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ABSTRACT 
Management of A Lost Person's Goods Untıl He Is Legally 

Accepted As Dead In The Islamıc Law 
"In comparison With The Turkish Civil Code" 

The laws camceming the last peaple are still among the most important problemsaf 
our saciety taday. Necessary precautians are taken bath in Islamic law and Turkish 
Civil Code ta prevent such anes from sustaining any financial lass. In this sense, their 
goads are not apportioned due ta the probability that they may be alive, hawever, they 
are not accepted as an inheritor to a dying relative af theirs due ta the prcibability that 
they may be dead. . 

Also, the judge is granted the right ta ftx and keep the gaods of these people. There 
ise a strilcing resemblance between the Islamic law and Turkish Civil Code . 

.Keywords: The last person, The last of person's goads, Act of the judge, conservator, 
Enjoyment, jurisdictian ofTrustee, Abuse, interitance, Distributee, Testament. 

Giriş 

ı<;ayıp ki~ilerle ilgili hükümler, her ne kadar ileti~im, ta~ıma ve haberle~
me araçlarında gelişmeler kaydedilmi~se de önemini kaybetmell).i~tir. Bu 
konu bugün halen toplumumuzun önemli problemlerinden birini te~kil et
mektedir. Kendi malını yönetmekten aciz olan böyle bir ki~ inin iktisadi açı
dan zarar uğrarnaması için de hakim tarafından gerekli önlemlerin alın
ması gerekir. Bu açıdan hakime kayıp ki~inin mallarında tasarruf yetkisi 
verilmi~tir. 

Çalışmamıza geçmeden önce konunun daha iyi anla~ılması bakımından 
"gaiplilc kavramı" üzerinde lusaca durmak istiyoruz. 

* Bu makale: "İslam Hukukunda Mefkud ve Hükümleri" adındaki Yüksek Lisans tezimin 
içerisindeki "mefkudun mallan" ile alakah eksik kalan hususların, Türk Medeni Kanunu 
ile mukayeseli olarak, yeniden değerlendirilerek geliştirilmiş şeklidiı: 

** Dr., Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Mukayeseli İslam Hukuku). e-mail: 
aliaslantopcuoglu@mynet.com 
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I. Genel.Anlamda Gruplik 
Gaib kelimesi, "ğayb" kökünden ism-i fail olarak gelmektedir. Sözlükte; 

görünmeyen, ortadan kaybolan, gizlenen, şeye veya kimseye "gaib" denir. 1 

İslam hukuku literatüründe ise bu kavram genelde iki kişi için kullarulır2 : 

Bunlardan birincisi, evinden ayrılıp bir daha geri dönmeyen ve evi ile 
irtibatı kesilen bir kişidir. Buna islam hukuku literatüründe daha çok "mefk
ıld (kayıp kişi)" denmektedir. Dolayısıyla mefkıld "yeri bilinmeyen ve hayatta 
olup olmadığı belli olmayan kimse"dir.3 Ayrıca gaipliğin bu çeşidi, "gaybet-i 
münkatı'a ilegaib (irtibatın kesildiği gaiplik)" diye de tabir olunur.4 Bu tarif
ten anlaşıldığı üzere, kişinin mefkud sayılmasında yerinin5 ve hayatta olup 
olmadığının bilinmemesi6 söz konusudur. Bu iki unsurdan birinin bilinmesi 
halinde ise kişi, mef/cıld olmaktan çıkar ve kendisi ile ilgili mevcut durumu 
bilinen, sağ olduğu ve yeri bilinen kişiye dair hüküınler cereyan eder. 

İkinci tür gdiplik ise evinden ayrılıp geri dönmediği halde hayatta oldu-. 
ğuna dair haber alınan kimsedir.7 Bu çeşitgaipliğe de İslam hukuku literatü
runde "gaybet-i gayr-i munlcatı'a ile gaib (İrtibatın kesilmediği gaiplik)"8 de
nir. İslam hukuk terminolojisinde kayıp kişi için kullanılan "mefkud" kavramı 
Türk Medeni hukukundaki "gaiplik"e tekabül ettiği gibi, yaşadığı halde yeri 
bilinen "gaib" ise Türk Medeni Hukukundaki "terk"e benzemektedir. 9 

Burada esas olan, "mefkud" şeklindeki "gaiplik"tir. İkinci kısım ise birinci
si gibi hukuki sonuçlar doğurmamakta, hatta çağdaş hukuk termolojisinde 
böyle bir durum için "gaiplik" kavramı dahi kullanılmamaktadır. Bu durum
da olan bir kişi, gerçek anlamda "gaip" sayılmadığından 10 biz de makale
mizde daha ziyade "mef/cıld" denilen birinci kısım üzerinde durup "gaip" 

ı İbn Manzur Ebu'! Fazi Cemaluddin Muhammed b. Mükerrem, Lisanu'l-Arab, Beyrut, ı388/ 
ı 968, I, 655-656; ez-Zebidi, Muhibbuddin Ebu'l-Fayd Muhammed Murtaza, Tacu'l~Arfıs min 
Cevalıir'li'l-Kamıi.s, Kuveyt, ı386/ı967, III, 500-502. 

2 Topçuoğlu, Ali Aslan, İslam Hukukunda Mefkiıd ve Hükümleri, Atatürk Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, (Basılrnamış Yüksek Lisans Tezi), Erzurum, ı998, s.7-8. 

3 es-Serahsi, Şemsuddin Ebu Bekir Muhammed b. Ahmed, el-Mebsut, Mısıı; ı324, XI, 38; 
el-Kasaııi, Alauddiıı Ebi Bekr b. Mes'ud, Bedaiu's-SanaiJ'i. Tertibi'ş- Şerai' Beyrut, ı974, VI, 
ı 96; el-Cürcani, Seyyid Şerif Ebu'I-Hasan Ali b. Muhammed, et-Ta'rifat, Mısıı; ı357 1 ı 938, 
s. 288; ed-Dusuki, Şemsuddin Muhammed Arefe, Haşiyetu'd- Dusiıkf ala'şerlıi'l-Kebir; Mısır, 

ty., ıv, 479; ed-Deyrebi, Ebu Abbas_Alımed b. Ömer, Ahkamu'z-Zevac ala'l-Meziilıibi'l-Erbaa, 
Beyrııt, ı986, s. ıoı; Tyaıı, Emile, La Condition Condition Juridique de "l'absent" (Mefkud) 
en Droit Musulman, Particu/zerement dans le Madhab Hanafite, Studia İslamica, Paris, ı 970, 
XXXI, 249; Daha geniş bilgi için bkz. Topçuoğlu, s.S-29. 

