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İSLAM HUKUKUNDA ŞÜF’A 

Satılan bir akarı ortaklık veya bitişik komşuluk sebebiyle, müşteriden cebren alıp 

mülkiyete geçirmek olan şüf’anın meşruiyeti ile ilgili Kur’ân’da bir hüküm yoktur. Şüfânın 

meşruiyet delili Hz. Peygamber’in (s.a.v.) hadisleri ile ümmetin icmasıdır. Şüf’a hakkı, 

kişinin kendi mülkü üzerindeki tasarruf yetkisini sınırlayan meşru bir müessesedir. Bu 

hakkın meşru kılınış gayesi de bireyler arasındaki muhtemel zararı önlemektir. Şüf’a 

hakkının sebebi, malın kendisinde ortaklık, irtifak haklarında ortaklık ve bitişik 

komşuluktur. Hanefiler’e göre şefîiler arasındaki derece farkı, sebebin kuvvetine dayanır ve 

aynı gruba ait şefîiler, meşfu malı aralarında eşit paylaşırlar. Mâlikî, Şâfiî ve Hanbelîler’e 

göre ise şüf’a hakkının tek sebebi vardır ve şefîiler, meşfu malı ana maldaki hisse oranına 

göre paylaşırlar. Cumhura göre şüf’a sadece taşınmazlarda olur. Taksim edilemeyen 

malların şüf’a konusu olup olmaması ise âlimlerin şüf’anın amacından ne kastettiklerine 

göre değişir. Şefîin, satımı haber alır almaz şüf’a talebinde bulunması gerekir. Aksi halde 

şüf’a hakkını kullanamaz. Şefî, şüf’a hakkını talep etmeden ölürse şüf’a hakkı ortadan 

kalkar. Şüf’a hakkının vârislere geçip geçmeyeceği konusunda ise ihtilaf vardır. Meşfû 

malda kendiliğinden meydana gelen ziyadeler müşterinin; insan fiili ile meydana gelen 

ziyadeler ise bedeli karşılığında şefîin olur.  

Anahtar Sözcükler: Şüf’a, Şefî, İrtifak hakları. 
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PREEMPTİON İN İSLAMİC LAW 

In Quran there is no stipulation about the legitimacy of preemption which 

forcibly taking customers property in the case of mite partnership and adjacent 

neighborhood. In Islam evidence of legitimacy of preemption right by the hadith of Hz. 

Prophet (Mohammad) (s.a.v.) to his obedient. Pre-emption is a legitimate institution that 

bring limits to person’s authority on their property and the purpose of this prevent 

possible disservice between individuals. reason for pre-emption partnership itself, 

adjacent neighborhood and easements (irtifak) According to the Hanafi school, Sefik's 

rights not based on shares actually it is based on reasons thus Şefik belonging to the 

same group Mesfin (meşfu mal) share equally between them but in Maliki, Shafi'i, and 

Hanbali schools Sefiks shares Mesfin according to their shares in the main property.  

According to cumhurun preemption is only occur in immovable property and the 

purpose of division varies among scholars in preemption issues. Sefik, gets know the 

sale news of property and immediately must make a request to the pre-emption 

Otherwise cannot use pre-emption. If Sefik dies without demanding the preemption, 

preemption fall into oblivion. There is dispute believe passing of preemption on to heirs. 

Meşfû goods, they luminous occurring spontaneously, luminous become the rights of 

Sefik. Customer's pre-emption indefectible on saving from his previous Mesfin but the 

next savings from the preemption request is defective.  

Keywords: Preemption, Easements



 
 

ÖNSÖZ 

İslam, birey ve toplumun yararı için bir takım hüküm ve kurallar koymuş ve insana, 

mülk edinme ve bu mülkünde istediği gibi tasarrufta bulunma özgürlüğünü tanımıştır. 

Genel kaideye göre bir kişinin malı, rızası dışında mülkiyetinden çıkmayacağı gibi 

başka birisinin mülkiyetine de geçmez. Ancak bu genel kurala üç istisna getirilmiştir. 

Yani istimlâk, mütemerrit borçlunun malının satılması ve şüf’a müessesesi olmak üzere 

üç şey bu genel kuraldan ayrı tutulmuştur. 

Satım, hibe ve sadaka gibi işlemler, mülkiyeti nakledici işlemlerdir ve rıza 

prensibine dayanır. İstimlâk ve şüf’a ise mülkiyeti nakledici işlemlerden olsa bile rıza 

prensibine aykırıdır. Prensip olarak yani kıyasa göre kişi, kendi malı üzerinde istediği 

gibi tasarrufta bulunma hakkına sahiptir. Ancak İslam, bazı durumlarda özellikle de 

başkasının zararı söz konusu olduğu durumlarda bir maslahattan ötürü kişinin mülkiyet 

hakkını yani tasarruf yetkisini sınırlandırmış ve bunun için de bir takım yöntemler 

belirlemiştir. Bunlardan biri de şüf’adır. Dolayısıyla şüf’a, kişinin mülkiyet hakkını yani 

tasarruf yetkisini sınırlayan bir müessesedir. 

Şüf’a kelimesinin kimi türevleri, Kur’ân-ı Kerîm’de geçmesine rağmen şüf’a 

hakkının meşruiyeti ile ilgili bir hüküm yoktur. Bu hakkın meşruiyeti sünnet ve icma ile 

sabittir. Genel kaideye yani rızaya dayalı alışverişin geçerlilik prensibine aykırı olan 

şüf’a müessesesi, İslam âlimleri tarafından istihsanen kabul edilmiştir. Mülk edinme 

yollarından biri olan şüf’a hakkı, İslam fıkhının muamelat bölümü içinde incelenir. 

Şüf’a müessesesinin, rıza prensibine aykırı oluşu, gasp konusunu yani şüf’anın gaspla 

ilgisinin olup olmadığını hatırlatır. Çünkü şüf’a da gasp gibi, rızaya dayanmaz. Bu 

yüzden her iki konu da kimi eserlerde peş peşe zikredilir. Ancak şüf’da akit söz konusu
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olduğu için mal bedel karşılığında elden çıkar. Dolayısıyla şüf’ayla alınan mal, şefîin 

mülkiyetine geçer.  Gaspta ise malı bedelsiz ele geçirme söz konusudur ve herhangi bir 

akitten söz edilemez. Dolayısıyla gaspla alınan malın mülkiyeti gâsibe geçmez. 

Şüf’a hakkı, genel olarak “satıma konu olan bir akarı, alıcı ve satıcıya rağmen 

bedeli mukabilinde cebren alıp mülkiyete geçirmektir.” şeklinde tarif edilir. 

Türkçede ise şüf’a hakkı yerine “ön alım hakkı” kullanılmaktadır. Buna göre 

şüf’a, ilgili kişiye başkalarına tercihen öncelikli alma hakkı tanıyan bir müessese olarak 

karşımıza çıkar. 

Bizim bu çalışmamızda şüf’a konusunu tercih etmemizin sebebi şudur; Şüf’a 

hakkı ile ilgili hüküm, on dört asır önce o günün şartlarına göre verilmiş hükümdür. 

