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NAZMÜ'L -·MESAiLi'LLITi'S-SÜKÜT FlHA RizA 

ADLI RiSALESiNiN TAHKlKLi NEŞRi 
Prof.Dr. Saffet KÖSE" 

The edition-critique of Nazm al-Mesai/ al/leti's-Sukut fiha Riza of Hanafi Faqih 
Seriyyuddin lbn ai-Şihne (851-921/1448-1515) 

Consent is the main principle for forming legal transactions and establishing 
contracts. Consent can be inferred through the declaration of the will. Although 
the declaration of will is as a rule oral, despite various opinions about its 
details. A written form provided it clearly refers to consent, is also in limited 
circumstances considered as the declaration of the will. The issue that in 
circuınstances of silence refers to the will has also occupied the Muslim 
Lawyers. The Risa/a of Hanefi Faqih ibn ai-Şıhne contains the thirty issues in 
which circumstances of silence refer to the will. The three copies of the Risale 
recorded in the Suleymaniye Library, Istanbul, have been used as a reference 
for the edition-critique of the Risa/a. 

A- Giriş: 

Hukuki işlemlerin oluşumunda ve akitlerin kurulmasında rıza esaslı bir\ prensip tir. 
Rıza, irade beyanı ile anlaşılır. İrade beyanının sözlü olarak yapılması kural o1makla bir
likte ayrıntılara ait konulardaki görüş farklılıkları istisna edilirse rızaya delaleti kesin 
olmak kaydıyla yazı, fıil (te'fıtl), işaret ve sınırlı hallerde siikut'un irade beyanı sayılacağı 
kabul edilmiştir. Aslında konuşmamış olana bir söz isnad edilerneyeceği temel bir ilkedir. 
Fakat kişinin konuşması gerektiği yerde susmasının onun rızasına delalet edeceği de bir 
hukuk kuralıdır. Nitekim Mecelle bunu "Sô.kite bir söz isnad olwımaz lakin ma'rız-ı !ıa
cette siikut beyandır" (md.67) şeklinde kaideleştirmiştir. Bu kuralın sonucu olarak sükı1tun 
hangi hallerde kesiri bir biçimde rızaya delalet edeceği İslam hukukçularını da meşgul 
etmiş bir konudur. Hanefi fakihi İbnü'ş-Şıhne'nin bu risaledeki şiiri sükı1t'un rızaya dela
let ettiği otuz meseleyi ele almaktadır. Elbette sükı1t'un rızaya delalet ettiği yerler sadece 
bunlarla sınırlı değildir. Burada en fazla karşılaşılabilecek durumlar örnek kabilinden 
zikredilmiştir. Risale'nin neşrinde İstanbul Süleymaniye Kütüphanesinde bulunan üç 
nüsha esas alınmıştır. 

Selçuk Ünv. ilahiyat Fak. 
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B- Müellif: ibnü'ş-Şıhne: 
Hanefi mezhebi alimlerinden Ebü'l-Berekat Seriyyüddi'n Abdülberr b. Muhammed 

b. Muhammed el-Halebi' 9 Zilkade 851116 Ocak 1448'de Halep'te doğdu. Alimierin bu
lunduğu bir aileye mensuptur. İslami ilimleri babası, dedesi ve devrinin meşhur alimlerin
den okudu. Hatip lik, müftülük, başkadılık ve müderrislik yaptı. Bir çok talebe yetiştirdi ve 
değerli eserler yazdı.Ömrünün sonlarına doğru başkadılık görevi sırasında bir zina dava
sında ikrarından vazgeçen sanığa recm cezası uygulamayınca Sultan Kansu Gavri (Mem
luk Sultanı, ö. 916/1516) tarafından diğer üç mezhebin kadılarıyla birlikte Zilkade 
919/0cak 1514'de aziedildi ve 5 Şaban921/14 Eylül 1515 tarihinde Halep'te vefat etti. 
Hayatı boyunca bir çok talebe yetiştirdi ve başta fıkıh sahasında olmak üzere İslami disip
liniere ait pek çok eser yazdı. Bu gün bu eserler başta İstanbul kütüphanel~ri olmak üzere 
Dünyanın çeşitli kütüphanelerinde yazma halinde bulunmaktadır. 1 

C-Nazmü'I-Mesail ve Muhtevası: 

a-Risale ile ilgili Bazı Bilgiler: 

