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mayla terekeden çýkmasýný da tehârüc say-
mýþtýr. Tehârüc, ortak mülkiyette paydaþ-
lardan birinin bedel karþýlýðýnda bu hak-
kýndan vazgeçmesini de anlatýr. Bir riva-
yette Ýbn Abbas’ýn “yetehârecü” fiilini ge-
rek paydaþlar gerekse mirasçýlar hakkýn-
da kullandýðý görülmektedir (Buhârî, “Ha-
vâlât”, 1; “Sulh”, 13). Ayný kökten türeyen
muhârece, tehârüc mânasýna geldiði gibi
“kölenin kazancýndan belli bir miktarý (ha-
raç) efendisine vermesi üzerine yapýlan an-
laþma” anlamýnda da kullanýlýr. Hz. Osman
döneminde vefat eden Abdurrahman b.
Avf’ýn eþi Tümâdýr bint Asbað 80.000 dir-
hem karþýlýðýnda miras hakkýndan vazgeç-
miþti (Ýbn Sa‘d, III, 136).

Bir mirasçý, terekeden veya diðer miras-
çýlardan herhangi bir þey almadan onlarýn
tamamý lehine mirastan çekilirse mese-
leye mirasçý olarak dahil edilir, fakat payý
ortak paydadan (mahreç) çýkarýlýr ve kalan
miktar meselenin mahreci kabul edilir.
Meselâ zevce, anne, kýz kardeþ ve erkek
kardeþin mirasçý olduðu bir meselede pay-
larýn daðýlýmý sýrasýyla 9/36, 6/36, 7/36 ve
14/36 iken erkek kardeþin mirasçýlýktan çe-
kilmesi durumunda ortak payda (36-14=)
22 ve diðerlerinin paylarý sýrasýyla 9/22,
6/22 ve 7/22 olur. Birden fazla vâris miras-
çýlýktan çekildiðinde de bu usul geçerlidir.
Mirasçý, diðer vârislerin muvafakati üze-
rine terekeden payýný yahut payýndan ek-
sik veya fazla bir þeyi alarak çekilirse iþlem
yine ayný usulle yapýlýr. Mirasçýlardan biri
veya birkaçý lehine de mirastan çekilmek
mümkündür. Çekilen mirasçý kendi payý-
nýn, lehine çekildiði mirasçýlar arasýnda han-
gi oranlarda paylaþtýrýlacaðýný belirtmiþse
o oranlarda paylaþtýrýlýr, belirtmemiþse leh-
lerine çekildiði mirasçýlara paylarý oranýn-
da taksim edilir. Mirasçýlardan biri kendi
mülkünden bir þey ödeyip diðer mirasçý-
lardan birinin veya birkaçýnýn çekilmesini
saðladýðý takdirde iþlem yukarýda olduðu
gibi bütün mirasçýlarýn dahil edildiði bir
mesele olarak kurulur, çekilenin ya da çe-
kilenlerin paylarý çekilmeyi saðlayan miras-
çýya verilir. Çekilmeyi saðlayan mirasçýlar
birden fazla ise ve farklý kýymetlerde mal
vererek bir ya da birkaç mirasçýnýn çekil-
mesini saðlamýþlarsa bu durumda da mi-
rasçýlarýn tamamý meseleye dahil olur. Çe-
kilenlerin paylarý çekilmeyi saðlayanlar ara-
sýnda ödemeleri oranýnda paylaþýlýr. Me-
selâ çekilmeyi saðlayan üç mirasçýdan biri
çekilene ödenen miktarýn altýda birini, di-
ðeri altýda ikisini, bir diðeri altýda üçünü
ödemiþse çekilenin ya da çekilenlerin pay-
larýný kendi aralarýnda bu oranlara göre
paylaþýrlar.
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Bilhassa Ermeniler’in
1915’teki sevk ve iskânýný

ifade eden terim.
˜ ™

Sözlükte “göç ettirmek” anlamýndaki
tehcîr, kökü olan hicret kelimesinin de
iþaret ettiði gibi zorunlu bir göç hareke-
tidir. Bu tür göçürmeler, Osmanlýlar’ýn dý-
þýnda diðer imparatorluklarda da görülen
bir iskân ve cezalandýrma yöntemi olup
Osmanlýlar’da bu kelimenin fazla bir kul-
laným alaný yoktur. Kitlesel sevk ve nakil-
leri tanýmlamak için daha çok sürgün ta-
birine yer verilmiþtir. Bireysel cezalandýr-
malarý ifade etmek üzere nefy ve iclâ gibi
kelimeler kullanýlmýþtýr (bk. SÜRGÜN). Teh-
cîr, Osmanlý Devleti’nde bir iskân meto-
du olarak kullanýlan sürgün uygulamasýyla
esasta büyük ölçüde örtüþür. Tehcîr, özel-
likle I. Dünya Savaþý esnasýnda çeþitli un-
surlara uygulanan geçici sevk ve iskâný ifa-
de etmek için gündeme gelmiþ olmakla
birlikte bir tarih terimi olarak özelde 1915’-
te Ermeniler için bu anlamdaki uygulama-
yý tanýmlar. Fakat bunlarýn zorunlu sevk ve
iskânýyla ilgili çýkarýlan kanun metninde
tehcîr kelimesi geçmez. Yabancý dillerde
tehcîr karþýlýðýnda genelde déportation
kullanýlýr. Bu kelime öncelikle “yurt dýþýna
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Muhammed A‘lâ b. Alî b. Muhammed
Hâmid et-Tehânevî el-Fârûk¢
(ö. 1158/1745’ten sonra)
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Bedel karþýlýðýnda
mirastan çekilme anlamýnda

fýkýh terimi.˜ ™

Sözlükte “karþýlýklý olarak çýkmak” anla-
mýndaki tehârüc fýkýhta mirasçýnýn bir be-
del alýp mirastan çekilmesini ifade eder
(Cürcânî, s. 236; Ýbn Âbidînzâde, VIII, 261).
Bedel karþýlýðý mirastan çekilene hâric ve-
ya muhârec, bedel ödeyerek onun yerini
alana muhâric denir. Ýslâm hukukuna gö-
re, mirasçýlardan biri veya birkaçý diðer mi-
rasçýlarýn bir kýsmý veya tamamý lehine te-
rekeden hiçbir þey almadan miras hakkýn-
dan vazgeçebileceði gibi muayyen bir þey
almak veya terekenin þâyi bir cüzünü ta-
lep etmek suretiyle yahut diðer mirasçýla-
rýn kendi mallarýndan verecekleri bir be-
del karþýlýðýnda mirasçýlýktan çekilebilir. Fý-
kýh eserlerinde tehârüc “bir bedelle miras-
tan çekilme” anlamýnda kullanýlmakla bir-
likte hiçbir þey almadan mirastan çekilme-
yi de bu terimle ifade eden müellifler var-
dýr. Tehârüc teriminin daha çok müteah-
hir Hanefî literatüründe kullanýldýðý, diðer
mezheplerde konunun “sulh ani’t-terike”
vb. lafýzlarla ifade edildiði görülür. Fakih-
ler tehârücü bey‘ hükümlerinin câri oldu-
ðu bir sulh anlaþmasý niteliðinde gördük-
lerinden bu konu fýkýh eserlerinde genel-
likle sulh bölümünün sonunda bir fasýlda
ele alýnýr. Bazý fakihler “mûsâ leh”in anlaþ-

TEHCÎR