Dolayısıyla o günün şartları dikkate alınarak verilmiş olan bu hükmü, günümüz 

şartlarında nasıl uygulayabiliriz? İşte bu konuyu, eski eserler ile birlikte günümüzde 

yazılan bir takım yeni eserlerden de yararlanarak açıklığa kavuşturmak istedik. 

Bu çalışmamız bir giriş, bir sonuç ve dört bölümden oluşmaktadır. Giriş 

kısmında konunun önemi ile kaynakların değerlendirilmesi ve şüf’anın kısa 

tarihçesinden bahsedilecektir. 

Birinci bölümde şüf’anın terim ve ıstılahî anlamı yani şüf’a hakkında yapılan 

değişik tariflerden kısaca bahsedildikten sonra şüf’anın unsurları ve şüf’a hakkının 

meşruiyet delili (kaynağı) ele alınacaktır. 

İkinci bölümde de şüf’anın sebep ve şartları ile kimlerin şefî olabileceği konusu 

ve şüf’anın hikmeti/amacından kısaca bahsedildikten sonra şüf’a hakkının vârislere 

geçip geçmemesi ve bu konudaki ihtilaflar ele alınacaktır. Ayrıca bu bölümde şüf’aya 
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konu olabilen mallar ile konu olmayan mallar yani şüf’anın hangi mallarda cereyan 

edeceği konusu da incelenecektir. 

Üçüncü bölümde ise, şüf’a hakkı sahiplerinin dereceleri, bunların meşfû maldaki 

pay durumları ve meşfûun bir parçadan fazla olması ile tarafların birden fazla kişi 

olması ve bunların fiyatta anlaşmazlığa düşmesi kısaca ele alındıktan sonra şüf’anın 

talep edilmesi ve kullanılması konusu incelenecektir. Daha sonra ise meşfû mal 

fiyatının arttırılması-indirilmesi ve şüf’a konusundaki sorumluluğun kime ait olması 

gerektiği meselesi ele alınacaktır. 

Son bölümde de, meşfû malda meydana gelen değişiklikler ile müşterinin meşfû 

mal üzerindeki tasarruf etme yetkisi ve şüf’a hakkını ortadan kaldıran haller 

incelenecektir. Son olarak da şüf’ayı düşürmek için yapılan hile (şüf’ada hile) konusu 

ve bu konudaki muhtelif görüşler ele alınacaktır. 

İslam hukukunun muamelat bölümünde işlenen şüf’a konusu, aynı bölümünde 

işlenen şirket ve miras konuları gibi çok geniş bir konu değildir. Dolayısıyla biz de bu 

çalışmamızda daha fazla detaya girmeden önemli bulduğumuz konulara temas ederek 

şüf’a konusunu ana hatlarıyla anlatmaya çalışacağız. 

Bu çalışmamı başarılı bir şekilde bitirmem konusunda yardımlarını esirgemeyen 

Sayın Prof. Dr. Bilal AYBAKAN hocama, 29 Mayıs Üniversitesi öğretim üyelerine, 

kaynak konusunda ihtiyaçlarımı karşılayan (İSAM) İslam Araştırmaları Merkezinin 

kuruluşunda ve devamında emeği geçenlere ve arkadaşlarıma şükranlarımı sunarım. 

Başarı ancak Allah’tandır.
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GİRİŞ 

Konunun önemi 

Fıkhın muamelat bölümünde işlenen ve İslam borçlar hukuku alanına giren konulardan 

biri de şüf’a hakkıdır. Kur’ân-ı Kerîm’de şüf’a hakkının meşruiyeti ile ilgi herhangi bir 

hüküm yoktur. Şüf’a hakkının meşruiyet kaynağı Hz. Peygamber’in (s.a.v.) hadisleri ve 

ümmetin icmasıdır. Gayesi toplumsal ve bireysel düzeni sağlamak olan İslam, bu 

düzenin bozulmaması için bir takım önlemler almış ve bazı kurallar oluşturmuştur. 

Bunlardan biri de şüf’a müessesesidir. TMK’da ise bu müesseseye “Ön alım hakkı” 

denir.  

Şüf’anın önemine dikkat çeken fıkıh âlimleri, birey ve toplumun yararı için 

İslam’ın tesis ettiği bu müessesesinin çok önemli bir uygulama olduğunu ifade ederler. 

Konu mahiyeti itibariyle hadis ve fıkıh alanı ile ilgili olsa da esas itibarıyla fıkıh dalında 

değerlendirilmektedir. Çünkü bu konuda yapılan araştırma/çalışma bir fıkıh faaliyetidir 

Rıza prensibine aykırı olan şüf’anın dayandığı hadisler ve bu konuda oluşan 

icma’ın belirleyici rolünün olup olmadığının tespiti, şüf’anın İslam hukukundaki yerinin 

ne olduğunun ve şüf’ayı istihsanen kabul eden İslam âlimlerinin şüf’a konusundaki 

yorumlarının ne derece geçerli olduğunun belirlenmesi hususu, şüf’anın mahiyetinin 

araştırılmasını zorunlu kılmıştır. Üstelik eski dönem şartları dikkate alınarak istihsanen 

kabul edilen şüf’anın, günümüz şartlarında nasıl uygulanabileceği meselesi de çok 

önemli bir konu olması sebebiyle araştırılması amaç edinilmiştir. 

İslam’ın meşru kıldığı şüf’a müessesesinin gayesinin, toplum ve özellikle 

bireyler arasındaki muhtemel zararı önlemek olduğu göz önüne alınırsa bu müessesenin 
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çok önemli olduğu görülür. Çünkü şüf’a müessesesi uygulandığı zaman taraflar 

arasındaki kargaşayı giderir ve yabancı şahsın araya girmesine mani olarak insanlar 

arasında huzur ve güvenin oluşmasını sağlar. Toplum ve birey arasında meydana 

gelecek olan muhtemel zararı, kargaşayı ve güvensizliği ortadan kaldırıp onlar arasında 

huzur ve güvenin oluşmasını sağlamak ne kadar önemli ise bu konuda yapılan 

çalışmaların da o kadar önemli olduğu kanaatindeyiz. Dolayısıyla şüf’a hakkıyla ilgili 

söz konusu çalışmamız, bu konuda yapılan çalışmalardan biri olması hasebiyle büyük 

önemi haizdir. 

Kaynakların değerlendirilmesi 

Konuyla ilgili Kur’an’da bir hüküm yoktur. Dolayısıyla bu konu hakkında, hadisler 

belirleyicilik arz ettiği için hadis literatürüne ve ümmetin icmasına başvurulmuştur. Bu 

çalışmanın hadis ilmine taalluk eden alanlarında, fıkhî hükümlere yer veren ve özellikle 

ahkâm hadislerini konu alan hadis eserlerinden yararlanılmıştır. Bu eserler başta İmam 

Mâlik’in Muvattâ’ı olmak üzere Buhari ile Müslim’in Sahîh’leri ve Ebû Davud ile 

Tirmizî’nin Sünen’leridir. 

Fıkıhçıların, şüf’a hakkına dair ele aldıkları hususlar yani “şüf’a hakkı”, fıkıh 

kitaplarında ayrı ve özel bir bölümde incelenmişse de yakın zamana kadar şüf’a hakkı 

konusunda müstakil bir eser yazılmamıştır. 