Nazmü'l-Mesiiil, sükut'un hangi hallerde rıza sayılacağını önce şiir daha sonra da 
nesir olarak açıklayan bir risaledir. Burada en çok karşılaşılan otuz meseleye yer verilmiş
tir. Bu konuda bedesi Ebü'l-Velid İbnü'ş-Şıhne'nin (ö.815/1412) talebeleıinden olan ve 
kendisinin de hocaları arasında yer alan ünlü Hanefi fakihi İbnü'l-Hümam'dan 
(ö.861/1457) etkilenmiş olması muhtemeldir. Zira O, Fetlııı'l-Kadfr'de sükut'un rızaya 
delalet ettiği meşhur meseleleıi, hıfzedilmesinde kolaylık sağlamak maksadıyla şiire dök
müş daha sonra da bunları açıklamıştır.' İbnü'l-Hümam'ın şiiri şudur: 

(.A 4--9ı.1..a 3 c);ıA ~ı ~ ~ .J e: \.S.l\1 ~ fo. w~ 
ı.:.ıJ ı.s ~ı 1 ji.J .l.....ı\.9 .) _,..1 .J ~ıy.ill.<ı..Jı ~ 
1_,4.ı IJS 4.l.J~I u\5.- \j\ "ı~ı .Jj) ~ı ıJS.J 
0-o)ı ~~ \jı ~)ı Y.i.J lS.J-:l JAj t4.ı ~~ı ~_j-0 
ıy....;o jl LJS....,yı ~ G..ii:ı ~) JjJı ~ ~.J 
YY-4Jıj Jı...., ~.J -) ~ ~ı.J-" J_,J ~ .J 
Y,.. .l..9 ~ı~ c);A~ı _H-i;- - ~.JJ.J ~).'=" t~_; 
~ ~ tJ.a ol_y:;, ~ ~ ;iJtr.Jı.Jj .J ~ııJS.J 
~ y ~~\.:i.... ı :u ~o ...)-:l-iJ J~ \j\ .J 
_,;~ rü w... j ı _rS ~ .J 4.l t 4.ı \5.L, lS i.) ı jı.J 

İbnü'l-Hümam, bu şiirinde sükutun rızaya delalet ettiği yirmi meseleye temas et
miş, talebesi İbnü'ş-Şıhne ise buna on mesele daha ekleyerek otuza çıkarmıştır. Az ileride 
verilen ek örneklerde de görüleceği üzere sükfitun nzaya delalet ettiği yerler çoktur. Bu 

Hayatı ve eserleri konusunda geniş bilgi için bk. Sehavi, ecf-Dav'iil-/fımi', Kahire 1353-55, IV, 33-35; İbn 
İ yas, Bedfıi'u'z-~iilıiir, Kahire 1383/1963, III, 214,466,471; IV. 7, 14, 38-39. 58-59, 84-85, 87, 95-96. 112-
114, 125. 135, 158,294, 298-300, 334, 343, 345-346, 350, 470; Temimi. et-Tabakôtii's-seniyye. (nşr. 

Abdillfettah M. Hulv). Riyad 1403/1983, IV. 259-260: Gazzi. el-Keı·lıkibii's-sllire. (ıışr. CebrJil S. Ccbbiir), 
Beyrut 1945-59. I. 219-221, 318; II. 115. 260; Kutib Çelebi, Keş.fii'z-ztmiin (nşr. Kilisli M. Rifat-Şercfeddin 
Yaltkaya). İstanbul 1360-62/1941-43.1. 97. 150. 359, 596, 821, 855; Il. 960. 962. 1352. 1515. 1865. 1866: 
İbııü'l-İmad. Şezer{uii'z-ı:e!teb, Kahire 1350-51. VII, 98-100: Lekııevi, el-Fevfıidii'/-belıiyye (nşr. M. 
Bedreddin Ebu Firus), Kahire 1324. s. 113-114: M. Ragıb et-Tabbfih. İ'lfımii'n-niibelfı' bi-tlırfhi Halebi'.~·
Şehbô'. Haleb 1344/1925. V. 381-383: özellikle bk. Şükrü Özen, "İbnü'ş-Şıhnc. Seriyyüddin". DİA, XXI 
(İstanbul 2000), s.225-227 ve buradaki kaynaklar. 

İbnü'l-Hümam. Fethu'/-Kadfr. Bulak 1319. III. 164-165. 

lb..ı:,. "uı-i'i'" ,pıı ~ .J 
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şiirlerde sadece meşhur meselelere değinilmiştir. Şiir içerisinde yer alan meseleler, peşin
den " ıa!.l ~I..;Wil ~ 1 şiirde işaret edilen meselelerin çözümü" şeklindeki başlıkla otuz 
m~dde halinde nesir şeklinqe yazılmıştır. Bu ifadenin devamında yer alan " ~ ~~ ~ 
4-lt..-~ ~ .<\..ı~ ~~ ü..ıı.ii 1 Allalı onun bilgilerinden yarqrlanmanızzı nasip etsin 
omm şiiri otztz meseleyi ihtiva etmektedir" şeklindeki ibareden nesir kısmının İbnü'ş
Şıhne'ye ait olmadığı anlaşılmaktadır. Bu bölümün şiiri rivayet eden talebesi Nı1reddinet
Tarablusl'ye (ö.942/1535) ait olması kuvvetle muhtemeldir.4 

