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5. ÜNİTE MUAMELAT VE UKUBAT 
1. Sosyal Hayat 

Fıkıh ilminde sosyal hayatı düzenleyen hükümlere muamelat denir. Günlük hayat, aile hayatı ve ticari hayatla ilgili helal ve 

haramlar muamelat başlığı altında incelenmiştir. 

1.1. Aile Hayatı ve Hükümleri 

Toplumun en küçük yapı taşı ailedir. Aile ne kadar sağlam olursa toplum da o kadar güçlü ve sağlam olur. İslam dini aile hayatının 

kurulmasına ve sağlıklı yürümesine önem vermiş, bunu sağlamak için de bazı kurallar koymuştur. 

İslam dini evlilik hayatının mutlu ve huzurlu sürdürülebilmesi için bazı kurallar koymuştur: 

➢ Ailede eşlerin birbirlerine karşı sevgi ve saygı içerisinde olması 

➢ Eşlerin birbirine güven, itaat ve şefkat ile yaklaşması 

➢ Kadın ve erkeğin ailenin mahremiyetini ve saygınlığını koruması 

➢ Çocukların anne-babasına karşı hürmetli olması 

➢ Anne babanın çocuklarını terbiye edip yetiştirmesi 

➢ Ailedeki fertlerin akrabalık bağlarını koruması 

Evliliğin Sorumlulukları 

Evliliğin erkek için mali olarak iki sonucu vardır: 

Mehir ; kocanın eşine verdiği ya da vereceğini taahhüt ettiği para veya maldır. Mehir, kadının malıdır ve kadının rızası olmadan 

kimse mehri alamaz. Mehir, nikâh akdi sırasında konuşulmasa bile kadın evlilikle mehire hak kazanır. 

Akit sırasında tarafların konuşarak belirledikleri mehre, mehr-i müsemma denir. Mehir, peşin ödenebileceği gibi sonraya da 

bırakılabilir. Peşin ödenecek olana mehr-i muaccel, sonraya bırakılana ise mehr-i müeccel denir. Mehir belirlenmemiş ise kadın 

benzer şart ve konumda bulunan emsallerinin aldığı ölçüde bir mehre hak kazanır. Buna da mehr-i misil denir. 

Nafaka;  evlilik süresince dinen evin reisi kabul edilen erkeğin geçim masraflarını üstlenmesidir. Nafakanın kapsamına yiyecek, 

içecek, tedâvi, ilaç ve bazı durumlarda hizmetçi masrafları girer. 

Ailede, bütün masraflar kocaya aittir. Mesken temini ve tefrişi de erkeğe aittir. Boşanma durumunda iddet süresince koca tarafından 

kadına ödenmesi gereken nafakaya boşanma nafakası denir. 

1.1.1. Nikâh 

Nikâh, şer’an aralarında evlenme engeli bulunmayan bir erkekle bir kadının hayatlarını sürekli birleştirmelerini sağlayan akiddir. 

Kadın erkek birlikteliğini meşru kılan tek yol nikâhtır. İslam hukukuna göre nikâhsız birliktelikler zina kabul edilmiş ve dinen 

yasaklanmıştır. 

"Nikâh benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir.” "Ey gençler! Sizden kimin evlenmeye 

gücü yetiyorsa evlensin…” (Buhârî, Nikâh, 1-3) 

Nikâhın Rükün ve Şartları 

➢ Tarafların evlenme ehliyetini haiz olmaları 

➢ Evlenmelerine dinen bir engel bulunmaması 

➢ Nikâh sırasında şahitlerin bulunması 

➢ Nikâh akdinin aynı mecliste olması 

➢ Karşılıklı olarak evliliği kabul ettiklerini kesin bir dille ifade etmeleri 

Muharremât (Evlenme Engelleri) 

Evlenme engelleri iki grupta ele alınır: 

Sürekli Evlenme Engelleri 

➢ Emzirmekten doğan hısımlık 

➢ Kan hısımlığı 

➢ Nikahtan doğan hısımlık 

Süt akrabalığı : İslam hukukuna göre bir kimse ile sütü emziren anne ve ailesi arasında oluşur. 