Bu çalışmamızda Hanefî, Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezheplerinin muteber fıkıh 

eserlerinin konumuzla ilgili bölümlerinden istifade ederken bu bölümler içinde yer 

verilen Zâhiriye mezhebinin görüşlerine de uygun bulduğumuz yerlerde atıfta bulunduk. 

Şeybanî’nin el-Hucce’si ile Şâfiî’nin el-Ümm’ü çalışmamızda yararlandığımız en eski 

eserlerdendir. 
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Tezimizde Hanefî fıkıh kitapları içinden en çok istifade ettiğimiz eserler 

Serahsî’nin el-Mebsut’u ile Fetâvâ-yı Hindiyye’dir. Müteahhir dönem eserlerinden ise 

İbn Abidin’nin Reddü’l-muhtâr’ı ile İbn Kudâme’nin el-Muğni’sinden de fazlaca 

yararlanılmıştır. 

Zamanın değişmesiyle meselelerin ve onlara verilen hükümlerin de 

değişebileceğini hesaba katarak farklı dönemlerde ve o dönem şartları gereği ele alınan 

fıkıh kitaplarından da yararlanılmıştır. Tezimizde istifade ettiğimiz yakın dönem ve 

günümüzde yazılan eserler ise Ömer Nasûhi Bilmen’in Hukuk-i İslâmiyye ve Istılahat-ı 

Fıkhiyye Kamusu, Rahmi Yaran’ın tercüme ettiği İslam Hukukuna Göre Hukukî 

İşlemler ve Hükümleri ve Hayreddin Karaman’ın Mukayeseli İslam Hukuku adlı 

eserleridir. Klasik ve yakın dönemde yazılmış olan bu eserlerde şüf’a hakkı konusu özel 

bir bölümde ele alınmıştır. 

Çalışmamızda istifade ettiğimiz şüf’a konusunda müstakil olarak ele alınan 

günümüz eserlerinden özellikle Arapça olanlarından bazıları ise Abdullah b. 

Abdulazîz’in Ahkâmü’ş-şüf’a fî’l-fıkhi’l-İslâmî, Hamdi Recebe Abdülgani’nin, eş-Şüf’a 

ve âsâruhâ fi’l-fıkhil-İslâmî ile İbn Ma’cuz’un Ahkamü’ş-şüf’a fi’l-fıkhi’l-İslamî ve’t-

taknîni’l-mağribî el-mukaren’idir. Ali Şafak’ın Hadislerde ve Mukayeseli Hukukta 

Şuf’a Hakkı adlı eseri de şüf’a konusunda Türkçe yazılan müstakil bir eserdir. Şüf’a 

konusunda müstakil olarak yazılan Arapça ve Türkçe eserlerin bazılarında şüf’a hakkı 

meselesi modern hukukla mukayeseli olarak ele alınmıştır. Bu konuda, bizim tezimizle 

aynı başlığı taşıyan Abdurrahman Özdemir’in tez konusu olarak ele aldığı İslam 

Hukukunda Şüf’a adlı bir çalışması da mevcuttur. Biz de bu çalışmamızın güncel ve 
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dolayısıyla daha faydalı olabilmesi için hem klasik fıkıh eserlerinden hem de 

günümüzde yazılan konuyla ilgili müstakil eserlerden birlikte istifade etmeye çalıştık. 

Şüf’anın kısa tarihçesi 

Şüf’a müessesesi, İslam dininin meşru kıldığı yani İslam’ın getirdiği ve İslam’a özgü bir 

müessese midir? Yoksa İslam’dan önceki toplumlarda da uygulanıyor muydu? Bu 

konuda farklı yaklaşımlar vardır. Daha eskilere gidecek olursak şüf’anın, Roma 

hukukunda da uygulanan bir müessese olduğu ifade edilmektedir.
1
 

Şüf’anın, cahiliye dönemi arap toplumunda uygulanıp uygulanmadığına 

gelindiğinde ise bu konuda iki farklı görüş bulunmaktadır. Birinci görüş sahiplerine 

göre şüf’anın eski devirlerde yani cahiliye dönemi Araplarında da bazı uygulamaları 

bulunmaktadır.
2
  

Diğer bir görüşe göre ise İslam’dan önceki Arap toplumunda şüf’a müessessi 

diye bir şey bilinmiyor ve uygulanmıyordu. Bu görüşte olanlara göre şüf’a, İslam’ın 

getirdiği bir müessesedir. İslam dışındaki diğer bütün hukuk sistemlerinde şüf’a 

müessesesi yoktur.
3
 Şüf’a müessesesi, İslam hukukuna özel bir konudur.

4
 

Şüf’a müessesesinin, cahiliye döneminde olup olmaması pek önemli değildir. 

Zira şüf’a, cahiliye dönemi Arap toplumunda var olsa da bu, İslam’ın getirdiği şüf’ayla 

ya aynıdır ya da farklıdır. Aynı ise İslam, bu uygulamayı olduğu gibi kabul etmiştir. 

Farklıysa da buna bazı değişiklikler getirip şüf’anın sebep ve şartlarını belirleyerek 

kendi hukuk sistemi içine almıştır. 

                                                           
1
 Der’an, Ahkâmü’ş-şüf’a fî’l-fıkhi’l-islâmî, s. 25. 

2
 Der’an, Ahkâmü’ş-şüf’a, s. 24; Dönmez, “Şüf’a”, DİA, XXXIX, 249. 

3
 İmrani, el-Beyân fî mezhebi’l-imam Şâfiî, VII, 97. 

4
 Karaman, Yeni gelişmeler karşısında İslam hukuku, s. 100. 
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Şüf’anın yegâne amacının muhtemel zararı önlemek olduğu göz gönüne alınırsa 

İslam’dan önceki toplumlarda da uygulandığı kanaatindeyiz. Zira şüf’a müessesesinin 

gayesi, paydaşlar arasına istenmeyen kişilerin girmesine mani olmak ve mümkün 

olduğu ölçüde payların bir elde toplanmasını sağlayarak gayrimenkullerin bölünmesini 

engellemektir. Hal böyle olunca şüf’anın bazı toplumlarda uygulanıyor olması insanlar 

için hukukî ve sosyal açıdan çok önem arzetmektedir. Yani şüf’a müessesesi, yeni 

ortaktan veya yeni komşudan gelmesi muhtemel zarardan korunmak için insanların 

ihtiyaç duyduğu bir tedbirdir. Dolayısıyla kimi hukuk sistemlerinde ve örflerde 

bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için bu tür uygulamalar ve müesseseler olabilir. 

Üstelik Araplar, kabilecilik anlayışına sahip bir toplum oldukları için kabile şeklinde 

yaşar ve kendi kabilesine mensup insanları haksız bile olsa savunurlardı. Buna göre 

başka bir kabileye mensup olan bir kişi gelerek diğer bir kabileden satılık bir evi almak 

isterse bu evin komşusu ona izin vermez. Çünkü o kişi başka bir kabileye mensup 

olduğu için yabancı gibidir. 