Nazmü'l-mesiiil'in tahklkınde Süleymaniye Kütüphanesinde bulunan üç nüsha esas 
alınmıştır. Bunlardan Hafid Efendi (nr. 59} nüshası metne esas alınmış ve diğer iki nüsha 
ile karşılaştınlmıştır. Fatih (nr. 2485) nüshası "u" ; Esad Efendi (nr. 843) nüshası da " 
" i rumuzu ile gösterilmiştir. Bu nüshada, şiirin açıklamasında yer alması gereken 
"kendisine bir iş lıavale edilen kimsenin siiktıtımun kabul aniamma geleceğini ifade eden 
27. mesel e" atianmış olup mevcut değildir. Ayrıca Esad Efendi nüshasının sonuna İbnü'l
Hümiim'ın Fetlıu'l-Kadfr'inde yer alan konu ile ilgili şiiri ve nesir şeklinde açılımını yap
tığı metni de ilave edilmiştir. Bu metin ile Fetlıu'l-Kadfr'deki arasındabirkaç kelimede 
fark vardır. 

b-Risale'nin Muhtevası: 

1-Büluğ çağındaki bakire kıza, evlilikten önce evliliğe razı olup olmadığı soruldu
ğunda soran babası ise susması veya evlendirildiği haber verildiğinde sükı1t etmesi halinde 
nikahlayan babası ise bu sükı1tu evliliğe rıza sayılır. Babası varken dedesinin bu şekildeki 
evlendirmesi onun rızasına delalet etmez. 

2-İzni alınmaksızın evlendirilen bakire kızın, teklif edilen mehri -konuşmaksızın
alması (kabz) evliliğe rıza sayılır. Mehri babası veya onu evlendiren şahıs teslim alırsa bu 
onların mehri almalarına izin sayılır. Kız açık bir biçimde "mehri alma" derse almak caiz 
değildir ve mehir borcu kocanın zimmetinde sabit olarak kalır. 

3-Küçük yaşta evlendirHip de (bakire olarak) büluğ çağına ulaşan kızın muhayyer
lik hakkını kullanmayarak sükı1t etmesi evliliğe rıza demektir ve muhayyerlik hakkı sona 
erer. 

4-Şefi'in (şuf'a!öncelikli alım hakkı bulunan şahıs) satışı duyduktan sonra susması 
bu satışa razı olduğu anlamına gelir ve şuf'a hakkı batı! olur.5 

S-Kendisine bir şey hibe edilen şahsın (mevhı1bün leh), hibe edilen malı fmevhı1b) 
teslim alması esnasında vfıhibin (hibe edenin) sükı1t etmesi rıza ya delalet eder. · 

6-Kendisine teberruda bulunulan/sadaka verilen (mütesaddak aleyh) şahsın -hibede 
olduğu gibi "kabul ettim" vb. her hangi bir söze gerek kalmaksızın- susması rızasına dela
let eder ve o mal üzerindeki mülkiyeti sabit olur. 

7-Mukarrun leh'in (lehine ikrar yapılan kimse) sükı1tu kabuldi.ir. Bir şahıs kendi
sinde birisine ait bir mal/hak bulunduğunu ikrar eder (mukır) ve ·malın/hakkın sahibi oldu
ğu iddia edilen (mukarrun leh) de sükı1t ederse ikrar sahihtir ve bu tasdik sayılır. Ancak 
reddederse hükmü yoktur. 

Hayatı hakkında bk. Sehfivi. ed-Dav'ii'l-liimi'. Kalıire l353-55'den ofset Beyrut. ts. (Oiiru Mektebeti'l
Hayilt). VI. 49-50: İbnii'l-İmild. Şezeriitii'z-ze/ıeb. Kahire 1350-5 l, VIII, 248-249. 

Şuf·a başkasının nıiilkiinii ilgilendirdiği için zayıf bir haktır. Şuf'alöncelikli alım hakkına sahip olanlar 
(Hanefılere göre bunlar sırayla satılan gayr-ı nıenkülde ortaklığı bulunan. irtifak haklarında ortak. bitişik 
komşudur) gayr-ı menkiliii n satıldığını duyduklarında derhal orayı satın alacağını beyan ctnıcliler (taleb-i 
nıuviisebe) ve bu taleplerini ispat vasıtası kabul edilen bir delilc b~ğlamalıt.lırlar. Satışı duyduklarında ilgisiz 
kalmaları bu hakkı diişürür. 
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S-Alacaklının borçlusunu ibra etmesi veya alacağını bağışlaması durumunda borçlu 
susarsa ibrayı veya hibeyi kabul etmiş sayılır ve borçtan kurtulur. Kabul etmediğini beyan 
ederse reddetmiş sayılır ve borç devam eder. 