4 Ali Haydar Efendi, Risale-i Mefkud, İstanbul, ı309, s.3; Ayrıca bkz. Seviğ, Vasfi Raşid, Ro
ma'nzn Hususf Hukukunun İnstitutionlan, İstanbul, ı 937, s. 93; Akgündüz, Ahmet, Mukaye
seli İslam ve Osmanlı Hııkııkıı Kiilliyatı, Diyarbakıı; ı 986, s. 695. 

S el-Halebi, İbralıim b. Muhammed Mülteka'l-Ebhur, İstanbul, ı3ıS. 1,649; İbn Abidin, Mu
hammed Emin b. Ömeı; Haşiyetü Reddi'l-Muhtar ala'd-Dürri'l-Muhtaı; Kahire, ı 966. ıv, 292. 

6 es-Serahsi, el-Mebsiıt, Xl, 34. 
7 Ali Haydar Efendi, Risale-i Mefkiıd, s.3; Bilmen, Ömer Nasuhi, Hukuk-ı İslarniyye ve Istıla

hatı Fıklıiyye Kamusu, İstanbul, ı992, VII 2ı0. 
8 Muhammed, Abdurralıiın Muhammed, Zevcetü'l-Gaib, Kalıire ı990, s. 23; Gücün, Cevad 

Abdurralıim, Nazari ve Anıelf Hukuk Davaları, İstanbul, ı951, III. 74. 
9 Cin, Halil-Akgündüz Alımet, Türk-İslam Hukuk Tarihi, İstanbul, 1990, I, 112. 
10 Topçuoğlu, s. ı o. 
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kavramını da bu anlamda kullanacağız. Bu kavramın, kendisinden irtibat 
kesilmeyen ve "evini terk eden" anlamındaki ikinci kısım "gaiplik''le karı~
brlimamasıgerekir. 

Türk Medeni Kanunu'nun 31. maddesinden anlaşıldığına göre, çağdaş 
hukukta, "gaip'~ ölüm tehlikesi içinde gaip olan (kaybolan) veya uzun za
m~dan beri kendisinden haber alınamayan kimseye denir.11 Bu ifadelerden 
anlaşıldığı üzere Medeni Hukukta; gaipliğin söz konusu olabilmesi için ki~i- ~ 
nin, ölüm tehlikesi içinde kaybolması ya da kendisinden uzun süre haber 
alınamaması gerekmektedir. Dolayısıyla bu iki husustan herbiri, gaiplik kara
rının verilmesi için yeterli neden sayılmaktadır. 

Alman Medeni kanununa göre ise, "gaip'~ kendisinden uzun süre haber 
alınamayan ve bu süre içinde nerede olduğu bilinmeyip, yaşayıp yaşamadığı 
konusunda kuşku uyandırıcı bir ortam bulunan ki~i" şeklinde tanımlanmış, 
Avusturya Hukuku ve İtalya Medeni kanunu da bu konuda Alman Hukuk 
sistemini benimsemi~lerdir. 12 

Bu bilgiler bize, İslam Hukuku ile çağdaş hulcuktaki tarifler arasında önemli 
benzerlikler olduğunu göstermektedir. 

Kayıp kişinin mallarının yönetimine gelince; bu ki~inin iki çe~it malı söz 
konusudur. Bunlardan birincisi menkul ve gayr-i menkul gibi kendi mülkün
de olan veya bir ba~kasında borç olarak bulunan malları, diğeri ise kaybol
duktan sorıra miras ve vasiyet yoluyla elde ettiği haklardır. 13 

Öncelikle burada kayıp kişinin mallarırun idaresini üstlenen ~iye ait 
hükümleri sonra da miras veya vasiyet yoluyla elde edilen malların temin ve 
muhafazasına ilişkin hükümleri ele alacağız. 

II. Kayıp Kişinin Mallarının Yönetimi 
Kayıp ki~i, bizzat kendi işlerini yürütmekten aciz olduğundan dolayı, onun 

i~lerini yürütecek bir vekile ihtiyaç vardır. Bu vekilin de, görevini kötüye kul
lanma ihtimaline bina en kayıp şahsın göreceği zararı örılemek için, yetkisini 
sınırlandırmak gerekir. 14 

A. Kayıp Kişinin Mallarında Hakimin Velayeti 
ve Bazı Tasarrufları 

Hakimin kayıp ki~inin mallarında velayeti olmasına rağmen15 onun bo
zulmasından korkulmayan mallarını, gerek mankul gerekse gayr-i menkul 
olsun, nafaka veya başka bir ~ey için satamaz.16 Çünkü hakimin kayıp şahsın 

ı ı Zevkliler, Aydın, Medeni Hukuk, (Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku), Diyar-
bakır, ı 986, s.375-376. 

ı2 Zevkliler, s.375-376. 
ı3 Seyyid Hasan, Ali, Ahkiimu'l-Hassii bi'l-Mefkfıd, Kahire, 1984, s. 35. 
ı4 Seyyid Hasan, s.36. 
ıs es-Serahsi, el-Mebsut, XI, 39 
16 et-Tahfıvi, Ebu Ca'fer Ahmed b. Muhammed b. Selfıme, el-MuhtiisarThk. Ebu'l Vefa el-Efğfıni 

Kahire, 1370, s. 404; Seralısi, el-Mebsfıt, XI 39; İbn Hümfırn, Kemfılüddin Muhammed b. 
Abdülvfılıid es-Sivas!, Fethfı'l-Kadir, Beyrut, ts., VI, 143; İbn Abidin, rv, 294; el-Ebyfıni, Mu
hammed Zeyd, ei-Ahkiimu~-Şeriyyefi'l- Ahvuli~-Şahsiyye, İstanbul, 1304 s.120. 
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malını satmadaki vehlyeti, onun hakkını korumaya yöneliktir. Bii zaruret ol
madığı halde bu şahsın malını satmasında ise mal aynen korunmarruş1 7 ve 
aynı zamanda kayıp kişi ha cr altına alınmış olur. Örneğin, kayıp kişinin malı 
değil de bii gayı·-i menkul olarak evi olduğunu varsayalım; Hakim, kayıp 
kişinin karısı ve çocuklarının nafakaya ihtiyacı olsa bile, o evi satamaz. Çün
kü ev, bozulmasından korkulan bii mülk değildii.18 

Aynı şekilde kaybolan kişinin anne- babası ihtiyaçlı olsa bile, nafaka ihti
yaçlarını karşılamale için kayıp oğlun gayr-i menkUlünü satamazlar. Ancak 
EbU Hanife'ye göre, nafaka cinsi rnallarından kendi ihtiyaçlarını giderirler. 
EbU Yıısııf ve imam Muhammed' e göre ise "nafaka cinsi mallarını da hakimin 
müsaadesiyle ancak kullanabilirler."19 

Kayıp kişinin eşya ve gayr-i menkul gibi mallannın zayi olmasından kor
kulursa bunlar da hakim tarafından satılabilir. Ancak bu gibi mallar, kayıp 