Arapların asabiyet ve kabilecilik anlayışına göre hele kendi akraba ve yakınları 

söz konu olduğu zaman şüf’a gibi bir işlemi uyguluyor olmaları kaçınılmazdır. Fakat 

cahiliye Arap toplumunda uygulanan şüf’a müessesesi, İslam’ın getirdiği şüf’ayla aynı 

olmayabilir. Çünkü Araplar, kabileler halinde yaşadıkları için her kabilenin kendisine 

mahsus değişik uygulamaları vardır. Üstelik Araplar arasında uygulanan şüf’anın sebep 

ve şartları yani şüf’anın nasıl uygulandığı da kesin olarak bilinmemektedir. Mesela, 

Araplar’a göre şüf’a hakkına kimler sahip olabilir? Ortaklar mı komşular mı ya da 

bireye karşı kabile mi yahut kabileye karşı kabile mi, bunlar kesin olarak 

bilinmemektedir. Yine bütün mallarda şüf’a oluyor mu veya sadece akarlarda mı 

oluyordu? Bu konular da kesin olarak bilinmiyor. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

I-ŞÜF’ANIN MAHİYETİ 

A-Şüf’anın tarifi 

1-Sözlük anlamı 

Şüf’a (الشفعة), Arapça bir kelimedir. Şüf’a kelimesi, vitrin zıddı olan   َشْفع kökünden 

türetilirse sözlükte; çift, zam, bir sayıyı başka bir sayıya katmak veya bir şeyi başka bir 

şeye ilave etmek anlamlarına gelir. Mesela Arapçadaki “Şefa’tü’r-rak’ate” ( الركعة تشفع ) 

ifadesi, rekâtı iki ve çift yaptım demektir.
5
 

Şefî, şüf’a hakkına dayanarak satıcının sattığı malı kendi mülküne kattığı, yani 

kendi malına başka bir malı ilave ettiği ve böylece kendi malını arttırdığı için şüf’a 

kelimesi kullanılmıştır.
6
 Bununla irtibatlı olarak aynı kökten türeyen şefaat kelimesi de 

güçlendirmek ve yardım etmek anlamlarına gelir.
7
 Yani şüf’anın “  الشفاعة” kökünden 

geldiği düşünülürse o zaman şüf’a kelimesi, merhamet etmek ve birisine yardım etmek 

anlamına gelir.
8
 Örneğin şu ayet-i kerime bu anlamdadır: 

ُ َعلَى ُكلهِّ  ْنَها َوَكاَن اّلله ْفل  مهِّ ْنَها َوَمن يَْشفَْع َشفَاَعةً َسيهِّئَةً يَُكن لَّهُ كِّ يب  مهِّ ن يَْشفَْع َشفَاَعةً َحَسنَةً يَُكن لَّهُ نَصِّ مَّ

يتًا قِّ  Kim güzel bir işte aracılık ederse (iyi bir şefaatte bulunursa), ona o işin“ َشْيٍء مُّ

sevabından bir pay vardır. Kim de kötü bir işte aracılık ederse ona da o kötülükten bir 

pay vardır. Allah’ın her şeye gücü yeter.”
9
 

                                                           
5
 Şevaribî, Ahkâmü’ş-şüf’a fî davi’l-kadâ ve'l-fıkh, s. 5; Bilmen, Hukuk-i İslâmiyye ve Istılahat-ı Fıkhiyye 

Kamusu, VI, 131. 
6
 Hasan, eş-Şüf’a ve âsâruhâ fi'l-fıkhi'l-İslamî, s. 9 

7
 İbn Ma’cuz, Ahkamü’ş-şüf'a fi’l-fıkhi’l-İslamî ve't-taknîni’l-mağribî el-mukaren, s. 17 

8
 Şafak, Hadislerde ve Mukayeseli Hukukta Şuf’a Hakkı, s. 5. 

9
 Nisâ, 4/85 
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2-Istılahî anlamı 

Terim olarak şüf’a, anlamca önemli bir fark olmaksızın değişik şekillerde tarif 

edilmiştir. Şüf’a, Mecelle md. 950’de şöyle tarif edilmiştir: “Şuf’a bir mülk-i müşterâyı 

müşteriye her kaça mal oldu ise ol miktar ile temellük etmektir.” Buna göre şüf’a hakkı, 

fıkıh terimi olarak şefîin, (şüf’a hakkına sahip olan kişi) satım akdine konu olan bir malı 

bedeli karşılığında (müşterinin aldığı bedel ile)  müşteriden cebren alarak kendi 

mülkiyetine geçirme hakkını ifade eder.
10

 

Türkçede ise şüf’a hakkı yerine “ön alım hakkı” kullanılmaktadır.
11

 Ön alım 

hakkı “Taşınmazda pay sahibi bulunan kişiye diğer bir payın üçüncü kişiye satılması 

durumunda, o pay alıcıya neye mal oldu ise o miktar ile ve belli bir süre içinde satın 

alma yetkisini veren aynî bir haktır.”
12

 şeklinde tarif edilmiştir. 

Şüf’a, hukukun tanıdığı şüf’a ve tarafların kendi iradeleri ile meydana 

getirdikleri şüf’a, yani kanunî şüf’a ve akdî şüf’a olmak üzere iki kısma ayrılır. 

Müşterek mülkiyete konu olan taşınmaz malda ortak olan kişinin, kendi payını tamamen 

veya kısmen paydaş olmayan üçüncü kişiye satması halinde diğer paydaş veya 

paydaşlara satılan payı aynı şartlar altında öncelikli olarak satın alma yetkisi tanıyan 

hakka kanunî şüf’a veya yasal ön alım hakkı denir.
13

 Kanunî şüf’a hakkı, eşyaya bağlı, 

kanundan doğan ve yenilik doğurucu bir haktır. Dolayısıyla bu hakkın kullanılması için 

paylı mülkiyete tâbi bir taşınmazın bulunması gerekir. Yani bu hakkın konusunu 

müşterek mülkiyete konu olan taşınmaz mallar oluşturur. Kanunî şüf’a, mülkiyet 

hakkının tanıdığı tasarruf yetkisini kısıtlasa bile mal sahibinin taşınmazdaki payını 

                                                           
10

 Hacak, “Şüf’a”, İslamda İnanç İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi, IV, 209. 
11

 Şafak, İslam Arazi Hukuku ve Tatbikatı, s. 287. 
12

 Olgaç, Şüf’a-Vefa-İştira Hakları (Ön-Alım; Geri-Alım; Satım-Alım Hakları), s. 36.  
13

 Dönmez, “Şüf’a”, DİA, XXXIX, 248. 
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istediği kişiye devretmesine engel değildir. Ancak taşınmazın paydaş olmayan üçüncü 

bir kişiye devredilmesi durumunda diğer paydaşlar şüf’a hakkını kullanarak bu payın 

kendilerine devredilmesini isteyebilir. 

Akdî şüf’a, bir kişinin önalım sözleşmesi ile malını üçüncü kişiye satması 

durumunda sözleşmenin diğer tarafındaki kişiye bu malı, öncelikli olarak satın alma 

yetkisi veren bir hakktır. Akdî şüf’anın kaynağı sözleşmedir ve hak sahibi sözleşmeye 

göre belirlenir. Kanunî şüf’adan farklı olarak akdî şüf’aya konu olan malın müşterek 

mal olması gerekmez. Kanunî şüf’a hakkının muhatabı, taşınmazda paydaş olmayan bir 

üçüncü kişi iken sözleşmeden doğan ön alım hakkının muhatabı, ön alım sözleşmesinin 

tarafı olmayan herhangi bir üçüncü kişidir.  

