bedelin durumuna göre değişik hükümlere tabi olur. Eğer bedel
menfaat türünden değilse yap ıl an anlaş-
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SULH
da bey' niteliğinde
ilgili muhayyerlik, şüfa hakkı vb. bütün hükümler cereyan eder. Bedel menfaat türünden ise
icike (duruma göre kira, hizmet veya iş sözleş
mesi) hükümlerine tabi olur.
ma sulh

lafzı kullanılsa

sayılır; satım sözleşmesiyle

b) Deynden Sulh. "Konusu zimmette
sabit bir alacak olan" sulh demektir. Iskat ve İbra Sulhu. Alacaklının bir karşılık
almaksızın alacağının bir kısmından veya
belli bir oranından vazgeçmesine ıskat ve
ibra sulhu denir. Fakihlerin çoğunluğunca
bu şekilde yapılan sulh geçerli olup ibra
hükümlerine tabidir. Ahmed b . Hanbel'den nakledilen iki görüşten daha sahih olanına göre sulh lafzıyla yapılırsa geçerli olmaz. Bu bağlamda tartışılan konular arasında aşağıdaki meseleler önemli bir yer
tutar: 1. Vadesi gelmemiş alacakta indirim yaparak ·sulh olmak rita niteliğinde
görüldüğünden dört mezhep fakihlerinin
çoğunluğunca caiz görülmemiştir. Sahabeden İbn Abbas, tabiinden İbrahim enNehai, Ebil Yusuf, kendisinden gelen iki
rivayetten birinde Ahmed b. Hanbel, İbn
Teymiyye, İbn Kayyim el-Cevziyye ve Şev
kani'ye göre ise bu işlem tarafların birbirine iyilikte bulunmasından ibaret olup riba ile ilişkisi yoktur, dolayısıyla caiz sayıl
ması gerekir. İslam Konferansı Teşkilatı'
na bağlı İslam Fıkıh Akademisi de 9-14
Mayıs 1992 tarihlerinde yapılan yedinci dönem toplantısında bu görüşü esas alarak
önceden kararlaştırılmış olmamak ve araya üçüncü bir taraf girmernek kaydıyla
ister alacaklı ister borçlunun isteği üzerine olsun peşin ödenmesini sağlamak için
vadeli alacaktan indirim yaparak sulh olmanın şer'an caiz sayıldığı kanaatine varmıştır. 2. Vadesi gelmiş alacağı vadeye bağ
lamak suretiyle sulh olmak Şafii ve Hanbeiller tarafından geçerli sayılmazken Hanefıler'ce davacının alacağını isteme hakkını belirli bir süre düşürmesi veya ertelemesi (ıskat, muvakkat ibra) sulhu olarak
görülüp geçerli kabul edilir. 3. Vadesi gelmiş alacağın bir kısmında indirim yapıp
bir kısmını vadeye bağlamak suretiyle sulh
fakihlerin çoğunluğunca caizdir. Şafii ve
Hanbel\' mezheplerinde daha sahih kabul
edilen görüşe göre indirim yapmak caiz olmakla birlikte vadeye bağlanması geçerli
olmaz; bazı Hanbelller'e göre ise gerek indirim gerekse erteleme caiz değildir. Muavaza Sulhu. Davacının dava konusu alacak karşılığında bir bedel alarak sulh yapması deynin satımı hükmünde sayılarak
farklı ihtimaller ayrı ayrı ele alınmıştır. Davalı tarafından kabul edilen borç, 1. İki nakit türünden (altın veya gümüş) biri olup
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diğeri üzerinde sulh yapılacaksa sarf akdinde aranan şartlar aranır. 2. Misli bir
mal olup nakit üzerinde sulh yapılacaksa
veya bunun aksi söz konusu ise bey' akdi
hükümleri geçerli olur. 3. Nakit olup bir
menfaat üzerinde sulh yapılacaksa icare
hükümleri uygulanır. 4. Karz akdi veya tazminat ilişkisi vb. durumlardan doğmuşsa
ve zimmette sabit olan vasfı dışında bir
cinsten karşılık üzerinde sulh olunacaksa
(mesela alacak dinar cinsinden olduğu halde bir
miktar buğday üzerinde sulh yapılacaksa) Hanefı, Maliki ve Hanbelller'e göre kabzdan
önce meclisten ayrılmamak şartıyla sahih
olur; Şafiiler'de daha kuwetli bulunan görüşe göre sulh bedelinin mecliste belirlenmesi şart olmakla birlikte -bedeller ribevl
mal değilse- mecliste kabz şart değildir
(Nezih Hammad, s. 54-70).