 

 



Süt emmenin evlenme engeli olabilmesi için; 

➢ Mâliki, Şâfiî ve Hanbeli mezhebine göre, hısımlık doğuran sütün ilk iki yaş içinde emilmesi gerekir. 

➢ Ebû Hanîfe’ye göre ise emme süresi 30 aydır. Hanefilere göre bir sefer, 

➢ Şâfiîlere göre en az beş kere emen çocukla süt annesi ve ailesi arasında evlenme engeli ortaya çıkar. 

Geçici Evlenme Engelleri 

➢ Müslüman erkek müşrik kadınla, Müslüman kadın da Müslüman olmayanlarla evlenemez. 

➢ Evli olan ya da iddet bekleyen dul kadınla evlenilemez. 

➢ Koca üç talakla boşadığı kadınla evlenemez. 

➢ Bir kadın bir erkekten fazla kişiyle, aynı anda evlenemez. 

➢ Bir adam aynı anda kadının teyze, hala ve kız kardeşi ile evli olamaz. 

 

1.1.2. Boşanma 

Boşanma (talak), taraflar arasındaki evlilik bağının son bulmasıdır. Fıkıh literatüründe boşanma, erkek tarafından yapılır. Ancak 

boşama hakkı talep eden kadın tarafından da gerçekleşebilir. Şiddetli geçimsizlik sebebiyle taraflar mahkeme kararıyla da 

boşanabilir. Mahkemenin evliliği sona erdirmesine tefrik denir. 

 Evliliği bitirecek boşama şu cümlelerle gerçekleşebilir: 

✓ “Aramızdaki evlilik bitti, seninle boşandım.” Gibi açık (sarih) bir söz 

✓ “Artık senin eşin değilim. Ben senden ayrıldım.” Gibi üstü kapalı (kinayeli) bir söz 

Boşanma Sonrası İle İlgili Hükümler 

Evlilik birliği sona erdiğinde kadının beklemesi gereken süreye iddet denir.  

 İddet Süresi 

➢ 3 hayız dönemi (Hanefi mezhebine göre) 

➢ 3 temizlik dönemi (Şafi mezhebine göre) 

➢ 3 ay (hayız görmeyen veya hayızdan kesilmiş kadınlar) 

➢ 4 ay 10 gün (evlilik birliği kocanın ölümüyle sonuçlanmışsa) 

➢ Doğum gerçekleşince (kadın hamile ise) 

Evlilik birliğinin sonlanmasından sonra küçük çocuğun bakım ve terbiyesi (hidâne) ilke olarak anneye, velayeti babaya aittir. 

1.1.3. Miras 

Bir insan öldüğünde öncelikle dört şey yapılır: 

✓ İlk olarak cenazesinin teçhiz ve tekfini yapılır. 

✓ Ardından mal varlığından bıraktığı borçları (terike) ödenir. 

✓ Peşinden mal varlığının üçte birini geçmeyecek ölçüde vasiyetleri yerine getirilir. 

✓ Vasiyetin ifası ile geriye kalan malı, mirasçıları arasında usulüne uygun şekilde paylaştırılır. 

Miras : Birine, ölen bir yakınından kalan mal, mülk. 

Teçhiz :  Vefat eden kişinin yıkanması ve kabre defnedilinceye kadar yapılan işler. 

Tekfin : Ölünün yıkandıktan sonra kefenlenmesi. 

 

Mirastan kimin ne kadar pay alacağı Kur’an-ı Kerim tarafından belirlenmiştir. Mirasçılık sebepleri kan bağı, evlilik ve velâdır. 

Mirasçı olana vâris, kendisine mirasçı olunana da mûris denir. 