Şüf’a hakkında yapılan diğer tarifler ise şunlardır: 

Şüf’a hakkı, “ortaklık veya bitişik komşuluk sebebiyle bir akarı müşteriden onun 

ödediği bedel ile almaktır.” 

Şüf’a hakkı, “satılan bir akarı bedeli karşılığında ve ayrıca müşterinin o malı 

satın alırken yaptığı ilave harcamaları da ödeyerek cebren almaktır.” 

Ömer Nasuhi Bilmen ise şüf’ayı, “Satılan veya ı’vaz şartı ile hibe edilen bir 

akarı veya o hükmünde olan bir malı müşteriye veya mevhübün lehe her kaça mal olmuş 

ise o miktar ile müşteriden veya bâyinden veya mevhübün lehten cebren alıp temellük 

etmektir.” şeklinde tarif eder.
14

  

Şüf’a hakkında yapılan şu tarif ise en sınırlaycı ve daha kapsayıcı olanıdır: 

“Şüf’a, satım veya bu hükümdeki bir akitle alınmış taşınmaz veya taşınmaz 

                                                           
14

 Bilmen, Hukuk-i İslâmiyye VI, 131. 
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hükmündeki özel mülkiyete konu olan bir malı müşteriye mal olduğu bedelle cebren 

alıp mülkiyetini elde etme hakkını ifade eder.”
15

 İşte böylece satılan hisseye el koyarak 

malı cebren kendi mülkiyetine geçirmeye şüf’a işlemi denir.
16

 

Bu tarifte geçen “satım ve onun hükmünde olan” ifadesiyle karşılıksız hibe ve 

bağış gibi tasarruflar, “taşınmaz veya taşınmaz hükmündeki” ifadesiyle gayrimenkuller, 

“özel mülkiyet” ifadesiyle vakıf gibi kamu malları ve “cebren almak” ifadesi ile de 

müşterinin rızası, tarifin dışında bırakılmıştır. Ayrıca “mülkiyetini elde etme” ifadesi ile 

de rızaya aykırı olsa bile şüf’ayla alınan malın şefîin mülkiyetine geçeceği belirtilmiştir. 

Yukarıdaki tariflerden çıkarılan sonuç şudur: Şefî, satılan meşfû akarı bâyi ve 

müşterinin rızasına bakmadan alabilir. Fakat bunu alırken şüf’a konusu mal, müşteriye 

fiyat ve masraf olarak kaça mal olduysa onu da öder. Yani şefîin, müşterinin satın aldığı 

mala zorunlu olarak yaptığı harcamaları da ayrıca ödemesi gerekir. 

Şüf’a hakkı, bir akarın mâliki tarafından bir başkasına satılması durumunda şüf’a 

hakkı sahibine satılan bu akara müşteriyle aynı şartlar altında sahip olma yetkisi verdiği 

gibi, akarın mâlikine veya müşteriye de bu akarı bedeli karşılığında şüf’a hakkı sahibine 

teslim etme mükellefiyeti yükler. Yani şüf’a, gayrimenkul mal satıldığında ilgili şahsa, 

bu malı müşteriden alıp kendi mülkiyetine geçirme yetkisini verir. Şüf’a hakkı da şefîin, 

şüf’a konusu malı başkalarına tercihen (öncelikli olarak) alması gereken hakkıdır. 

Dolayısıyla şüf’a hakkı, gayrimenkul mülkiyetinin dolaylı şekilde sınırlandırılması 

niteliğindedir. 

Şüf’a hakkı, rıza prensibine aykırıdır denince gasp konusu akla gelir. Şüf’anın 

gaspla ilgisi ise şöyledir: Şüf’a ile gasp her ikisi de başkasının malını rızası dışında alıp 

                                                           
15

 Dönmez, “Şüf’a”, DİA, XXXIX, 248. 
16

 Çeker, Fıkıh Dersleri 1, s. 135. 
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mülk edinmektir. Her konu da rızaya dayanmadığından birbirleriyle ilgilidir. Bu yüzden 

İslam âlimleri, fıkıh kitaplarında bu iki konuyu peş peşe zikretmektedirler.  Şüf’ayla 

gasbı birbirinden ayıran özellik gaspta karşılıklı akidin olmayışıdır. Şüf’ada ise rıza 

olsun olmasın ortada karşılıklı olarak yapılmış bir akit vardır. Akit olması için rıza 

şarttır denebilir, fakat şüf’a istihsanen kabul görülmüş bir müessese olduğundan bunda 

rıza aranmaz. Yine gasp gayrimeşru; şüf’a ise meşru bir şeydir.
17

 

B-Şüf’anın unsurları/rükünleri 

Her konunun kendine özgü şart ve unsur/rükünleri olduğu gibi şüf’anın da bir takım şart 

ve rükünleri vardır. Bu rükünleri şefî, meşfû ve müşteri şeklinde üçe ayıranlar
18

 olduğu 

gibi bunları daha fazla ve daha farklı şekilde ayıranlar da olmuştur. Hakikatte şüf’a da 

bir akit meselesidir. Dolayısıyla bunun rükünlerini de bâyi, müşteri, şefî, meşfû ve 

meşfûun bih şeklinde ayırırsak şüf’a müessesesinde rol alan aktörleri sıralamış oluruz. 

Zaten bu konunun aktörleri onun rükünleridir. Şüf’anın rükünleri konusundaki farklı 

yaklaşımlar dikkate alınarak maddelenen ve âlimlerce genel kabul gören rükünler 

şunlardır:  

1) Şefî (الشفيع), satılık akara ortaklık veya ona bitişik komşuluk sebebiyle şüf’a 

hakkı sahibi olan kişidir.  

2) Meşfû (المشفوع أو مشفوع في), şüf’aya konu olan akardır. Dolayısıyla şüf’a 

hakkıyla alınan mala da meşfû’ denir.  

3) Meşfûun bih, (المشفوع به) şüf’a hakkının doğmasına sebep olan, kendisi 

sebebiyle şüf’a hakkı elde edilen akardır. Kısacası şefîin sahip olduğu maldır.  

                                                           
17

 Şevaribi, Ahkâmü’ş-şüf’a, s. 6. 
18

 Hasan, eş-Şüf’a, s. 30. 
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4) Bâi’, (البائع) satıcı demektir. Fakat burada bâi’den kasıt, şüf’aya konu olan bir 

akarı satan kimsedir.  

5) Müşteri, satın alan demektir. Yani şüf’aya konu olan bir akarı satın alan 

kimsedir. İşte bu beş madde şüf’anın genel olarak kabul edilen rükünleridir.  