9-Bir şahıs diğerini vasi tayin eder, vasi tayin edilen şahıs susar ve onun ölümün
den sonra bu malı teslim alır (kabz) veya onun borcunu öderse bu s.ükilt rizaya delalet 
eder. 

10- Bir işi yapmaya vekil tayin edilen şahıs vekalet verilme esnasında sükilt eder 
sonra _da o işi yaparsa vekaleti kabul etmiş sayılır. Reddederse vekalet akdi kurulmuş 
olmaz. · 

ll- Muayyen bir .şahsa yapılan vakıf esnasında kendisine vakfedilen şahıs sükilt 
ederse bu sahihtir ve kabul etmiş sayılır. Reddettiğinde vakfın batı! olup olmayacağı ko
nusunda iki görüş vardır. 

12- Sattığı bir malı müşteri alırken (kabz) sükilt etmesi, satıcının iznini gösteıir ve 
alacağı bedele karşılık olarak malı hapis hakkı (parasını alıncaya kadar malı teslim etme
me hakkı) düşer. Bir rivayete göre akdin sahih ve fasid olması arasında fark yoktur. Bir 
başka ri vayete göre fasid akitte rızaya delalet eder, sahih akitte değil. 

13- Satıştan önce kendisine malın kusuru haber verildiği halde müşterinin (sükilt 
ederek) o malı satın alması kusura razı olduğunu gösterir. Hatta satıcı değil bir başka şahıs 
ona: "Bu ınal kusurludur" der ve o da işittiği halde o malı satın alırsa İmam Ebil 
Hanife'ye göre malın kusurunu haber veren adaletli ise -İmam Ebil Yusuf ile İmam Mu
hammed' e göre fasık da olsa fark etmez- alıcının kusura razı olduğu kabul edilir. Yani 
kusura razı olanın ayıp muhayyerliği düşer. Ulemanın beyanına göre velisinin kendisini . 
evlendirdiği haber verilen kızın sükilt'u da bu ihtilaf üzeredir. 

14- Kölesini alış-veriş yaparken gören efendisinin sükiltu, ona -sadece o andaki a
. !ış-veriş değil- genel anlamda ticaret için izin verdiğini gösterir. 

15- Alış-veriş yaparken müıneyyiz sabiyi (iyiyi kötüden, faydalıyı zararlıdan ayı
rabilecek akll olgunluğa erişmiş çocuk) gören velisi sükilt ederse bu onun alış-veriş yap
masına izin verdiğini gösterir. 

16-Bir köleyi muhayyer olarak satın alan kimse, o kölenin alış-veriş yaptığını gö
rüp sükilt ederse (bu sükiltu sebebiyle) muhayyerliği batı! olur. Aynı durumda köleyi 
muhayyer olarak satan kişinin bu hakkı batı! olmaz. 

17-Bir müslümana ait ınal (mesela köle) düşman tarafmdan ele geçirilip (esir alı
mp) sonra da ganimet olarak Müslümaniann eline düşerse ve o mal (köle) ganimet hissesi 
olarak paylaştınlırken orada bulunan önceki sahibi (efen_disi) sükut ederse, bu izin sayılır 
ve mal (köle) üzerindeki öncelikli satın alma hakkını kaybeder. 

18- Hanırınndan yeni doğan çocuğu sebebiyle tebrik edilen koca sükut ederse ço
cuk ona aittir ve nesebini reddedemez. Bu çocuğun kendisine ait olduğunu ikrar gibidir. 

19-Ümmü veled/cariye, bir çocuk doğurduğunda efendisi bir veya iki gün sükut 
ederse çocuk kendisine aittir ve bundan sonra onun nesebini reddedeınez. 

20, 21- Bir şeyi yapmayacağına dair yemin eden şahıs başkasını yaparken görür de 
sükilt ederse ona nza göstermiş sayılır ve yeminini bozmuş olur. Kölesini hizmet ettirıne
yeceğine yemin eden kimse, onu kendi talebi olmaksızın işini yaparken görür ve engelle
meyerek sükut ederse yeminini bozmuş olur.6 Falan kimse ile oturmayacağına yemin eden 
kimse, akabinde o şahsın oturduğun~ gördüğünde sükilt ederse bu nza sayılır ve yeminini 

İbn Nüceym. el-Eşbtilı ve 'n-nezt'Jir (Hamevi, Gamzii uyfini'l-besô.ir ile). Beynıt !405/l985, I, 444. 
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bozmuş olur.7 Keza falan şahsı evine sokmayacağına yemin eden kimse onun eve girdiğini 
görür de sükı1t ederse yeminini bozmuş olur." Evlenmeyeceğine yemin eden kız babasının 
kendisini evlendirdiğini görür de sükı1t ederse yeminini bozmuş olur.'' Bütün bu durumlar
da yemin eden itiraz eder ve karşı taraf dinlemez ise yeminini bozmuş olmaz. 