 

Mirasçılık işlemlerinin doğması için şu şartların yerine gelmesi gerekir 

➢ Kendisine mirasçı olunacak kişi (mûris) ölmüş olmalıdır. 

➢ Mûris öldüğünde vâris sağ olmalıdır. 

➢ Mirasa engel hâller bulunmamalıdır. 

Mirasa Engel Sebepler 

✓ Vârisin bir an önce mirasa konmak amacıyla murisini öldürmesi 

✓ Muris veya vâristen birisinin Müslüman olmaması 

✓ Babası tarafından nesebi reddedilen çocuğun nesebinin babaya bağlanamaması 

  



2. Ekonomik Hayat 

İnsanoğlu hayatını sürdürürken beslenme, barınma, giyinme ve korunmaya ihtiyaç duyar. İnsanların ihtiyaçlarının karşılanabilmesi 

için ürün ve hizmetlerin alınıp satılmasına ekonomi denir. 

Dinimiz her alanda olduğu gibi ekonomik hayatımız için de bazı düzenlemeler getirmiştir. Allah’ın koyduğu kanunlara göre 

işleyen bir ekonomi, toplumların mutlu ve güçlü olmasının anahtarıdır. 

“Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle olursa başka. 

Kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir." (Nisa suresi, 29. ayet) 

2.1. Mülkiyet Hukuku 

Mülkiyet ile en geniş anlamda kişi ile eşya/mal arasındaki hukuki bağ kastedilir. Hukuki bağ ile insanın eşya üzerindeki tasarruf 

hak ve yetkisinin sınırları belirlenir. 

İktisatçıların Mal Tanımı : İnsan ihtiyaçlarını karşılayan ve iktisadi değeri olan şey. 

İslam Fıkhında Mal Tanımı : Elde edilmesi, ihtiyaç zamanı için biriktirilmesi ve yararlanılması mümkün ve câiz olan her şey. 

 

Fıkıhta bir şeyin mal olarak kabul edilmesi için başlıca üç şart aranır 

✓ şeyin elde edilip biriktirilebilir olması 

✓ Kendisinden yararlanmanın mümkün olması 

✓ Dinimizde haram kılınmamış olması 

Beşerî sistemlerde mal, istenildiği gibi tüketilebilir. Ancak İslam dini, harcamada asla israfa kaçmama gibi net prensipler 

koymuştur.  Tüketimin ancak meşru yoldan yapılabileceğini beyan etmiştir. 

Malın kazanılması ve harcanması sürecinde Allah’ın koyduğu kurallara riayet edilmelidir. İnsanların mal ve varlık üzerinde 

emanetçi olduğu unutulmamalıdır. Zira evrendeki bütün varlıkların asıl sahibi Yüce Allah’tır. 

“De ki: Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz 

edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz her şeye hakkıyla gücü yetensin” (Âl-i İmrân suresi, 26. ayet) 

2.2. Helal Kazanç 

Helal kazanç, dinimizin meşru gördüğü daire içerisinde elde edilen gelir ve bu gelirle kazanılan rızık demektir. Yüce Allah (c.c.) 

iyi, temiz ve insan sağlığına yararlı olan şeyleri helal; kötü, pis ve zararlı olan şeyleri de haram kılmıştır. 

Helal lokma, insanı istikamet üzere yönlendirirken haram lokma insanı Hak’tan uzaklaştırır. 

Müslüman, 

✓ Çalışmadan başkalarının sırtından veya gayri meşru yollarla kazanç elde etmekten şiddetle sakınmalıdır. Kazancının 

nasıl ve nereden geldiğine dikkat etmelidir. 

✓ Hem kendini hem de aile fertlerini helal gıda ile beslemelidir. 

✓ Dünya hayatını sonsuz gibi görüp sürekli mal arttırma hevesine kapılmamalıdır. 

✓ Hırs ve duygularına kapılıp mal konusunda aşırı gitmemelidir. 

"Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin! Şeytanın izinden yürümeyin. Çünkü o sizin için 

apaçık bir düşmandır." (Bakara suresi, 168. ayet) 

“Helal olan şeyler belli, haram olan şeyler bellidir. Bu ikisinin arasında, halkın birçoğunun helal mi, haram mı olduğunu 

bilmediği şüpheli konular vardır. Şüpheli konulardan sakınanlar, dinini ve ırzını korumuş olur. Şüpheli konulardan 

sakınmayanlar ise gitgide harama düşer. Tıpkı sürüsünü başkasına ait bir arâzinin etrafında otlatan çoban gibi ki, onun bu 

arâziye girme tehlikesi vardır. Dikkat edin! Her padişahın girilmesi yasak bir arâzisi vardır. Unutmayın ki, Allah’ın yasak 

arazisi de haram kıldığı şeylerdir...” (Buhârî, İman, 39) 

2.3. Akitler 

İslam’da meşru mal edinme yöntemlerinin başında akit (sözleşme) gelir. Akit, tarafların icap ve kabulünün sözleşme konusunda 

hukuki sonuç doğuracak şekilde birbirine bağlanmasıdır. 

Alışveriş, insanlık tarihinin başlangıcından itibaren malların değişiminde kendisine başvurulan bir sözleşme yöntemidir. Kur'an sık 

sık alışveriş konusuna dikkat çekmiştir. Ayrıca dünyevi kazancı yegane hedef kabul edenleri uyarıp onlara gerçek kazancı 

göstermeyi amaçlamıştır. 

"Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer 

bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır." (Cuma suresi, 9. ayet) 



2.4. Karz 

Karz, bir kimseye faydalanmak ve mislini iade etmek üzere bir malı vermektir. Karz ancak misli ve tüketilir mallarda söz konusu 

olabilir. 

• Kur’an ve hadislerde tavsiye edilen bir yardımlaşma çeşididir. 

• Ülfet ve muhabbeti artırarak Müslümanları birleştirir. 

• Müslümanları faize bulaşmaktan alıkoyar. 

• Çalışmayı ve alın teriyle kazanmayı teşvik eder. 

• Daha çok darda olanların ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılır. 

"Şüphesiz insanların en hayırlısı, borcunu en güzel şekilde ödeyendir." (Müslim, Müsâkat, 118) 

Faiz beklentili borç alışverişi işlemine karzı ribevî (faizli borç) denir. Karzın gelir amaçlı olarak kullanılması ise dinimizde kesin 

olarak yasaklanmıştır. 

2.5. Sarf 

Sarf, iki paranın birbiri ile değiştirilmesi işlemine denir. Para bozma işiyle uğraşan kişiye sarraf, bu mesleğe sarraflık denir. Sarf, 

meşru bir alım satım akdidir. Altını altınla, gümüşü gümüşle, TL’yi TL ile veya altını gümüş, TL’yi başka bir ülke parası ile 

değiştirme işleminden her biri sarf kabul edilir. 

"Altına karşılık altın misli misline ve peşin olarak; gümüşe karşılık gümüş misli misline ve peşin olarak satılmalıdır." 

"Altın ve gümüşten peşin olmayanı peşin olan karşılığında satmayınız." (Buhârî, Büyû, 78) 

2.6. Faiz 

Faizin Arapça karşılığı ribadır. Riba; sözlükte, artmak, çoğalmak, fazlalaşmak gibi manalara gelir. Fıkıhta faiz, gelir amaçlı 

borç işlemi yahut işlemde şart koşulan karşılıksız fazlalık şeklinde tanımlanır. Faiz, Kur’an-ı Kerim’de ayrıntılı şekilde işlenmiş ve 

kesin olarak yasaklanmıştır. 