· şahsın bakınakla yükümlü olduğu kişilerin nafakalarının karşılarıması için 
satılamaz. Eğer hakim bu gibi malların zayi ve telef olmasından korkarcik 
satıp paraya çevirirse/ 0 bu paradan, kaybolmadan önceki nafaka alacakla
rına kayıp kişinin gıyabından nafaka takdir eder.21 Çünkü bu durumda söz 
konusu· mallar nafaka cinsine dönüşmüş olur. 22 

Öte yandan kayıp kişinin meyve, sebze gibi bozulmasından korkulan 
mall~n hakim tarafından satılarak parası muhafaza edilir.23 Çünkü meyve 
gibi şeylerin aynen korunabilmesi çok zordur. BJ.J açıdan bu çeşit mallar satı
larak parasının muhafaza edilmesi gerekir. 24 

Bu hüküm Hanefi mezhebinde böyle olmakla beraber25 Ebııssfıııd Efen
di'nin Maruzatı'nda: "Hakimler ve beytü'l-mal eminleri vaktiyle bozulmasın
dan korksunlar veya korkmasınlar kayıp şahsın malını mutlak surette sat
ınakla emrolunmuşlardır."26 Kayıp kişi daha sonra ortaya çılcınca, satılmış 
olan malının parasını alabilir. Eğer satış muamelesinde bir gabn-i fiihiş27 söz 
konusu ise bu durumda söz konusu ldşi, alış-verişi fesh ettirebilir.28 

Bir kimse menkul bir mal satın alıp henüz malı teslim almadan kaybolur
sa hakim, o malı satıp parasını satan kişiye verir. Ancak satın cilınan mal gayr-

17 İbn Nüceym, Zeynuddin Ahmed b. N üceynı el-Mısri, el-Bahrur'r-Rii.ik Şerhu Kenzi'd-Dekii.ik, 
Beyrut, ty., \(" 177; İbn Abidin, IY, 294. 

18 es-Serahsi, el-Mebsut, XI, 39. 
19 et-Talıavi, s. 404. 
20 İbn Abidin, !\(" 294 
21 es-Serahsi, el-Mebsut, XI, 39; Zeyla'i, \(" 177. 
22 İbn Abidin, !\(" 294. 
23 es-Semerkandi, Alauddin Muhammed b. Alımet, Tuhfetu'l-Fukô.ha, Beyrut, 1984, III, 350; 

el-Kasani, 696; İbn Hüman, VI, 143; İbn Nüceym, \(" 177; İbn Abidin, W, 294; Hacı İsmail 
Efendi, Hô.şiyetü alô. Şerhi Şeyhzade alô. Mülteka7- Ebhuı; İstanbul, 1303, s.227. 

24 ez-Zeyla'i, Fahruddin, b. Ali, Tebyirıu'l-Hii.kaik Şerhu Kenzi'd-Dekii.ik, Beyrut, 1313, III, 311; 
İbn Abidin, W, 294. 

25 Ali Haydar Efendi, Risii.le-i Mefkıid, s, 13. 
26 İbn Abidin, I\( 295. 
27 "Gabn": Alış-veriŞte aldatma, hile; "gabn-ı fil.hiş" ise alış-verişte aşın aldatma demektir. Bkz. 

Ergüney, Hilmi, Türk Hukukunda Lügô.t ve Istılii.hlar, İstanbul, 1973, s.126; Bilmen, VI, ll. 
28 Ali .Haydar Efendi, Risô.le-i Mefkıid, s. 13. 
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i menkul olursa veya kayıp ki~i tarafından teslim alınnu~ ise hakim, o malı 
satamaz, Ayrıca bir ~ahıs, alacaklısına bir ~eyi rehin verip kaybolsa, rehin 
alan kendisine rehin bırakılan ~eyin alacağı kar~ılığında satılması için hilld
me ba~vurursa, bu durumda hilltim o ~eyi satabilir,29 

Ayı·ıca hiildm, bu ~ahsın gayr-i menkulünü tamir ettirebilir. Ancak hclki
min izni olmadıkça kayıp ~ahsın vekili, daha önce kendisine bu yönde yetki 
verilmiş olsa bile, onun gayr-i menkulünü örneğin, onun evini tamir ede
mez, Çünkü kayıp şahsın vefatıyla veka.letin sona ermesi muhtemeldir.30 

Yine bir şahıs kaybolmadanönce bir şeyi kiraya vermişse, kaybolduktan 
sonra "istishô.b"31 deliline binaen icare akdi feshedilemez.32 Ayrıca kiracı, 
kira bedelini kayıp şahsın karısı ve çocuklarına vermekle borcunu ödemiş 
olınaz. Borcun ödenmesi, diğer borçlarda olduğu gibi, hô.kimin emriyle ol
ması gerekir.33 

Diğer yandan kayıp ş <ilis ın Şufa34 hakkı vardır. Hz. Peygamber (a), "kom
şu, şufa'ya daha layıktır. Eğer komşu kayıp ise, bu kişi beklenir" 35 buyur
muştur. Hatta Ömer b. Abdülaziz'in 14 yıldan sonra şufa'ya hükmettiği 
rivayet edilmiştir. 36 Ayrıca kayıp şahsın malında artma olmadığı için mevcut 
malından dolayı da zekat gerekmez.37 

Hakim, birine emanet bırakılan mallan ve mudaribin38 elindeki kayıp 
şahsa ait malı, korumak için geri alamaz. Çünkü bu kişilerin eli, yed-i ema
ndır. Dolayısıyla· bunlar, ellerindeld malı korumalanndan dolayıayrıca hô.ki
min korumasına gerek yoktur.39 

Kayıp kişinin malını muhafaza etme hususunda hiildm, onun naibi oldu
ğu gibi, onun aleyhine olan ha:kkı ifa etmede de onun naibidir. Bu sebeple 
kayıp şahsın borçlu olduğunu biliyorsa, onun malından bu borcu ödemesin
de herhangi bir sakınca yoktur.40 bu açıdan hakim, borcunu ödeme için 
kayıp ldşinin gayr-i menkulünü sata:bilir.41 

29 İbn Abidin, IV. 294-295; Mecelle, md. 758. 
30 Bilmen, VII, 215. 
31 İstishiib, bir değişiklik meydana geldiğine dair delil bulunmadıkça, olanı olduğu halde bı

;rakmaktır. Bkz. es-Serabsi, Usı1l-i Serahst, Beyrut, ty. II, 225; Molla Hüsrev, Muhammed b. 
Farfunuz b. Ali, er-Rumi, Miratü'l-Usill, İstanöul, 1984, II, 351. 