22-Muayyen bir şeyi satın almak üzere vekil tayin edilmiş kimse kendisini vekil 
tayin eden şahsa (müvekkil) o malı kendisi için satın alacağını söylediğinde müvekkil 
sükı1t eder, sonra da o malı satın alırsa mal' kendisine (vekile) ait o!ı,ır. 

23-Bir kimse deriden olan kabının/tulu:ıİıununbaşkası tarafından yanlıp içindekile
rin akıp gittiğini gördüğü halde sükı1t etse bu rızaya delalet eder ve o şahsa bir şey lazım 
gelmez. 

24-Bir şahıs diğerini, yanına malını bırakırken görür de sükı1t ederse vedi'ayı kabul 
etmiş sayılır ve onu koruması gerekir. Aksi halde tazmin sorumluluğu vardır. 

25- Muvazaalı bir akit (telcie) üzerine antaşan taraflardan birisi (satıcı ya da alıcı) 
bunu ciddi/sahih bir akit olarak gerçekleştirmek istediğini bildirir öteki de sükı1t eder ve 
daha sonra da alış-veriş yaparlarsa akit kesinleşir. Karşı tarafın sözünü işittikten sonra, 
sükGt eden akdi tek başına iptal edemez. 

26- "İşin elindedir" lafzıyla boşama yetkisi kendisine verilen kadın sükGt ettiğinde 
kabul ettiği anlamına gelir. Ancak reddetmesiyle bu yetki düşer. 

27- Bir iş kendisine havaleedilen kimsenin sükutıı kabuldür. 
28- Kendisi hazır olduğu halde satıldığını görüp de sükGt eden -bazı rivayetlere göre 

satışa ve teslime uyan- ·bir kölenin daha sonra hür olduğunu iddia etmesine itibar edilmez. 
29- Bir şahıs karısının yahut çocuğunun veya bazı akrabalannın hazır bulunduğu 

bir yerde bir gayr-ı menkil.lü satar ve onlar da sükı1t ederlerse Semerkand fukahasına göre 
bu, o gayr-ı menkulün kendilerine ait olmadığını ikrar anlamına gelir ve daha sonra bun
lardan birisinin açacağı dava -kötü niyetiere meydan vermemek için- dinlenmez. Ancak 
Buhara alimleri aksi görüşü savunmuşlardır. 

30-Birisi. yakınlanndan olmayan bir şahsın huzurunda bir gayr-ı menkulü satar ve 
satın alan bir müddet onda malik gibi tasarrufta bulunduğu halde (satış esnasında orada 
bulunan) o şahıs sükGt ederse daha sonra açacağı dava dinlenmez. 10 

C- Sükut'un Rıza'ya Delalet Ettiği Diğer Örnekler:" ~ 

·' Sükı1t'un rızaya delalet ettiği daha başka bir çok örnek de bulunmaktadır. Bunlar-
dan bazıları şunlardır: · 

İbnü'I-Hümfım. Fetlıu'/-Kadfr, Kalıire 1319. III. 165. 

İbn Abidlıı. Reddii'l-mu/ıt{ir, Kalıire 1272-1324, III, 445. 

İbn Abidln. a.g.e .. III. 445. 

"' 29 ve 30. maddelerde ifade edilen iki konuyu Mecelle 1659. maddesinde şu şekilde düzenlemiştir: Bir kimse 
bir malı kendisine ait olduğunu söyleyerek diğer bir şahsın huzurunda satıp teslim ettikten sonra. orada bu
lunan kimse gördüğü halde özürsüz olarak sükilt etmişken. bir müddet sonra o mal benimdir yahut onda lıis
sem vardır diye dava etse bakılır. Davacı satıcının yakınlarından birisi veya eşi ise bu dava dinlenmez. Eğer 
yakınlarından birisi değilse sadece satış esnasında orada bulunması davasının dinlenmesine engel değildir. 
Satın alanın akitten sonra o mal üzerinde bir müddet salıibi imiş gibi tasarrufta bulunduğunu (tasarrufu 
nıüllfik) -mesela gayr-ı menkul ise bina yapması veya yıkması ya da ağaç dikmesi gibi- görüp de sükilt et
mesi halinde davası dinlenınez. 