"Faiz, (şirk, sihir, haksız yere adam öldürme, yetim malı yeme, savaştan kaçma ve namuslu kadına iftira etme gibi) 

mahvedici yedi büyük günahtan biridir. " (Buhârî, Vasâya, 2) 

"Faizi yiyen, yediren, şahitlik ve kâtiplik eden Allah’ın rahmetinden mahrum kalır." (Müslim, Müsâkât, 105,106) 

2.7. Borsa 

Borsa ticarete konu olan malların alım satım işlemlerinin yapıldığı kurumsal piyasadır. Günümüzün önde gelen büyük borsalarından 

her biri, kâr amaçlı büyük şirketlerden biridir. 

Borsalarda yapılan işlemlerin büyük kısmı faiz temellidir. İslam hukukuna göre tarafları zarar ve mağduriyete iten her türlü 

bilinmezlik ve risk mümkün olduğunca önlenmeye çalışılmıştır. Açıklık, dürüstlük ve güvenin hâkim olacağı bir ticari hayat 

benimsenmiştir. 

2.8. Sigorta 

Sigorta, belli bir ücret (prim) karşılığında sigorta şirketi ile yapılan sözleşmeye denir. Sigortada hedef, riskten korunmak değildir. 

Muhtemel riskin ortaya çıkması durumunda onu tazmin ettirerek zararı telafi etmektir. 

Günümüzde iki tür sigorta uygulaması vardır. Bunlardan birisi ticari temelli sigorta diğeri ise yardımlaşma esaslı sigortadır.  

Ticari sigorta 

Şirket, sigorta ettirene belli bir ücret karşılığında sigorta ettirilen şey için güvence satar. 

Yardımlaşma esaslı sigorta (tekâfül) 

Tekâfül sistemi, Peygamberimiz ve sahabeden nakledilen çok sayıda örnek uygulamaya dayandırılır. 

 «...İyilik ve takva (Allah'a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere 

yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının...» (Mâide suresi, 2. ayet) 

Sigortada asıl olan, faizle işletilmeyen sigorta sistemidir. Sahip olunan malların çeşitli hasar ve zarara karşı korunması amacıyla 

sigorta veya kasko edilmesi, zaruret nedeniyle caizdir. Para verip karşılığında para alma esasına dayanan hayat sigortası câiz 

değildir. 

 

 



2.9. Enflasyon 

Enflasyon, fiyatlarda görülen sürekli artışa denir. Enflasyon paranın mal karşısında değer kaybetmesidir. Enflasyon meselesi daha 

çok borç ödemelerinde fıkhi bir sorun olarak karşımıza çıkar. Borç ödemede temel prensip, ödemenin borca denk olmasıdır. 

Altın ve gümüş gibi paralarda enflasyon konusu gündeme gelmez. Asıl mesele itibari değere sahip kâğıt paralardır. Kâğıt paranın 

değerini belirleyen onun satın alma gücüdür. Kâğıt para ile olan borçlar, ödeme günündeki kıymetleriyle ödenmelidir. 

2.10. Hileli Satışlar 

İslam’da haksızlığa yol açıcı bütün yollar mümkün olduğunca engellenmeye çalışılmıştır. Haksızlığı engellemek üzere kurallar 

konulmuştur. Bu kuralların önemli kısmı alışverişlerde uygulanan bazı yanıltıcı, hileli davranışlara yöneliktir. Yüce Allah hileli 

satışları yasaklamıştır. 

"Ölçü ve tartıda hile yapanların vay hâline! Onlar, insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman ölçüyü tam yaparlar; 

kendileri onlara bir şey ölçtüğü veya tarttıkları zaman eksik yaparlar. " (Mutaffifin suresi, 1-3. ayetler) 

2.11. Karaborsacılık 

Karaborsacılık, ileride bulunmayacağı veya pahalılaşacağı düşüncesiyle çok mal yığarak piyasada sıkıntıya yol açma durumudur. 

Karaborsacılık yapanın temel hedefi stok ettiği mallardaki fiyat artışından haksız kazanç sağlamaktır. Karaborsacılık, haksız bir 

kazanç yoludur. Halkın ihtiyacı olan malı; az bir müddet bile olsa saklayıp halka zarar veren kimse günah işlemiş ve ahirette azabı 

hak etmiş olur. 