32 es"Serahsl, el-Mebsı1t, XI, 43; el-Mevslli, Abdullah b. Mabmud b. Mevdüd, el-ilıtiyar li Ta'li-
li'l-Muhtaı; İstanbul, 1989, s. 384. · 

33 es-Serahsi, el-Mebsı1t, XI, 43. 
34 Satılan veya bedel şartıyla hibe edilen bir gayr-i meıikulü veya o bükümde olan bir malı . 

müşteriye veya :hibe edilen :t<imseye kaça .malolmuş ise o miktar ile müşteriden veya satı
cıdan ve yabutta kendis\ne ·liibe edilen .Jdşiden.zorla alıp mülk edinmektir. Bkz Bilmen, VI, 
131. 

35 Abdürrezzakb.Hammames-San'ani, el,Musannaf, Tashilı: Habibu'r-Rabmaıı el-Azem'i, Bey-
nıt, 1972, no:14396;VIII, 81. 

36 Abdürrezzak, no:14397;VIII, 81. 
37 ezoZuhayli, Whbe,.el-Fıkhu'lcİslô.m!ye Edilletuh1.4 :Dımeşk, 1984, Il, 736 . 
. 38 Mudarib: Mudarebe.şirketinde emeğinhırtaya koyan kimsedir. Bkz Ergüney, s. 3.19 . 
. 39 eH<asani, VI, 196; :İbn Abidin, :rv, 298. · · 
40-elcBaberti, :Ekmeluddin Mı.ilıanımed b. Mahmud,.e!,İnılye alô.'l-Hidô.ye ,(Fethü'l-Kadir le· bir

likte), :Beynıt, cty., VI, 145., 
41 Bilmen. VII, 215. 
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Hakim, kayıp kişirün gelirleri varsa, ht;!m gelirleri toplamak hem de bu 
gelirleri ve bozulmasından korkulan mallarını koruyacak bir kayyim tayin 
eder. 42 Çünkü hcikimin görevlerinden biri de kendini ve mallarını yöneteme
yen kimselere kayyim tayin etmektir. Bu kişi, hayatta olsa bile kaybolduğu 
için çocuk ve akıl hastası gibi, mailarına bakabilecek ve çoluk çocuğunu bes
leyip yönetebilecek durumda değildir. Bunun içirı, bu kişi içirı de kayyim ta
yin etmek maslahatın gereğidir. 43 Gayet tabii ki bu arada kayyimi.rı ücreti 
kayıp şahsın malından karşılanır.44 

Türk Medeni Kanunu'nun 377/1. maddesİile göre ise uzun süreden beri 
kaybolan ve bulunduğu yer de belli olmayan bir kimsenirı mallarını yönet
mek üzere "sulh hcikimi" gerekli tedbirleri almak ve özellikle "kayyim" de
nen bir yönetici tayin etmek zorundadır. Bundan başka 528/1. maddesİilde 
sağ mı, ölü mü olduğu bilinmeyen bir mirasçıya ait miras hissesirıirı resmen 
yönetileceği yazılıdır.45 

Hem 377/1 hem de 528/1. maddenin öngördüğü şekilde ortada olma
yan kimseye ait malların yönetimirıe karar vermek, örneğin kuwetli bir ölüm 
ihtimalinın ispatına bağlı değildir. Bir kimsenirı, mallarını yönetimsiz bıraka
rak uzun süre ayrılması ve kendisirıirı nerede adiuğunun da bilirıememesi, 
resmen yönetmenın yeterli şartıdıı: 46 

Görüldüğü üzere her ild hukukta da kayıp kişinirı mallarının yönetimsiz 
bırakılmaması için gerekli önlemler alınmıştır. Bunlardan en önemlisi deM
kimin, böyle bir kişi içirı kayyim tayirı etmesidir. 

B. Kayıp Kişinin Mallarının Korumak İçin 
Görevlendirilen Kayyim: 

Kayyimlil<, gerçekte hukuki işlem ehliyetleri olması gerekirken, özel ne
denlerle bu ehliyetleri kısıtlanmış ya da tamamen ortadan kaldırılmış olan 
ldşiler içirı söz konusudur.47 Buna göre, kayyim, kayıp şahsın mallarını koru
yan, insanların zimmetlerirıde bulunan haklarını teslim alan ve onun malla
rında usfılüne uygun olarak tasaıruf için haidm tarafından nasb edilen48 

güvenilir bir kimsedir.49 

a) Kayyim Nasb ve Tayini 
Kayıp olmayıp da yaşadığ·ı halde yeri bilirımeyen sırf "gaip" bir şahsın 

42 es-Seralısi, el-Mebsut, XI, 38; İbn Nüceym, V, 176; Halebi, I, 650; el-Meydani, Abdulgani, el
Ganimi, el-Lübô.b fi Şerhi'l Kitab, Beyrut, ty., II, 215; Molla Hüsrev, Dürerü'l- Hükkam fi 
Şerh i Güreri'l- Ahkam, Dersaadet, 1308, II, 128. 

43 el-Merginani, Ali b. Ebi Bela; el-Hidaye ala Şerhi'l-Bidayeti'l-Mübtedf, Beyrut, 1990, II, 477; 
ez-Zeyla'i, III, 310; Bilmen, VII, 216, 

44 es-Seralısi, el-Mebsut, XI, 41. 
45 Tekinay, Selahaddin Sullıi, Medeni Hukuka Giriş Dersleri, İstanbul, 1973, s. 193; Birsen, 

Kemaledin, Medeni Hukuk Dersleri, İstanbul 1958, s. 195; Gücün, III, 75 
46 Tekin ay, s. 192. 
47 Karadeniz, Özcan-Çelebican, Roma Hukuku, Ankara, 1986 s. 217 
48 Molla Hüsrev, Dürerü'l-Hiikkam, ll, 128, Ali Haydar Efendi, Risale-i Mefkıld, s. 4. 
49 Bilmen, VII, 215. 



ALİ ASLAN TOPÇUOGLU. • 303 

malları için kayyim tayini, hdkimin ve kayyimin bu mallarda tasarrufu doğ
ru değildir. s 0 Ancak kayıp kişi bunun aksine dir. sı 

Kaybolmadan önce işlerini yürütmesi için kişi tarafından nasb edilmiş bir 
vekili varsa, ayrıca birkayyim nasb edilemez. Çünkü müvekkilin kaybolma
sından dolayı vekil azledilmez. Vekil mevcut olunca da kayyim nasb etmeye 
gerek yoktur.s 2 Zaten kayyimterin faaliyetleri, tayin edildikleri kişilerin şa
hısiarından çok bıraktığı eşya ve malların yararına yöneliktir. s 3 

Diğer yandan kayıp kişi, malını muhafaza etmesi için önceden bir vekil 
tayin etmemişses 4 hakim, onun varisierinin talep edip etmediğine bakmak
sızın, ss bu şahsın malını muhafaza etmesi için bir vekil tayin eder.s6 Bu ve
kil, kayıp şahsın akrabalarından biri olabileceği gibi dışarıdan biri de olabi
lir.s7 