11 İbnü'I-Hüınfim. Fetlıu'/-Kadfr. Kahire 1319. III. 164-165: İbn Nüceynı, el-Eşbalı ve'n-11eziiir (Hanıevl. 
Gw11zii uyfini'l-besiiir ilel. Beyrut 1405/1985, I. 438-447: İbn Abidln, Reddii'l-mulıtiir, Kahire 1272-1324, 
III. 445-448: Ali Haydar Efendi, Diirerii'/-lıiikkiim. İstanbul 1330, I. 144-149: Ahmed ez-Zerkfi'. Şerlw'l-
Kavii'idi'l-Jıklıiyye. Dımaşk 1409/1989 .. s. 337-344. . 
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ı. Müste'cir (kiracı)/özel işçi (ec1r-i hass) ınıkir'in (kiraya veren/işçiyi tutan) yap
mış olduğu ücret teklifi karşısında sükfit eder ve o malı meşguliyeline/o işi yapmaya de
vam ederse silkutu nzaya delalet eder ve teklifi kabul etmiş sayılır. Tersi de böyledir. 
Mesela bir kimse diğer bir şahsın evini gasbedip ya da ariyet alıp oturmakta iken evin 
sahibi şu kadar paraya bu evde otur aksi takdirde çık derse, oturan şahıs sükfit edip o evde 
oturmaya devam ederse sükfitu kira bedeline rıza sayılır ve o paraya evi kiralamış olur. 
Yine bir malını kiraya vermiş olan şahıs kiracısına süre dolduğunda mülkümü teslim et 
eğer bundan sonra kiracı olarak devam etmek istersen ücreti şiidur deyip kiracı sükfit 
ederse teklifi kabul etmiş sayılır. Yine bir çoban verdiğin şu kadarlık ücrete razı değilim 
bu kadar isterim dedikten sonra kendisini çoban tutan şahıs sükfit etse ve o !da çobanlığa 
devam etse çobanın teklifini kabul etmiş sayılır. 

2. Rehin veren.(rahin) rehini satarken rehin alan (mürtehin) onu göıüp de sükfit e
derse ya da tersi söz konusu olursa yani mürtehin rehini satarken ril.hin onu görüp de ses 
çıkarmazsa satışa razı olmuş sayılır ve rehin iptal olmuş olur. 

3. Mürtehin rehini alıp götürürken rehin verenin sükfitu rızasına delalet eder. 
4. Karı, çeyiz olmak üzere kızına kocasının malından bazı eşyayı verirken koca 

bunu görüp sükfit ettiğinde bu rıza ya delalet eder ve o eşya yı geri alamaz. Keza bundan 
sonra karısının, lazının çeyizi için kocasının malından mutad ölçüler içinde harcamada 
bulunduğunu bilen kocanın sükfitu masrafa izin sayılır. 

5. Bir kimse, kesrnek üzere hazırlamış olduğu hayvanı diğer bir şahsın kesmeye 
başladığını görüp sükut ederse ·veya ekmek yapmak üzere yoğurduğu hamuru diğer bir 
şahsın ekmek yaptığını görüp seslenmez ise bu delaleten izin sayılır, daha sonra hayvan ve 
hamur için tazmin talebinde bulunamayacağı gibi bu işleri yapan şahıs da kendiliğinden 
yardım eden konumunda bulunduğu için yaptıklarına karşılık ücret talebinde bulunamaz. 

6. Davalının (müdde'a aleyh) özürsüz olarak sükfitu, dava konusu olan hakkı 
(müdde'a bih) inkar sayılır. 

7. İnan şirketinde (ortaklar arasında tam eşitlik şartının bulunmadığı şirket) ortak
lardan birisi bir malı kendisi için almak istediğini belirtir ve diğer ortak ya da ortaklar 
sükfit ederse o mal satın alana aittir. 

8. Bir şahıs. üzerinde belli ilavelerin (mesela otomobilde aksesuar, evde bazı elekt
rikli aletler -şofben gibi- vb.) bulunduğu bir malı sattıktan sonra salın alan o malı götü
rürken veya kulla.nırken satıcının görüp ses çıkarmaması rızasına delalet eder ve onlar 
müşteriye ait olur.'" · 

9. Şahitler haklanda güvenilirlik soruşturması yapana (müzekkl), hakkında araştırma 
yaptığı kişi ile ilgili soru sorulduğunda sükfit etmesi, şahidin adaleti i olduğuna delalet eder. 

