
BEDEL 

Yabancı devletlerden harp edilmeksizin 
anlaşma gereği alınan mallara da bedel-i 
sulh veya bedel-i musalaha denilir. 

Bedel-i Hul'. İslam aile hukukunda bo
şama hakkı kural olarak kocaya aittir. 
Ancak kadın evlilik bağından kurtulmak 
istiyor, fakat koca boşamaya rıza gös
termiyorsa kadının baş vuracağı yollar
dan biri de aldığı mehri geri vermek ve
ya başka türlü bir ödemede bulunmak 
suretiyle kocasını boşamaya razı etmek
tir. İslam hukukunda evliliğin bu yolla 
sona ermesine muhalea, kadının vere
ceği bu karşılığa da bedel-i hul' denir. 
Kadının maddi bir karşılık vererek ko
casını boşamaya razı etmesi, İslam aile 
hukukunda eşierin karşılıklı hak ve borç
ları açısından kurulan dengenin tabii bir 
gereğidir. Çünkü mehir alarak evliliğe 

razı olan kadın evlilik bağından belli bir 
maddi fedakarlıkla kurtulabilecek, er
kek de yaptığı harcamayı kısmen veya 
tamamen karşıiatarak yeni bir evliliğe 
ma IT yönden imkan bulacaktır. 

Bedel-i hul'un miktarı taraflar arasın
da varılacak anlaşmaya bağlı ise de ge
çimsizliğin kadından kaynaklanması ha
linde kocanın kadına verdiği mehir mik
tarını aşmayacak ölçüde bir bedel alma
sı caiz görülmüş, geçimsizliğe kocanın 
sebep olması halinde ise kocanın böyle 
bir bedel alarak karısını boşaması, ka
zaen olmasa bile diyaneten doğru bu
lunmamıştır. 

Evlenmede mehir olabilen her şey mu
haleada bedel kabul edilebileceği gibi 
mehir olup olmayacağı tartışmalı bir kı
sım mal ve menfaatler de bedel-i hul' 
olarak kabul edilebilir. Malikller bu ko
nuda daha müsamahakar davranmak
tadır. İhtilaf, bedel-i hul'un alışverişteki 
ivaza mı, yoksa bağışlama veya vasiyet
teki ivaza mı daha çok benzediği tartış
masından kaynaklanmaktadır. Ancak be
del-i hul'un hukuken geçersiz bir mal
dan belirlenmesi veya çocuğun hakları
nı ihlal edici bir mahiyette olması caiz 
görülmemiş, böyle durumlarda bedelin 
yok sayılıp muhalea değil talakın vaki 
olacağı belirtilmiştir (ayrıca bk. HUL'). 

Borçların İfasında Bedel. Borçların ifası 
ve tazmin hukuku açısından bedel ise, 
asıl borcun ödenmesi imkansız olunca 
onun yerine geçen yeni ödeme şeklini 
ifade etmekte olup bu husus Mecelle'
de, "Aslın ifası kabil olmadığı takdirde 
bedeli ifa olunur" (md. 53) kaidesiyle be
lirtilmiştir. Bu açıdan bedel aslın halefi 
durumundadır. Bedel ile ifaya "kaza" da 
denir. 
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Para borcu aynen değil de sayı ve cins 
itibariyle zimmette sabit olduğundan pa
ra borçlarında bedel söz konusu olmaz. 
Buğday, demir, basılmış kitap, kumaş 
gibi sayı, ölçü ve tartı ile alınıp satılan 
misli eşya da, cins ve kalite eşitliği şar
tıyla yine zimmette misil olarak sabit 
olduğundan, bu nevi borçlarda da aynı 
miktar ve cins misli malın ödenmesi "ka
za-yı kamil" (tam ödeme) sayılır. Ancak 
para ve misli mal borçlarında asıl öde
me nevi mümkün değilse, mesela o ne
vi para tedavülden kalkmış veya buğ
day, kitap ... bulunamaz olmuşsa o tak
dirde bunların bedeli ödenir. Bedel ise 
bu malların rayiç para ile kıymetleridir. 

"KıyemT mal" tabir edilen ve her biri
nin ayrı özellik ve değeri olan malların 
borca konu olması halinde ise bu mal
ların aynen ifası asıl ödemedir. Fakat 
bu çeşitli sebeplerle mümkün olmazsa, 
o zaman bu nevi malların bedelleri sayı
lan kıymetleri ödenir. Bu ödeme şekli 

ise "kaza -yı kasır" (eksik ödeme) sayılır. 

Mesela, Mecelle'de de ifade edildiği gi
bi (md. 891). gasbedilen mal telef ve zayi 
edilmiş olup sahibine aynen iadesi müm
kün olmazsa bedeli, yani misliyattan ise 
misli, kıyemT mal ise kıymeti ödenir. 
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Bir hadis terimi. 
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Bir haberin kaynağına en kısa yoldan 
varmak, bir başka deyişle haberin mey
dana geldiği zaman ile kayda geçtiği za
man arasındaki vasıtaları en aza indir
mek. muhaddislerin fazlaca önem ver
dikleri bir konu olmuştur. Haberin muh
tevasındaki hata ihtimalini ortadan kal
dırmayı hedef alan alT isnadın beş tü
ründen biri olan nisbi ulüwün muvafa
kat, müsavat, musafaha ve bedel adlı 
dört çeşidi vardır. Genel olarak Kütüb-i 
Sitte'nin veya diğer önemli hadis kitap
larından birinin müellifine en kısa isnad
la yaklaşma şekillerini ifade eden nisbi 
ulüwün bir kolu olan bedel (ibdal ). söz 
konusu müelliflerden birinin şeyhinin 

şeyhine. zincirinde daha az ravi bulunan 
bir başka senedie varmak demektir. Me
sela İmam Müslim'in Yahya-Malik-Na
fi ' - İbn ömer senediyle rivayet ettiği bir 
hadisi, bir başka muhaddisin değişik ve 
daha kısa bir senedie Müslim'in şeyhi
nin şeyhi olan Malik'ten rivayet etmesi 
halinde bu sened Müslim'in senedinden 
daha alT olur. Bu ikinci senedde Malik'
ten rivayet eden zat, Müslim'in şeyhi 
olan Yahya'dan bedel kabul edilir. 

Bu konuda Ebü'r-RebT' ei-Kela'T'nin 
dört cüzden ibaret olduğu söylenen el
Ebdô.l'i, İbn Teymiyye'nin el-Ebdô.l ve'l
'avaJi'si, İbn Hacer ei-AskalanT'nin el
Ebdô.l ve 'l- 'avô.li min Ebi Dô.vud et
Tayô.lisf, Ebdô.lü 'Abd b. Humeyd ve 
muvô.fa]1;iitühı1, el-Ebdô.lü'l- 'avô.li ve'l
muvô.fa]1;ö.ti'l-J:ıisdn min Müsnedi'd-Dd
rimi 'Abdilldh b. 'Abdirraf:ımô.n, el-Eb
dô.lü'ş-şafiyyô.t mine'ş-'şe]1;afiyyô.t ve 
el-Ebddlü'l- 'aliyyô.t mine'l-l]ile 'iyyô.t'ı 
bulunmaktadır. 
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