Mâlikîlerden Karâfî (ö. 684/1285) ise (وما به األخذ) (والمأخوذ منه) (والمأخوذ) (اآلخذ) 

şefî, meşfû, müşteri ve meşfûun bih şeklinde şüf’anın rükünlerini dörde ayırmaktadır.
19

 

Bunlardan başka da şüf’ayla ilgili bazı kavramlar vardır ki bu kavramların birer 

cümleyle açıklanması, şüf’a hakkının daha iyi anlaşılabilmesi için faydalı olacaktır. 

C-Şüf’ayla ilgili kavramlar 

1- Halît: İrtifak haklarında (yol ve su haklarında) ortak olmak veya 

bu haklarda ortak olan kişidir. 

2- Câr-ı mulâsık: (الجارالمالصق) Hangi taraftan ve ne kadar sınırla 

olursa olsun bitişik komşu demektir. Bitişik komşuluk, şüf’a hakkının en zayıf 

sebebidir. 

3- Şirb-i Hâs: Özel su demektir. Bu, belli sayıdaki kişilerin birlikte 

istifade ettikleri (küçük bir nehrin suyu gibi) özel sudur.  

4- Tarîk-i Has: Özel yol anlamındadır. Sayılı kişilerin birlikte 

kullandıkları (çıkmaz sokak gibi) özel yoldur. 

5- Gayrimenkul mal: Taşınmaz mal demektir. Fakat taşınması 

mümkün olsa bile taşındığı zaman aslına bir zarar gelecekse veya değeri 

düşecekse bu tür taşınır mallar da taşınmaz hükmündedir. Başka bir ifadeyle 

                                                           
19

 Karâfi, ez-Zâhire, VII, 262. 
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taşınması sebebiyle, ait olduğu yere zarar veren taşınır mallar da taşınmaz 

hükmünde kabul edilir. 

II-ŞÜF’ANIN MEŞRUİYET DELİLİ 

Şüf’a hakkının meşruiyet deliline gelince, Kur’ân-ı Kerîm’de şüf’a kelimesinin 

türevlerinden olan “şef‘” kelimesi, tek olanı çift yapmak veya yardım etmek yahut da 

amelleri artırmak anlamlarına gelecek şekilde geçmektedir.
20

 Ancak şüf’a kelimesinin 

türevleri Kur’ân’da geçmesine rağmen şüf’a hakkıyla ilgili herhangi bir hüküm ifade 

etmemektedir. Başka bir deyişle Kur’ân’da şüf’a hakkıyla ilgili herhangi bir hüküm 

yoktur. Bu yüzden şüf’anın sabit bir hak olup olmadığı tartışmalı bir konu olmuştur. 

Başka bir ifadeyle şüf’a hakkını kullanmanın mübah mı veya müstehab mı olduğu 

âlimler arasında ihtilaf konusu olmuştur. 

Cumhura göre şüf’anın meşruiyeti sünnet ve icma ile sabittir.
21

 Şüf’a hakkı, 

rızaya dayalı alışverişin geçerlilik prensibine yani genel prensibe (kıyasa) aykırıdır. 

Ama İslam âlimleri şüf’anın nass ile sübutunu bir maslahattan dolayı kabul 

etmişlerdir.
22

 Hatta Serahsî’nin ifadesine göre şüf’a hakkı istihsanen yani bir 

maslahattan ötürü değil, bu konuda nass bulunduğu için sabittir.
23

 Şüf’a hakkı nass ile 

sübut bulunca ilgili kişiler (hak sahipleri) tarafından kullanılması caiz bir hak olur. 

Ebû Bekir er-Râzî ise, şüf’anın bir maslahattan dolayı kabul edilen bir hak 

olduğuna karşı çıkararak “şüf’a hakkı istihsanen değil, bu konuda ümmetin icması 

olduğundan caizdir.”
24

 der.  

                                                           
20

 Der’an, Ahkâmü’ş-şüf’a, s. 30. 
21

 Hasan, eş-Şüf’a, s. 17-19. 
22

 İbn Kudâme, el-Muğnî, VII, 436. 
23

 Serahsî, el-Mebsût, XIV, 155. 
24

 el- Mevsılî, el-İhtiyar, II, 6. 
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Şüf’a hakkıyla ilgili hükümler hadislerde yer almaktadır. Dolayısıyla hadis ve 

fıkıh kitaplarında “kitabü’ş-şüf’a” diye bir bölüm açılmıştır.
25

 Bu yüzden şüf’a hakkının 

temel kaynağı sünnettir.  

A-Sünnet 

Şüf’ayla ilgili bazı hadisler şunlardır ki bu hadisler, aynı zamanda şüf’anın meşru bir 

hak olduğunu kabul edenlerin delilleridir: 

رضى هللا عنه قال؛ قضى رسول هللا بالشفعة في كل ما لم يقسم فاِّاذا وقت الحدود وصرفت  عن جابر 

 الطرق فال شفعة

Cabir’den rivayet edilen şu hadiste Hz. Peygamber (s.a.v.): “Taksim olunmamış 

her malda şüf’a vardır. Sınırlar belirlenip yollar ayrılırsa onda şüf’a yoktur diye 

hükmetmiştir.”
26

 

رٍك َربعٍة اَْوحائِّطٍ  ...عن جابر  رضى هللا عنه قال؛ قال رسول هللا اَلُشفعةُ في كل شِّ   

Yine Cabir’den rivayet olunan şu hadiste de Hz. Peygamber (s.a.v.): “Ev olsun 

bahçe olsun bütün ortaklıkta şüf’a vardır.” buyurmuştur.
27

 

رسول هللا بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط ال يحل له أن يبيع حتي يؤذن  عن جابر قال؛ قضى

 شريكه فان شاء أخذ وان شاء ترك فاذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به

Yine Cabir’den gelen bir rivayette Hz. Peygamber (s.a.v.): “Taksim edilmemiş 

her ortaklıkta ev olsun veya bahçe olsun şüf’aya hükmetti. Ortaklardan birinin, diğer 

ortaklarına haber vermeden ortak malı satması helal değildir. Ortak isterse satın alır 

                                                           
25

 Dönmez, “Şüf’a”, DİA, XXXIX, 249. 
26

 Buharî, Şüf’a, 1; Mâlik, Muvattâ’, Şüf’a, 1. 
27

 Ebû Davud, Buyu’, 74. 
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isterse almaz. Eğer ortağa haber vermeden sattıysa ortak, şüf’ayla malı alma 

konusunda başkalarına göre daha fazla hak sahibidir.”
28

 

ُق بُِّشفعَةِّ جارهِّ و يُْنتَظر بها واِّ ْن كان غائباً إذا كان طريقهُما واحداً أحَ الجار     

“Komşu, komşusunun şüf’asında öncelikli hak sahibidir. Eğer ikisinin yolları tek 

ise komşu kayıp da olsa beklenir.”
29

 

“ اَلشٍَّريُك َشفِّيع   والُشفعة فِّي ُكلهِّ َشْيءصلَّى هللا عليه وسلم رسول هللا  قال؛ قال عن اِّبن عبَّاس   

İbn Abbâs’tan rivayet edilen bir hadiste Hz. Peygamber (s.a.v.): “Ortak şefîidir 

ve her şeyde şüf’a vardır.” buyurmuştur.
30

  

Hz. Peygamber’den (s.a.v.) şüf’ayla ilgili yukarıda zikrettiğimiz hadislere benzer 

birçok hadis nakledilmiştir. Eski dönemlerde de (İslam’dan önceki dönemde) bazı 

uygulamaları bulunan şüf’a, İslam fıkhında hadislerle tespit edilmiş bir konudur. 