Türk Medeni Kanunu'nun 376. maddesine göre ise: "Reşid olanbir kimse 
hastalık veya kaybolmak ile yahut bunlara benzer sebeplerden biriyle yapıl
ması gereken bir işini bizzat yapamadığı gibi bir mümessil tayinine de muk
tedir olamazsa sulh mahkemesi ilgililerin talebi üzerine v~ya re' sen bir kay
yim tayin eder. ss 

b) Kayyim'in Yetkisi ve Tasarruftan Azli 
Kayıp ldşinin malında tasarruf hakkı kayyime aittir. Dolayısıyla beytü'l

mal emini, kayyim tayin edilmedikçe bu şahsın malında her hangi bir tasar
rufta bulunamaz.s9 

Kayyim, kayıp şahsın mallarını korur,60 icare bedeli gibi gelirlerini top
lar,u 1 ekinlerini has ad eder ve borçlularından ikrar ettiideri alacaklarını alır.62 

Ayrıca bozulmasından korkulan mallarınıhdkimin izniyle satar.63 Dolayısıy
la bütün bu işlemlerin yapılması, aynı zamanda bu kişinin menfaatlerini 
koruma ve kollamaya yöneliktir.64 

Yine kayyim, kayıp şahısla ilgili yaptığı bir akidden dolayı tahsil edilmesi 
gereken bir hakkı dava edebilir. Çünkü akdi kendisi yapmıştır. Dolayısıyla o 
hakkı almaya da kendisi daha layıktır.6 s Örneğin, kayıp şahsın bir gayr-i 

50 Ali Haydar Efendi, Risdle-i Me.fkı1d, s. 7. 
51 Bilmen, Vll, 210. 
52 İbn Nüceym, V, 176; el-Halebi, I, 650; el-Ebyfuıi, s. 120; Ali Haydar Efendi, Risdle-i Mejkı1d., 

s. 8; Ebil Zehra, Muhammed, Ahvali'ş-Şahsiyye, Daru'l Fikr, 1957, s. 532. 
53 Karadeniz-Çelebican, s. 217. 
54 el-Ebyani, s. 120. 
55 el-Kerderi, Muhammed, b. Muhammed Abdissettaı; Fetdva'l-Bezzdziye (Fetava'l-Hindiyye'-

nin kenarında), Kahire, 1892, Vl, 225. 
56 İbn Abi din, ıv, 293; el-Ebyani, s. 120. 
57 Ali Haydar Efendi, Risdle-i Me.fkı1d, s. 6. 
58 Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu, md. 376. 
59 Ali Haydar Efendi, Risdle-i Mefkud, s. 6. 
60 es-Serahsi, el-Mebsı1t, XI, 38; el-Halebi, I, 650. 
61 Ali Haydar Efendi, Risdle-i Mefkı1d, s.6. 
62 Molla Hüsrev, Dürerii'l- Hükkdm, Il, 128; İbn Abidin, ıv, 298, 
63 Bilmen, Vli, 216. 
64 ez-Zeyla'i, III, 310; Hey'et, Fetdva'l-Hindiyye, Mısıı; 1973, ll, 629. 
65 es-Serahsi, el-Mebsı1t, XI, 41. 
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menkulünü kiraya verse veya bozulmasından korkulan bir malını satsa: kira
cıdan kira bedelini muşteriden ise malın bedelini dava edip alabilir.66 

Ayrıca lcayyim, kayıp kişinin lehinde olan davalarda hasım olamaz. Bin
aenaleyh lcayyim, bu şahsın emanet olarak bıraktığı veya mudarebe ortalclı
ğı67 yaptığı kişinin elinde bulunan mallarını bunlardan dava edip alamaz. 
Çünkü onların eli yed-i emandır. Dolayısıyla bunların koruması altında bulu
nan bir mal, bizzat kayıp ldşinin korumasındaymış gibi sayılır. Artık başkası-
mn korumasına gerek kalmaz. · · 

Bu cihededir Id, kayıp şahsın eşine veya diğer akrabalarından birine ön
ceden emanet bırakmış olduğu bir mal, bunların ellerinden alınamaz. Nite
ldm kayıp kişinin vefatma hükmedilmedikçe onun varisi de beytü'l malemi
ni de bu maları söz konusu kişilerden alamazlar.68 Ancak kayıp kişiniri malı 
elinde emanet olarak bulunan kimse, güvenilir değilse hakim bu kişiden elin
deld malı alarak güvenilir bir kişiye verebilir.69 

Buna ilaveten lcayyim, kayıp şahsa borçlu olan kimsenin itiraf etmedikle
ri alacaldan dava etmeye selahiyeri olmadığı gibi, bu şahsın başkası elin~e 
bulunan bir menkul veya gayr-i menkul hissesini de dava etmeye ha:kkı yok
tur. Çünkü lcayyim, kayıp kişinin has mı değilt::lir. Sadece onun malını koruyan 
bir kişidir. 70 Ayrıca lcayyim, pumallara malik olmadığı gibi millikin naibi de 
değildir. Ancak hrudm tarafından kayıp kişinin· alacaklarım tahsil için tayin 
edilmiş bir vekildir. Bu vekilinde davaya girmemesinde ittifak vardır.71 Ör
neğin lcayyim, "şu bağ veya eşya kayıp kişiniri mülküdür" diye bir kişi aley
hinde dava açsa, o kişide bunu inkar etse, lcayyimin bu davası dinlenmez.n 

Bir kişi, önceden bazı maliarım birine emanet olarale bırakıp ve evinirı 
tamir edilmesi konusunda o kişiyi yeddli kıldıktan sonra kaybolması halin
de; söz konusu ldşi, kayıp kişinin maliarım muhafaza edebilir ise de hakim
den izinsiz onun evini tamir edemez. Zira kayıp şahsın vefatıyla vekilietin 
sona erdiği muhtemel olduğundan dolayı bu .kişi, kayıp şahsa artıkvasi ola
maz.73 

Kayıp kişinin husus! bir şeyde vekili varsa; bıı vekil, o şeyde tasarruf eder. 
Kayyim buna müdahale edemez. Örneğin, falan dükicanın ldra.sını .alması 
için veldl tayin ertilcten sonra kaybolsa o vekil, kirayı .alır. Kayyim buna mü
dahale edemez. Aneale diğer işlerinikayyim düzen1er. 74 

Öte yandanKayyim, ister hakim tarafından nasb edilsin isterse kayıp kişi 
tarafından mallarıru muhafaza için tayin edilmiş olsun/5 kayıp şahsin aley-