"Mal getirip de bunu piyasaya süren kişi (Allah tarafından) rızıklandırılır. İhtiyaç duyulan malı saklayıp yüksek 

fiyat arayan karaborsacı ise Allah’ın lanetine uğramıştır."(Müslim, Müsâkât, 130) 

2.12. Yapay Olarak Fiyatlarla Oynama 

Yapay olarak fiyatlarla oynamak, helal olmayan haksız kazanç yöntemlerindendir. Yapay olarak fiyatlarla oynama yöntemlerinden 

biri müşteri kızıştırmaktır. Bu yöntemde, mal almaya niyetli olmayan biri, satıcının yanına gelir, sanki satın alacakmış gibi 

davranarak malı metheder ve diğer müşterileri heyecana getirip fiyatın artmasını sağlar. Allah’ın Resulü (s.a.v.) müşteri kızıştırma 

yöntemini yasaklamıştır. 

3. İslam Ceza Hukuku: Ukubat 

Fıkhi bir terim olarak ceza, dünyevi veya uhrevi nitelikli özendirici veya caydırıcı yaptırımlar anlamına gelir. Özel anlamda ceza, 

dünyada hukuk düzeni tarafından suçluya uygulanacak maddi ve manevi yaptırımlar demektir. 

İslam ceza hukukunda suçlar ve bunlara verilen cezalar ana hatlarıyla üç bölümde incelenir: 

• Had cezasını gerektiren suçlar ve cezaları 

• Tazir gerektiren suçlar ve cezaları 

• Kısas ve diyet gerektiren suçlar ve cezaları 

a. Had Cezasını Gerektiren Suçlar ve Cezaları 

Had, Allah’ın hakkı olarak yerine getirilmesi gereken sınırlı ve belli cezadır. İslam hukukunda haddi gerektiren suçlar Hanefilere 

göre 5, cumhura göre ise 7 tanedir. 

Had Cezasını Gerektiren Suçlar 

• Yol kesmek veya eşkiyalık (Hirabe) 

• Hırsızlık (Sirkat) 

• Meşru yönetime karşı başkaldırı, isyan (Bağy) 

• Dinden dönmek (İrtidat veya Ridde) 

• İçki içmek 

• İffete iftira (Kazf) 

• Zina 

b. Kısas ve Diyet Gerektiren Suçlar ve Cezaları 

Kısas, suçluyu yaptığı eylemin aynısı tatbik ederek cezalandırmaktır. 

Kısas Gerektiren Suçlar 

• Birincisi kasten adam öldürmektir. 

• İkincisi kasten yaralama ve sakatlama olaylarıdır. 



Kısas, kasıtlı olarak işlenen öldürme ve yaralama suçlarında uygulanır. Suç kastının bulunmadığı müessir fiiller sonucu meydana 

gelen öldürme ve yaralamalarda diyet cezası uygulanır. Diyet, ceza ve kan bedeli olarak mağdura ya da onun mirasçılarına ödenen 

mal veya paradır. Diyeti kâtilin ailesi yahut bağlı bulunduğu topluluk öder ki bunlara akîle adı verilir. 

c. Tazir Suç ve Cezaları 

Tazir kelimesi sözlükte men etmek, engel olmak, kınamak, dövmek manalarına gelir. Terim olarak, dinin yasakladığı fakat belirli 

bir ceza koymadığı suçlardan dolayı verilen önleyici, caydırıcı ve terbiye edici cezalardır. 

Tazir cezası; had, kısas ve diyet gerektiren suçların dışındaki bütün suçlar için tatbik olunur. Tazir cezasının temelini, Kur’an-ı 

Kerim'de örnek olarak verilmiş olan bazı uygulamalar ve emri bil maruf nehyi anil münker ilkesi oluşturur. 

Suç ve Cezalarda Genel İlkeler 

İslam’da cezalar, belli ilkeler doğrultusunda belirlenmiştir: 

 