Dolayısıyla İslam’ın ilk yıllarından itibaren uygulanmaya başlanan şüf’a konusu, Hz. 

Peygamber’in (s.a.v.) söz ve uygulamalarıyla hukukî bir müessese haline gelmiştir.
31

 

B-İcma’ (االجماع) 

Şüf’a hakkının meşruiyetini gösteren ikinci bir delil ise icmadır. İslam âlimleri, şüf’anın 

nass ile sabit meşru bir hak olduğu konusunda icma etmişlerdir. Çünkü şüf’anın meşru 

hak olduğuna sahabîlerden de kimse karşı çıkmamıştır.
32

 Hanbelîler’den İbn Kudâme 

(ö. 620/1223) şüf’anın, ortaklar için sabit bir hak olduğu konusunda âlimlerin icma 

                                                           
28

 Müslim, Müsakât, 28. 
29

 Ebû Davud, Buyu’, 74. 
30

 Tirmîzî, Ahkâm, 34. 
31

 Dönmez, “Şüf’a”, DİA, XXXIX, 249. 
32

 Hasan, eş-Şüf’a, s. 20. 
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ettiğini ve sadece Ebû Bekir el- Esamm’ın “Şüf’a hakkı, meşru bir hak değildir.” 

diyerek buna karşı çıktığını ifade eder.
33

 

Ebû Bekir el-Esamm’a göre şüf’a rızaya dayanmamaktadır. Rızaya dayanmayan 

bir şey ise, şefî lehine sabit bir hak olamaz. Çünkü Allah (c.c) “Kendi aralarınızda 

mallarınızı haksız ve batıl yere (rızanız dışında) yemeyiniz.”
34

 buyurmaktadır. Üstelik 

daha önce satılan malın şüf’a hakkına dayanarak geri alınmasında mülk sahipleri için 

zarar söz konusudur. Mesela müşteri, şefîin geri almasından korktuğu için satılık bir 

araziyi satın almayabilir. Böylece satıcı da malını satamaz. Dolayısıyla malını 

satamayan satıcı zarar görmüş olur.
35

 

Cumhur, Ebû Bekir el-Esamm’ın bu görüşünün şüf’a hakkındaki hadislere ve 

kendisinden daha önce oluşan icmaya ters olduğunu, dolayısıyla bu görüşün dikkate 

alınmayacağını ifade eder. Cumhura göre ilk hukukî varlığı hadislere, daha sonra sahabe 

ve sonraki dönem âlimlerinin icmâına dayanan şüf’a meselesi, günümüze kadar 

uygulanagelmiştir. İslam âlimleri, şüf’anın ortaklar için sabit ve meşru bir hak olduğu 

konusunda icma etmişlerse de şüf’ada affı, başka bir deyişle şefîlerin meşfû akara daha 

fazla ihtiyacı yoksa müşteriden almamasını, almasından daha üstün ve faziletli 

görmüşlerdir. Eğer müşteri kötü birisi ise ve şefî şüf’ayı almadığı takdirde kötülüğe 

maruz kalacaksa bu durumda şefîin şüf’ayı alması vaciptir.
36

 

Kısacası şüf’a hakkı şefî lehine nass ve icma ile sabit olmuş bir haktır. Eğer 

şefîin, şüf’a konusu mala daha fazla ihtiyacı yoksa müşterinin almasına müsaade etmesi 

                                                           
33

 İbn Kudâme, el-Muğnî, VII, 435-6 
34

 Nisâ, 4/29. 
35

 Hasan, eş-Şüf’a, s. 20. 
36

 el-Abbâdî, Havaşi a’la tuhfeti'l-muhtac bi-şerhi'l-minhac, VI, 54; İbn Ma’cuz, Ahkamü’ş-şüf’a, s. 23 
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gerekir. Çünkü sırf inat için bir müslümanın işine yani iki kişi arasında gerçekleşecek 

olan meşru bir muameleye engel olmak doğru bir davranış değildir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

I-ŞÜF’A HAKKINI DOĞURAN SEBEPLER 

Şüf’a konusuyla ilgili hadislere baktığımızda şüf’a hakkının sebebi olarak hem ortaklık 

hem de bitişik komşuluk zikredilmektedir. Dolayısıyla şüf’ayı kabul eden İslam 

âlimlerinin bir kısmı, şüf’a sebebi olarak sadece ortaklığı kabul ederken bir kısmı da 

hadislerde zikri geçen bütün sebepleri (ortaklık ve komşuluk) kabul etmektedir. Böylece 

âlimler, şüf’anın sebebi sadece ortaklık mıdır yoksa ortaklıkla birlikte bitişik komşuluk 

da şüf’a hakkının sebebi olabilir mi konusunda ihtilafa düşmüşlerdir. 

Şüf’anın sebeplerini sayarken aslında şüf’a hakkına kimlerin sahip olduğunu da 

belirlemiş ve sıralamış oluyoruz. 

A-Cumhura göre şüf’anın sebebi 

Mâlikî, Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine (cumhura) göre şüf’a hakkının yegâne sebebi 

vardır, o da meşfû akarın kendisinde ortaklıktır.
37

 Meşfû akarda ortaklık, satım akdi 

neticesinde şüf’aya konu olan malın bizzat kendisinde ortaklığı ifade eder. 

Bizzat akarın kendisinde ortak olmak, şüf’a hakkı için en güçlü ve bütün 

mezheplerin kabul ettiği bir sebeptir. Ne şekilde olursa olsun bir akarda ortak olan 

paydaşlardan herhangi birisi, kendi payının mülkiyetini bir bedel karşılığında başkasına 

devrederse, diğer ortaklar o satılan payda şefî olurlar. Mesela bir arazi iki kişi arasında 

ortak ise bu iki ortaktan birisi kendi hissesini yabancı bir şahsa satsa bu durumda geri 

kalan diğer ortak, satılan hissenin şefîidir.  Dolayısıyla arazinin bedelini ödeyerek onu 

cebren alıp kendi mülkiyetine geçirme hakkına sahip olur. 

                                                           
37

 Hacak, “Şüf’a”, İslamda İnanç İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi, s. 210. 
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Cumhura göre irtifak haklarında ortaklık ile bitişik komşuluk ise, şüf’a hakkının 

sebebi değildir. Bu üç mezhebe göre şüf’a sadece ortak mülkiyette yani taksim 

edilmemiş akarda söz konusudur. Dolayısıyla ortak arazi sahiplerinden birisi, kendi 

hissesini ortakları dışında yabancı bir şahsa satsa geri kalan ortaklar satılan hisseye şefî 

olurlar. 