66 Bilmen, VII, 216. 
67 Mudarebe orta~ığı: Ernekle sermayenin birleştirilmesi suretiyle işleyen şirket .. Bkz. Ergü-

ney s. 319 . 
. 68 ailıneı:ı, VII, 216. 
69 İbn Abi din, !.\\ 293. 
70 es,Seralıs!, el-Mebsfiı;, XI, 41; ez,Zeyla'i, III, 310, Fetiiva'l,Hindiyye II, 300. 
71 el-Merginani, Il, 477; ez-Zeyla'i, IIİ, 310; İbn Abidiı:ı, rv, 293. · 
72 Ali Haydar Efendi, Risale-i Mefkud, s, 7. 
73 .İbn Nüceym, V, 176; İlm Atıidiı:ı,ıv, 293. 
?4 Ali Haydar·Efendi,.Risdle,i Mejkud, s. 9. 
75 Ali Haydar :Efendi, Risale-i Mejkiid, s. 10. 
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hine olan davalarda gaibe hasım yani davaya taraf olarnaz.76 Örneğin, bir 
kimse, kayıp kişiden alacak, vedia, şirket, talak, nikah, redd-i ayb77 yahut 
bir haldu iddia ettiğinde kayyim, burada hasım olamaz.78 Varisler ise, rnu
rislerinin79 vefatından soma hasım olabilirler. Halbuki rnursileri olacak ka
yıp ldşi, vefatma hükmedilineeye kadar hayatta sayılmaktadır. 80 

~ Bu ellietledir ki, kayıp kişinin vefatı sabit olur veya vansleri tarafından bu 
şahsın öldüğü ikrar olunursa o takdirde alacaklılar, haklarını onun tereleesin
den talep edebilirler. Şunu da ilave edelim ki her ne kadar kayıp kişi haklun o 

da giyaben bir hüküm verilmesi, aslında kabul edilmernekte ise de bir ha
kim, bunlardan birinin lehine veya aleyhine hüküm verilmesini maslahata 
uygun görürse, bir kayyim veya bir vekil-i rnusahhaı-8 1 şahsında davayı din
leyerek hükmünü verebilir. Bu durumda gıyabi hüküm, geçerli olur.82 

Türk Medeni Kanununda ise, kayyimin görevi, kendisine kayyim tayin 
edilen şahsın rnallannı idare ve muhafaza etmektir. 83 Ancak bu vazifesi, adi, 
normal, idari muameleleri ifa ve ilctiza eden muhafaza tedbirlerini almaktan 
ibarettir. Daha rnühirn tedbirlere başvurması, muamelelere girişmesi, Sulh 
Mahkemesi'nin iznine bağlıdır. (MK. md. 4031 I-II).84 

Kayıp kişinin malında kayyimin ihaneti tesbit edilebillise hakim, bu kişi 
aziederek yerine güvenilir bir ldrnseyi nasb eder.85 

j3u bilgilerden anlaşıldığı üzere kayıp kişinin mevcut mallannın idaresi 
konusunda hem islam hukukunda hem de Türk Medeni Kanununda gerekli 
hassasiyet gösterilmiş ve kayıp şahsın malları yönetimsiz bırakılmarnıştır. 
Dolayısıyla bu konuda, her iki hukuk sistemi arasında benzerlik olduğu an
laşılmaktadır. 

III. Miras veya Vasiyet Yoluyla Kayıp Kişiye intikal 
Edebilecek Malların Tesbiti ve Muhafazası. 

İslam Hukukuna göre, kayıp kişinin h;:ıyatta olup olmadığını belirlernede 
"istishab" önemli bir ilke kabul edilmektedir. Yani kayıp kişinin hayatta oldu
ğu önceden bilindiğinden bunun ortada kalktığına dair bir delil J:ıulunına
dıkça devarn ettiğine hükmolunur. Dolayısıyla kayıp şahıs, bu şekilde hayatta 
sayıldığından onu malı miras konusu olarnaz.86 Ayrıca bu hüküm kayıp kişi-

76 İbn Nüceym, V, ı 77; İbn Abidin, IV, 293. 
77 Redd-i ayb; ayİbı kabul etmemek. Bkz. Bilmen, VI.7. 
78 es-Seralısi, el-Mebsut, XI, 42; İbn Nüceym, V, ı77; Bilmen, VII, 2ı6. 
79 Muris: Miras bırakan kişi. Bkz. Aktan, Hazına, Mukayeseli İslam Miras Hukuku, İstanbul, 

ı99ı s. 40 vd; Karaman, Hayreıjdin, Mukayeseli İslam Hukuku, İstanbul, ı99ı, I, 367 
80 es-Seralısi, el-Mebsut, XI, 42. 
8ı Vekil-i Musalıhar: Mahkemeye gelmeyen davalıyı temsil etmek üzere hakim tarafından ta

yin olunan vekildir. Bkz. Ergüney, s. 490. 
82 Bilmen. VII, 2ı6-2ı7. · 
83 Saymen. HakkıFerit-Elbir Halid k., Türk Medeni Hukuku, İstanbul, ı957, III, 549; Göktürk, 

Hüseyin Avni, Türk Medeni Hukuku, Şahsın Hukuku, Ankara, ı945, s. ı70. 
84 Sayınen, Elbiı; lll. 549. 
85 es-Sıbai, Mustı)fa- es-Sabfmi, Abdurrahman, el-Ahvdlü'ş-Şahsiyye, Dııneşk, ı 970, s. 208; 

AyTıca bkz. Ali Haydar Efendi, Ris.dle-i Mefkud, s. 7. · 
86 et-Talıa\ri, s. 403; el-Seralısi, el-Mebsut, XXX, S4; el-Kiisani, VI, ı96; el-Halebi, I. 650. 
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ye bırakılan miras veya onun için yapılan vasiyette de geçerli midir? Yani 
kaybolan kişiye düşen miras hissesi veya vasiyet edilen mal, kayıp şahsın 
mirasçıları arasında paylaştırılabilir mi? Şimdi bu husus üzerinde duracağız: 

Kişinin kaybolduğu dönemde akrabalarından biri vefat ederse, durumu 
netlik kazanıncaya kadar, bu kişiye bir şey verilmez. Ancak hissesi bekleti
lir.87 Eğer sağ olarak dönerse kendisi için ayrılan payı alır. Ölümüne hükrne
dilirse kendisi için ayrılan bu pay, varisieri arasında paylaştırılır.88 

Kaybolan kişi için ayrılan hisseden kendi karısına veya usul veya furı1un
dan birine nafaka verilemez. Çünkü söz konusu şahsın bu hisseye malikiyeti 
kesin değildir. 89 Şajif, malikf ve hanbeit mezhebinde de hüküm böyledir. 90 