Hükmü. Geçerli bir sulhun başta gelen
hükmü taraflar arasında cereyan eden çekişmenin, görüşülmekte olan davanın sona ermesi ve artık davacı ve davalının bu
hususla ilgili davalarının dinlenmemesidir
(Kasanl, VI, 53) . Sulhundiğer önemli bir
hükmü de yapılan sulhun özelliğine göre
taraflar arasında çeşitli hukuki sonuçlar
doğuran yeni hukuki bir ilişkinin meydana
gelmesidir. Mesela gerek satım , trampa
gibi bir ivaz karşılığında gerekse hibe gibi ivazsız olarak mal temliki amacıyla yapılan sözleşmelerin hükümlerine tabi olan
bir sulh işlemi malın mülkiyetinin nakledilmesi sonucunu doğurur. Kira ve ariyet
gibi bedelli veya bedelsiz olarak menfaat
temliki amacını güden işlemlerin hükümlerine tabi olan bir sulh ise menfaatin mülkiyetinin nakli sonucunu doğurur. Hizmet
veya iş sözleşmesi hükümlerine tabi sulh
işlemi belirli işlerin edasını borçlanclırırken
bazı hakların ıskatından ibaret olan sulh
hak sahibinin bu haklarını düşürür, borçlunun zirnınetini ise bu haklardan beri kılar.
Bu gibi asil sonuçlar yanında sulh iş lemi,
bunları tamamlayıcı ve kuwetlendirici nitelikte diğer birtakım hakların ve borçların doğmasına da sebebiyet verir. Mesela
satım sözleşmesi hükümlerine tabi bir sulh
işleminde satıcı konumunda olan tarafın
sulh bedelini isteme hakkı, sulh konusu
malı teslim etme ve kusurlu çıkarsa onu
geri alma borcu, müşteri konumunda olan
tarafın ise mebl hükmündeki sulh konusu malı isteme ve kusurlu çıktığında geri
verme ve bedeli ödeme borcu gibi haklar
ve borçlar doğar.
Hükümsüzlüğü ve Feshi. Geçerli olmayan bir sulh hiçbir hukuki sonuç doğur
maz. Ayrıca inkara veya sükilta dayalı bir
sulh yapıldıktan sonra davacı haksız oldu-

ğunu

ikrar eder yahut iddiasının asılsızlığı
bir şekilde ispat edilirse sulh hükümsüz hale gelir ve davalı için davacıdan sulh
bedelini geri isteme hakkı doğar ( el-Fetava 'l-Hindiyye, IV, 284; DesOki, lll, 313; İbn
Abid!n, V, 636; Bilmen, VIII, 19). Sulh bağ
layıcı bir akid olduğu için tek taraflı olarak vazgeçilemez, taraflardan birinin vefatı halinde mirasçılar bunu feshedemez;
ancak muavaza hükmünde olan bir sulh u
iki taraf karşılıklı olarak anlaşıp feshedebilir (ikale). Bazı hakların ıskatını içeren
sulhtan vazgeçilmesi ise mümkün değil
dir; Mecelle'de bu hususu da kapsayan
bir kural şöyle ifade edilmiştir: "Sakıt olan
şey avdet etmez" (md. 51 ). Taraflardan birinin akdin sonucu olarak üzerine düşen
borcu ifa etmemesi diğer tarafa akdi feshetme yetkisi vermez; bu kişi borcunu ifaya zorlanır. Ancak bazı istisnai durumlarda muavaza hükmündeki sulhta da borcun ifa edilememesine dayalı olarak tek
taraflı fesih hakkı tanınmıştır. Mesela satım sözleşmesine tabi bir sulhta mebl'
hükmündeki malın tesliminden önce bir
kısmının yok olması, istifade edilemeyecek
şekilde bozulması, yine icare akdi hükümlerine tabi bir sulhta.me'cilrun yok olması,
yararlanılamayacak derecede bozulması
hallerinde zarara uğrayan tarafa sulhu fesih hakkı tanınmıştır. Bu sebeplerle sulh
akdi feshedilince davalı davasına geri döner.
açık
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FARRETTİN ATAR