10. Bir talebe hocasına ders okurken hocasının sükfitu kabul anlamına gelir. 

12 Hanefi fıkıh kitapları şöyle bir mesele zikretmektedir: Bir adam üzerinde ziııet eşyası/takıları huluııan bir 
cari ye yi satar -ziııet eşyalarının "müşteriye ait olacağı şart koşulnıaınışsa da- ve satın alan adam o haliyle ca
ri,·eyi teslim alıp giilürürkeıı satıcı süküt ederse bu rızasına dçlalet eder ve eariye ziııetleriyk hirlikıc ><ıtııı 

:ıl;ıııa ait olur (İbn Nüceyııı. ei-E.y/Jiilı ı·e 'n-nctiir. 1. 445: İlın ,\bidiıı. Ncddii'l·mlliır(ir. lll. -l-'loı. 



İbnü'ş-Şıhne'nin Nazmü'I-Mesail Adlı Risalesinin Tahkikli Neşri 325 

~1 c):~ ü: ~1 .l.p W:ı..\11 ı.$ .Y-A ~I.S~I .J:i 
(1515-1448/921-851) 

~ 
..ı.....ı.j-S~~ •. d 

~~~4s~~4-

2004 ~~ 



326 Saffet Köse 

(f~l..,YI t~) w J i.} IJ 

[;.,>ii} i.,.! " 
(~'l)i.) 15 

:u,;L {'1) w.} "' 

(l_,_;_k '1) i""' 17 

{~}}i_) ı~ 

{Jı.J::: i~ ııı 

{...#)i.,.! '" 

{._.....;,_;..ll) i"'"' " 
{L..~y=-.SJ u~ 22 

{<fo. rll w"'"' " 
(.i.A~) i_) 24 

{r-l} i ..,.J 25 

{~i} i ı,:._j 2fı 



. ~ t_; I 
t. !h K 

~ - ~ ı r, 

\ 

C· > ~ 0:. _..., --- r.» . ı:. \r. ,<:.. ~ t.. 'e- .:.. 
g :t -~ :;; s ~. _';E ~ 
~.. ~.. G.. G,.. 'i.. G.. G,.. 'i .. 

•.,ı ~ !,..,1 ...... >.,J I.J l.J l.J 
w ı..ı - = ~ ~ ~ 

C 
,t' 

. \., 

1/\(., l-
't. L. ·G),. ik ~ 

t1' lf ~ .ct -t \=:: 
f. .c 'Gi.. .. ~ & 

~ [- ~l ~ 
't,. C· E: t.. ,ı.-
t. 'r ..,- '--
~ ,10 'Gi... t 't. 

~t ı~ 1 
~·C CC· ~ ı.-·'- . [i\ 

"'f f. ~· rı: 0\.~ l- l" ~ 
1 (;· ~ \., S:' 
~·l ~ q: ~ t'l. 1.:~ t,~ t 
"'t. ,f.: l ·~V•., ·. •t .~ \;-

' [• 1 -
. ~ ·~l i t ·;; ~ ·ı; "i; ;:- \. l~ ~.. ~ .. 
ls>. tl \ - b --"'b 
C- (;:; .r. •(<. 
(;;. (\. Lo 1.. -G V 

c . f 't. 
\. . . "' '[;: \., r_ ,_ o ~ 
,!::'' ı.- ı.- - . ·[ 
\., '-' l- 1-' • • " 

.• j>. ·.L ~ ·r ;C ' ~ 1 )6 \., . b· . 1 E ~. ct • · t • · [ t ' ·., c '" c c -
'-1:1 .. r· \0 ı...· !...,) ...... v· 

- ~· ~ t .t.. c. . :[_ c. ~ 
\.. '--, '-' C· . - t. 'r [ 'r t... ~ w V\ - . ..~ \ "' .. t" 'cı 
.f r. "' ·~ , . ç f.'ıq:- ,., 

L\• • \._ \., •V ~ 

t 
~· ~ \e_ .ç~r:ı ~r ,. ·~ \:..:."' (., ·~, '-- E f t v· -'--· r:ı 

' C· (' !2 = , <..o • .t -·c · 
- t..~ k \;: r ~ b - ·r {"' V 

-· (• ı f 't 
"' '" Ç·. 

lA 'r - -

{ ~ t~ ~ ~ı t ~ f it ~~ [,. [ - b t.. r:: . ~ [' 
eç :t ~ ·~ ~ · rr c;,[, { 1 ·~ ~f ~ ·~. ~ 

. .r· 1'-- ~ .r .~ , ı ı ~ '1... ı: ., 