Aynı şekilde kayıp kişiye bir şey vasiyet ed€m kişi vefat ettiğinde, vasiyet 
ettiği şey, bu kişinin duıumu açıldık kazanıncaya kadar bekletilir. Vasiyet eden 
ldşinin vefat ettiği zaman kayıp kişinin hayatta olduğu tespit edilirse, vasiyet 
edilen bu şeyi almaya hak kazanır. Eğer tespit edilemeyip daha soma kayıp 
şahsın vefatma hükrnedilirse bekletilen şey, vasiyet eden ldşinin varisierine 
iade ediliı: Çünkü bu durumda kayıp kişi, vasiyet edenden önce vefat etmiş 
sayılır. Bu konuda vasiyet, miras ile aynı hükümlere tabidir. Bu nedenle kayıp 
kişiye ayrılan vasiyetten onun çocuklarının nafakası karşılanmaz. Miras hisse
sinde olduğu gibi, kayıp ldşi dönünceye kadar vasiyet edilen şey bekletilir.91 

Bu konuda "istishdb" deliline istinad edilmiştir. Çünkü istishdb, olanı oldu
ğu hal üzere bırakmaktır. Yoksa daha önce sabit olmayan bir şeyi isbat etmek 
için uygun değildir.92 Ayrıca kayıp ldşinin durumu ma'lum olmadığından onun 
hayatta veya ölmüş olabilme ihtimali vardır. İşte böyle bir ihtimal kayıp kişinin 
mirasçı olabilme durumunu etldler. Çünkü mirasçılık iki taraflı bir iştir. Kayıp 
kişi, hayatta ise ölen akrabalarına mirasçı olur. Ancak akrabaları buna vans 
olamazlar. Öte yandan kayıp kişi ölmüş ise akrabalarına varis olamaz.93 

Kayıp kişinin durumu yakinen tespit edilemiyorsa burada şüphe vardır.94 

"Şek ileyakin zail olmaz''9 5 kaidesine göre; kayıp şahsın akrabalarından biri 
vefat ederse, hayatta olup olmadığı belli olmadığından dolayı onun miras 
hiss.esi saklandığı gibi kendisine vasiyet edilen şey de saklanır. 90 

Bu bağlamda kayıp kişinin sadece mevcut maliarına itibar edilir. Miras ve 
vasiyet yoluyla elde ettiği mallarda ise sabit olmayan bir hakkın isbatı söz 
konusudur. Kayıp şahsın, miras bırakanın veya vasiyet edenin vefat ettiğinde 

87 es-Serahsi, el-Mebsılt, XXX, 54; es-Senıerkandi, III, 350. 
88 es-Serahsi, el-Mebsut, XI, 45. 
89 Bilmen, VII, 2ı9. 
90 eş-Şafii, Ebü Abdiilah Muhammed, el-Ünım, b.y.y., ı 968, V, 222; Malik b. Enes, el- Müdevve

netii'l-Kiibra, Mısır, ı329, II, 452-456; el-Huraşi, Ebıi Abdilialı Muhammed, Şerhu Huraşi 
ala Mıthtasar-ı Halil, Beynıt, ty. IV, ı53; İbn Kudarne, Ebü Muhammed Abdullah, el-Muğni 
a'lil Mııhtasari'l-Hırakf, Beynıt, ı972, VII, 206; Seyyid Hasan, s. 64. 

9ı es-Serahsi, el-Mebsut, XI, 45; İbn Hüman, VI, 149. 
92 es-Serahsi, el-Mebsut, XXX, 54; İbn Hüınan, VI, ı5o. 
93 el-Kilsani, VI, ı 96. 
94 el-Kasani, VI, ı96. 
95 Mecelle, md. 4; Ayrıca bkz. Ali Haydar Efendi, Diirerü'l Hiikkam Şerhu Mecelleti'l-Ahkam, 

İstanbul, ı330, I, 39. 
96 el-Kfısfıııi, VI, ı96. 
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hayatta olması şarttır. Halbuki bu şahsın hayatta olup olmadığı yakinen bi
linmemektedir. Bu durumda söz konusu kişinin miras ve vasiyet payı mevcut 
malianna katılmaz. Ancak durumu nedeşinceye kadar malvarlığı bloke edi
lir. Miras ve vasiyet olarak bırakılan menkul veya gayr-i menkulün kayıp kişi
nin malına ilave edilmesi, onun dönüşüne bağlıdır. Sağ olarak dönerse ken
disi j.çin ayrılah bu payı alır. Durumu açıklığa kavuşmazsa ölümüne hükme
dilir; bu durumda da kendisine aynlan hisseden bir şey alamaz.97 

Verasetin nasıl olacağı konusuna gelince, kayıp kişi, tek başına varis ol
ması halinde, terekenin tamamı onun için bekletilir.98 Eğer kayıp kişiyle be
raber bulunan varis, onurıla hacbediliyorsa o varise hiç hisse verilmez. Kayıp 
kişiyle beraber-onunla-hacbedilmeyen ve fakat hissesi eksilen bir varis bulu
nuyorsa, iki hisseden azı o varise verilir. Diğer hisse ise muhafaza edilir.99 

Mevcut varisler arsında kayıp şahsın payı üzerinde yapılan sulh cil.izdir. Çün
kü o pay onların hakkıdu·. Sulhun yapılma~ına müsaade edilmesi, kayıp kişi
nin payının saklanmasına engel değildir. 1 00 

Kayıp kişiyle beraber başka varis veya varisler olduğunda ise, kayıp şahıs 
bir sağ bir de ölmüş varsayılarak mal iki defa taksim edilir. Sonra da bu iki 
mesele birleştirilir. İki durumdan hangisinden daha fazla hisse düşüyorsa o 
bekletilir. Varisiere de daha düşük olanına göre hisseleri verilir. Kayıp kişinin 
hissesi ile beraber, bu ilci halden dolayı, diğer varisierin hisselerinden doğan 
fark bekletilir.101 Kayıp kişi, sağ olarak ortaya çıkması durumunda kendisi 
için bekletilen payı alır. Kayıp kişinin, kendisine miras bırakap.ın ölümünden 
sonra öldüğü tesbit edilirse veya ölümü ancak mahkeme karanyla sabit olur
sa kendisi için ayrılan pay, mirası paylaşılan kişinin diğer varisierine veri
lir. 102 Konuyla ilgili bir örnek verecek olursak; 

Kayıp kişinin kız kardeşi ölmüş ve geride kocası, ana baba bir iki kız kar
deşi ve kaybolan erkek kardeşi kalmıştır. Kayıp kişiyi bir kez sağ bir kez de 
ölü kabul ederek meseleyi iki defa çözüyoruz. 

a) Kayıp kişinin sağ olması halinde, 1!2 alır. Kız kardeşler ise kayıp 
kişiyle birlikte asabe103 dirler. Buna göre meselenin ortak paydası sekiz 
( 4x2=8) olup kocaya 4/8, kız kardeşlerin her birine 1/8, erkek kardeş ise 2/ 
8 oranında pay verilir. 