SULH
( ~1 )
Barış esasına dayalı uluslararası
ilişkileri

ve bu amaçla yapılan
ifade eden
bir terim.

antlaşmaları

L

_j

Arapça'da her ikisinin de kökünde "afet
ve fesartan arınmış olma" anlamı bulunan
silm (selm, selem) ve sulh kelimeleri "barış" manasında kullanılmaktadır. Kur'an-ı

Kerim'de (ei-Bakara 2/208; en-Nisa 4/9091, 128; el-Enfil.l8/61; Muhammed 47/35)
bunların yanında aynı kökten türeyen
kelimeler birçok ayette geçmekte, aynı
kullanımlar hadislerde de yer almaktadır
(Wensinck, el-Mu'cem, "slm", "şl.l:ı" md.leri). Fıkıh kaynaklarında barışı ve barış antlaşmalarını ifade eden başka terimler de
vardır (aş.bk.).
Fıkıh kaynaklarının uluslararası ilişkileri

ele alan bölümleri incelendiğinde devletler hukuku alanının siyasi takdirler doğru!-

tusunda sürekli şekil değiştiren bir keyfı
likten kurtarılıp esasları önceden belirlenmiş bir hukuki çerçeveye kavuşturuldu ğu
görülmektedir. Adalet, kanun'ilik, ahlakilik,
eşitlik ve ahde vefa gibi ilkelere dayandı
rılan uluslararası ilişkilerdeki temel tavır
müslümanların ülkelerine ve değerlerine
kastedilmediği, İslam'ı tebliğ ve yaşama
hürriyeti kısıtlanmadığı sürece barışı esas
almak, düşmanca davranışlardan uzak durmaktır. Bu bakış açısı, barış esasına dayalı
uluslararası ilişkiler kurma ve geliştirme
konusunda İslam hukukçularına geniş bir
hareket alanı sağlamıştır.
Fakihlerin Kur'an-ı Kerim ve ResGl-i Ekrem'in sünneti yanında Hulefa-yi Raşid'in
dönemi uygulamalarını esas alarak geliş
tirdikleri siyer teorisi, dünya barışı diye ifade edilebilecek şekilde bütün insanlığın ortak değerlerini ve haklarını gözetip aralarında adaleti temin ederek müslüman toplumun güvenliğini sağlama prensibi üzerine kurulmuştur. Bu teoriye göre müslümanların uluslararası ilişkilerde takip edeceği yöntemlerin asıl hedefi yeryüzünde
barış ve huzurun sağlanması olmalıdır (bk.
SİYER). Böyle olunca insanların ayrı milletler, toplumlar ve devletler halinde varlığını
sürdürmesini öngören ve insanlığın ortak
çıkarları için dayanışma ve dünyayı beraberce yaşanılır hale getirme amacını güden fıtrat kuralının da (el-Hucurat 49/13)
hikırneti gerçekleşmiş olacaktır.