" C· V ~ "' . E~ v 'i_ - L ... · t .. ~ ı: 'r - ~ . t. [• - - - ~· \ . .:. 
r.'t. ~cı r ~ .ı;;'r~ ~· c· c· .f.1, rt c· 
~J t~ ~· . ~· r.r.· .;. r r ti ·~r 
'r~ ~f f ıf ~t f i ~ tf f~ 
1 ... b ı:. C\ c;. ~ r f r v. '-- · ı;;; c;. '--· -· 

.. 
l:.' 
f" 

!i:. 
~. 

\ 

ı 
~-

[ 
t: 
t 
~. 

~ 
ı..• 

[• 
c 
~ 
cv 

c;:· 
:> 
ı:: 
"f. 
o{/.) 

ğ' 
C> e: 
:> 

[ 
3 
<=; 

~ 
"' "' ~ 

~ 
~ 
"' ı=.. 
~ 
5' 
5' 

g 
~ e: 
Ir 
:ı. 

UJ 

"' " 



328 Saffet Köse 

w~3 l}\..91.i...ı\..ğ <..JI.S _,J_, W:ı.J _y. ~..w.c:.3 38.ılıl<~...o.::.._J ~ c...s-:~i .4.c';{.k. 37 ~1 
.....vwıı.:u. 1 ~ 1 -'1 39 - - ~ lı:.. ':ll ..w.c:. . c: ·'1 • ~ f.,?'.!t' <::.l.J..:J-l _). • ~ 

.ı;ill~ tft ~ ':f ö).~ı ~ 40u:ıı 0~ ~_, '-?A-' t:ı-::ı .u.s ı.si.J :tA fo &'.J 

o~ l...:::._) LJS.L..ı .J-A.J Li)l9 LJ-S.,...ıi ';{ ~ ~ .ı.;j~ :6Jy!ı.:t.ll_j l.j.ıwı 
{ =-, ; ""> 2 s 

[...Jc] i.,..; )5 

ı~ .:ı;..ııı:,.. y.'i J;,..)Jli)~f i.,..; )h 

·.~\ 11 l 11 ~J'~"._i".J.Jt..b.;.ı~JI1 ~11ı.)!.Jl..j .~7 

{.ele. ..Jı\ .,.....OJ) i.,..; JX 

(c.,;.ı.?.J i.,..; 3" 

{.U Wl} i~ .m 

{<.S _;.:..lt, ~ı .Wt!J i.,..; 41 

[lAJl;.i..} i.,..; 42 

u.iL { LJ!} i .,.-l 43 

{ J.o.'ı') i .,..; 44 

("-! l,;.,._ıj} i.,..; 45 

u.iL { J-" J i .,..; 4(o 

:i.i:lj (o-kı} i~ .;7 

{"-!Y:,i} ...... .,..; " 



İbnü'ş-Şıhne'nin Nazmü'l-Mesilil Adlı Risalesiııin Tahklkli Neşri 329 

~,y,ı ~i 0 i ~ı~ w~i Jt.S ~ U.:;J..J ı.).c ~~~ :w~I.J (.jö~Aı.:Jı 
. ~L...:. J_,j C""'"" ı.... ~-aJ\..6..:! wsu ~ 3 ~~ ~ ~'+i ~ __r=.. ·~n w..s...... ~ ~ 

.o.:ı~ .:ı.;jJ-:U c:.......::ı .ı...;JI ~_,..i-JI W..S...... l.:ı) ..l..;ı14 _;-o~\ :c.)J~IJ cY'.ıl....ııll 

_49 .:ıl) ı.:ıı o.:ı.) aJ3 ~_,_ülj J_r...§ .ı...;ıı ~_,..i-Jı ..:.ı _,..s..., :w~ıJ c:L...ıılı 

wyl 3_,.11 ~ .} 3 W..S...... 3 y..<:ıb. y. 3 so ~4 ~ 3 &: uJ : w~IJ ()Alil\ 
_,. aJ Ali . 1 . ~ . ':! tl \..j\ tl Jt.S • -.L-;1\ ... ll .:ı\.il\.2 . .:;-~ .? rı r.:-- 3 v-:- . 

..hi..: WSL...ı Y, 3 wL.. j ı.ş ~\ ~ W~ 1 .JÜ...S:. _,i l....:::, y:- ~o\.) : UJ.ı~l 
.ol_,...c:..:ı 

4.\S :i.b:l\.... { ~1) ı:,) ,, J .U J c."'ı_,..üll J_r.-! .o..;Jl <.fo _ı-Wl w _,.s... : 6Jy!.>.li.J ~\...JI l i _,.l 49 

{~IJi_,.l 5!1 
{J} .__;_,.ı 51 

{J) .__;~ 50 

{:t\.c..!\} \~ 53 

(._s).:..,.JIJ t:Jı t-;t..!.o) .__;"'"' 54 

:~ıJ:;)l...,lı ~ı..ı_,.-JukJ~wı ı)c..iı ~ıJJ,Jı ~l)w""' s; 

ı il .,, 