b) Kayıp kişinin sağ olması halinde; koca, 1/2 kız kardeşler ise ikisi bir
lilzte 2/3 (her biri 1/3) pay alırlar. Meselenin ortak paydası altı olup yediye 
yükselmektedir (avl). Kocaya 3/7, kız kardeşlerden her birine ise 2/7 ora
nında hisse düşer. 
97 ei-Cürcani, Şerhu Siriiciyefi'l-Feriiiz, İstanbul, ı322, s. ı40. 
98 ez-Zuhayli, VIII, 422; es-Sfıbfıni, s. ı 99. 
99 ei-Merginfıni, ll, 479; İbn Kudanıe, VII, 209; İbn Nüceynı, V, ı 78; İbn Abidin, ıv, 298;Fetiiva'l

Hindiyye, II, 300; es-Sabfıni, Muhammed Ali el-Meviiris fi'ş-Şeriati'l-İsliinıiyye ala Davi'l
Kitfıb ve's-Sünne, by., 1979, s. ı99. 

ıoo İbn Kudanıe, VII, 209. 
ıoı ei-Ci.ircani, Şerhu Siriiciye, s. ı40. 
102 ez-Zuhayli, VIII, 422. 
ı 03 Asa be: İslam miras hukukunda belirli bir payı olmayıp nıuayyen pay salıipleri hisselerini 

aldıktan sonra geri kalanı ve yalnız bulunduklarında ise malın tanıanıını alan varistir. Bkz. 
Aktan, s. 168; Ergüney, s. 40 
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Mirasçıların en düşük hisselerini belirlemek için iki meseleyi birleştiriyo
ruz. İki meselenin ortak paydası, 56'dır (8x7=56). Bu ortak paydadan mi
rasçılann hisseleri ve bloke edilmesi gereken miktarlar şöyledir: 

Koca: Kayıp kişi sağ olması halinde 28/56 (4x7=28), ölü olması halinde 
ise 24/56 (3x8 =24) alır. Şu durumda kayıp kişi, koca açısından ölü kabul 
edilir ve 4/56 hissesi bloke edilir. 

Kız kardeşler: Kayıp kişinin sağ olması halinde her birine 7/56 (1x7=7), 
ölü olması halinde ise, her birine 16/56 (2x8=16) düşer. Onlar açısından 
kayıp sağ kabul edilir ve her birinin 9/56 hisseleri bloke edilir. 

Kayıp kişi: kayıp kişinin kendisi sağ olarak kabul edilir ve 14/56 (2x7 = 14) 
hisse alır. Bu hissenin tamamı bloke edilir. Şu durumda dağıtılacak hisse top
lamı 38/56 (7+7+24=38), bloke edilecek hisse toplamı ise; 18/56'dır. Ka
yıp kişinin ortaya çıkması halinde 14/56 hissesini alır; kocaya da 4/56 hisse
si verilir. Kayıp kişinin ortaya çıkmaması halinde ise, kız kardeşlerin her biri
ne muhfuz olan 9/56 hisseleri teslim edilir. 104 

Türk Medeni Kanununa göre ise kaybolan kişinin bıraktığı mirasın düzen
lenmesi ile ilgili özel hükümler bulunmaktadır. Yani kayıplık, miras bakımın
dan, ölümle bir tutulmamıştır. 105 Dolayısıyla kişinin kayboluş devresinde ne 
ölüm ve ne de hayatı hakkında hiçbir karine mevcut değildir. İşte bundan· 
dolayı kayıp kişi, ne bir miras elde edebilir ve ne de onun mirası başkaların
ca iktisab olunabilir. Ancak kaybolan bir kişinin ölü olması kadar hayatta 
bulunması da muhtemel olduğundan, mirastan ona düşecek hisse üzerinden 
tasan-uftan kendi mirasçılan da men edilmiştir. 106 

Nitekim Türlc Medeni Kanunun 528. maddesi; hayat ve mematı şüpheli 
olmakla beraber, henüz gaipliğine karar verilmemiş olan bir kişinin hayat ve 
mematının şüpheli olduğu esnada kendisinin alakadar olduğu bir mirasın 
açılması halindegaibe ait miras hissesinin veya vasiyet olunan şeyin mukad
deratını tayin etmektedir. Dolayısıyla kişinin henüz gaipliğine karar verilme
den önce açılan bir mirastaki hissesi (ve buna ilaveten vasiyet olunan şey) 
mahkeme tarafından resmen idare olunarak107 bu kişinin mirası üzerinde 
hiçbir muamele yapılmaz. 108 

Sonuç 
Tarih boyunca hukuki bir müessese olarak kabul edilen "gaiplik" konusu; 

iletişim, taşıma ve haberleşme alanındaki gelişmelere rağmen sosyal bir prob
lem olma özelliğini hala muhafaza etmektedir. Günümüzde de sıkça karşıla
şılan böyle bir durum karşısında hemİslam hulculcu'nda hem de Türk Medeni 

104 el-Cürcfmi, Şerhu Siraciye, s. 140-141; es-Sabfııll, s. 200-201; Bu konuda daha fazla örnek 
için bkz. es-Seralısi, el-Mebsut, XI, 45-48; İbn Kudame, VII, 211; ez-Zulıayli, VIII, 422-423; 
Topçuoğlu, s. 45-51. 

105 Velidedeoğlu, Hıfzi Veldet, Medeni Hukuk Dersleri, Şahsın Hukuku, İstanbul, 1943, s. 65. 
106 Göktürk, s. 170. 
107 Gönensay, A Sanıiın, Medeni Hukuk, Miras Hukuku, İstanbul, 1938, III, 209; Türk Medeni 

Kanllllll ve Borçlar kanurııı, md. 528. 
108 Velidedeoğlu, s. 63. 



ALİ ASLAN TOPÇUOGLU • 309 

lcanımu'nda, kayıp kişinin mallarının temini ve muhafazası hususunda ge
rekli önlemler alınarak söz konusu kişinin mallarının. yönetimsiz kalmasının 
ve bunun neticesinde de ekonomik bakımdan zarara uğramasının önüne 
geçilmiştir. 

Bu bağlamda kayıp kişinin hayatta olabilir düşüncesiyle malları taksim 
ettirilmemiş ve ölmüş olabilme ihtimali de göz önünde bulundurularak bu 
kişinin başkasına mirasçı olabilmesi veya başkası tarafından yapılan vasiyeti 
alabilmesine engel olunmuştur; bir gün gelebilir düşüncesiyle, haldarının 
zayi olmaması için, her iki hukukta da gerekli tedbirler alınmıştır. Bu bilgi
lerden, İslam Hulculcu ile Türk Medeni Kanunu hükümlerinde bu konuda açık 
bir benzerlik olduğunu müşahade etmiş bulunrnaktayız. 