Kur'an-ı Kerim'in birçok ayeti yanında
özellikle, "Artık onlar sizi bırakıp çekilir de
sizinle savaşmazlar ve barış teklif ederlerse Allah onlara saidırmamza izin vermez"
(en-N isa 4/90); "Bu yüzden biz İsrailoğul
ları'na bildirdik ki, bir cana kıymaya veya
yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın kim bir insanı öldürürse
bütün insanları öldürmüş gibi olur, kim de
bir hayat kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur" (el-Maide 5/32); "Eğer
onlar barışa yönelirse sen de barıştan yana ol ve Allah'a güven" (ei-Enfal 8/61);
"İçlerinden haksızlıkyapanlar hariç Ehl-i kitap'la en güzel şekilde mücadele edin" (elAnkebut 29/46); "Allah, din konusunda sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çı
karmayanlarla iyi ilişkiler içinde olmanızı
ve onlara adaletli davranınanızı yasaklamaz ... Allah yalnızca din hakkında sizinle savaşmış, sizi yurtlarınızdan çıkarmış
ve çıkarılmamza yardım etmiş kimselerle
dostluk kurmanızı yasaklar; kim onlarla
dost olursa işte bunlar kendilerine yazık
etmişlerdir" (ei-Mümtehine 60/8-9) mealindeki ayetleri toplumlar arası ilişkilerde
barışın esas alındığını göstermektedir. Hz.

Peygamber'in, "Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin; Allah'tan afıyet dileyin. Fakat düşmanla karşılaşınca da sabredin ve
bilin ki cennet kılıçların gölgesi altındadır"
(Müslim, "Cihad", 20; Ebu Davüd, "Cihil.d",
89); "Müjdeleyin , nefret ettirmeyin; kolaylaştırın, zorlaştırmayın" (Buhar!, "Cihad",
164. "Megazi", 60; Ebu Davud, "Edeb", 17)
şeklindeki buyruklarıyla, "Savaşın kendilerini eritip tükettiği şu Kureyş'e yazık! Savaşta bir hayır yoktur. O sadece daha önce kazandıklarını yiyip bitirir. Benimle diğer Araplar'ın arasına girmese ne olur sanki? Eğer onlar bana üstün gelirlerse isteklerine nail olurlar; ama Allah beni onlara galip getirirse hep birlikte İslam'a boyun eğerler. Güçlü olsalar bile daha nereye kadar böyle savaşıp duracaklar?" (bk.
Buhil.r'i, "Şürüt", 15; Ebu Yusuf, s. 227; ibnü'l-Es!r. Xl. 87; İbn Keslr, III, 313) şeklinde
ki serzenişi de söz konusu ilkeyi teyit etmektedir. Kur'an-ı Kerim, son ilahi mesajın bütün insanlığa duyurulmasını sağlayan
en uygun aracın barış olduğunu belirtir:
"iyilikle kötülük bir olmaz. Sen -kötülüğü
en güzel şeyle sav. O zaman bir de bakarsm ki seninle arasında düşmanlık bulunan
kimse sanki gerçek bir dost oluvermiş"
(Fussılet 41/34). Yine Kur'an'da barış yoluyla ve antlaşmalar imzalayarak yeryüzünün özgürce yaşanılan bir yer haline getirilmesi ve bu özgürlük ortamında dinin
benimsenmesi gerçek anlamda fetih sayılmıştır. Hudeybiye Antiaşması'nın imzalanmasından sonra Medine'ye dönüş yolundayken gelen Feth suresinin ilk ayetleri bu antlaşmayı "fetih" olarak nitelemiş
tir.
Uluslararası ilişkiler alanında barışın en
somut göstergesi antlaşmalardır. Devletler ya da devletler arası kuruluşlar sınır güvenliğinden ticarete, diplomasiden kültürel konulara kadar birçok alanı antlaşma
larla düzenler. Antlaşma kavramı ile genel olarak devletler hukukunun bu alanda kendilerine yetki tanıdığı kişiler arasın
da "devletler hukukuna uygun biçimde hak
ve yükümlülükler doğuran, bunları değiş
tiren ya da sona erdiren irade beyanları
nın uyuşması" anlamındaki hukuki işlem
kastedilmektedir. Bu içerik İslam hukuku
kaynakların da, aralarında mahiyet farkları bulunmakla birlikte "ahd 1 muahede,
sulh 1 musaJaha, hüdne 1 mühadene, silm 1
müsaleme, muvadea 1 misak, akd, eman,
zimmet" gibi terimlerle ifade edilmiştir.
Arapça'nın dil zenginliği ve yerel tercihlerden kaynaklanan bu çok sayıdaki terimle
daha çok aktif veya pasif savaş halini sona
erdirmek amacıyla yapılan ateşkes antlaş-
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