İmam Mâlik (ö. 179/795), Muvattâ’ında şüf’a ile ilgili bazı hadisleri zikrederken 

bu konuda kendi görüşünü de açıklar. İmam Mâlik’e göre Hz. Peygamber (s.a.v.), 

“Şüf’a henüz taksim olunmamış şeylerdedir. Eğer sınırlar belirlenip taksim edilmişse 

onda şüf’a yoktur.” şeklinde buyurmuştur.  Bu hadis, taksim edilmiş ve yolları ayrılmış 

olan arazilerde şüf’a hakkının olmayacağına delildir. Hatta ihtilaf edilmeyen tek sünnet 

de budur.
38

 Saîd b. Müseyyeb’e (ö. 91/710) göre de evde olsun veya arazide olsun şüf’a 

ancak ortaklar arasındadır.
39

 Süleyman b. Yesar (ö. 107/726) da Saîd b. Müseyyeb ile 

aynı görüştedir.
40

  

Şâfiî’ye göre de şüf’a hakkının sebebi satılık malın mülkiyetinde yani malın 

bizzat kendisinde ortak olmaktır. İrtifak haklarındaki ortaklık ile komşuluk ise şüf’a 

sebebi değildir. Çünkü şüf’a ancak taksim edilmemiş mallarda olur. Taksim edilen 

mallarda ise artık ortaklıktan söz edilemeyeceğine göre şüf’a hakkı cereyan etmez.
41

  

Şâfiî mezhebine göre, şüf’ayla ilgili hadiste “Sınırlar belirlenip yollar 

ayrıldıktan sonra şüf’a yoktur.” ifadesi yer almaktadır. Bu ifadeye göre bir akarın su ve 

yol haklarında (irtifak hakları) ortak olanlar şefî olamazlar. Su ve yolda ortak olanlar 

şefî olmadığına göre komşu zaten şefî olmaz. Dolayısıyla ortak dışında hiçbir kimse 

                                                           
38

 Mâlik, Muvattâ’, Şüf’a, 1. 
39

 Mâlik, Muvattâ’, Şüf’a, 2. 
40

 Mâlik, Muvattâ’, Şüf’a, 3. 
41

 el-Kâsânî (ö. 587), Bedaiü’s-sanaî fî tertibi’ş-şerâî’, VI, 90. 
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şüf’a hakkına sahip değildir. Ayrıca Şâfiîlere göre taksimi mümkün olmasa bile (küçük 

bir çay ocağı gibi) mal ortak ise onda şüf’a vardır. Çünkü şüf’anın gayesi ortakların 

zarar görmesini engellemektir.
42

 

Ortaklığın şüf’a sebebi olduğunu gösteren bazı hadisler: 

اَلشٍَّريُك َشفِّيع  والُشفعةُ فِّي ُكلهِّ َشْيء صلَّى هللا عليه وسلم قال عن اِّبن عبَّاس اَنَّ رسول هللا  

İbn Abbas’tan riyavet edilen şu hadiste Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurur: 

“Ortak şefîdir ve her şeyde şüf’a vardır.”
43

 

“Bir kimsenin ortağının iznini almadan ortak malı satması helal olmaz, ortağı 

isterse alır isterse almaz. Ortağın izni alınmadan mal satılırsa ortak, satılan malı 

almaya diğerlerinden daha fazla hak sahibidir.”
44

 

“Taksim olunmamış her malda şüf’a vardır” 

Kısacası cumhura göre şüf’anın sebebi, malın bizzat kendisinde ortaklıktır. 

Şüf’anın amacı da taksimden dolayı meydana gelecek olan zararı önlemektir. İbn Kasım 

ve Bâcî’ye göre ise şüf’anın amacı, taksimden dolayı değil, ortaklıktan dolayı meydana 

gelecek olan zararı önlemektir.
45

 Cumhur zarar konusunda taksimi esas almışken İbn 

Kasım ve Bâcî ise mutlak olarak ortaklığı esas almıştır. 

B-Hanefîlere göre şüf’anın sebepleri 

1-Meşfû malın kendisinde ortak olmak  

Hanefîler de diğer mezhepler gibi yukarıda zikrettiğimiz hadislerden yola çıkarak meşfû 

malın kendisinde ortaklığı, şüf’a hakkının en güçlü sebebi olarak kabul ederler. 

                                                           
42

 Arslan, Büyük Şafii Fıkhı, III, 277. 
43

 Tirmîzî, Ahkâm, 34. 
44

 Ebû Davud, Buyu, 74. 
45

 Mahcûbî, eş-Şüf’a fi’l-fıkhi’l-Mâlikî ve’t-teşrî’i’l-mağribi, s. 83. 
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Ortaklığın, şüf’anın en güçlü ve birinci sebebi olduğu konusunda dört mezhep imamı ve 

şüf’a müessesini kabul eden diğer İslam âlimleri ittifak halindedirler.
46

 

Ebû Hanîfe’ye (ö. 150/767)  göre “akarın kendisinde ortak olan kişi, şüf’a ile 

alma konusunda diğerlerine nazaran daha fazla hak sahibidir.”
47

 Hatta Ebû Yusuf bu 

konuda daha da ileri giderek “malın kendisinde ortak olan varsa diğerlerinin şüf’a hakkı 

yoktur.” der. Ona göre ortak, şüf’a hakkından vazgeçse bile başkalarının şüf’a hakkı 

yoktur. Çünkü ortağın olmasıyla ortak dışındaki diğer kişilerin şüf’a hakkı iptal 

olunmuştur. Yani ortak ile diğerleri şüf’adan mahrum bırakılmıştır.
48

  

Hanefîler malın bizzat kendisinde ortaklığı şüf’a hakkı için en güçlü sebep kabul 

etmekle birlikte buna irtifak haklarında ortaklık ile komşuluğu da birer şüf’a sebebi 

olarak eklemişlerdir. 

2-İrtifak haklarında ortak olmak 

İrtifak sözlükte faydalanmak anlamına gelir. Kadri Paşa, irtifak hakkını şöyle tarif 

etmiştir: “Bir gayrimenkul üzerinde o gayrimenkul Mâlikinin dışında birisine ait başka 

bir gayrimenkulün menfaati için takarrür etmiş haktır.”
49

 İrtifak haklarında ortak olmak, 

yol ve su haklarında ortaklığı (aynı yolu ve aynı kanalın suyunu birlikte kullanmayı) 

ifade eder. Şirb, mecra, mesîl, mürur, teallî ve civar haklarına da irtifak hakları denir. 

İrtifak hakları, bir gayrimenkule ait ve bulundukları yere tâbi bir haktır. 

Dolayısıyla irtifak hakları için herhangi bir gayrimenkulün bir kimsenin mülkiyetinde 

olması veya gayrimenkul sahibinin kim olduğu önemli değildir. İrtifak hakları asla 

değişmez. Fakat bu hak, ait oldukları gayrimenkullerin mülkiyet değiştirmesiyle 
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mülkiyet değiştirebilir. Başka bir ifadeyle, irtifak hakları ait oldukları gayrimenkullerin, 

sahibinin mülkiyetinden çıkıp başka bir kişinin mülkiyetine geçmesiyle mülkiyet 

değiştirebilir.
50

 Buna göre irtifak hakları, bir şahsa ve şahıslara ait bir hak değil, 

gayrimenkule ait ve ona bitişik olan bir haktır.  

Yukarıda belirttiğimiz gibi Hanefîlere göre malın kendisinde ortak olmak ile 

beraber irtifak haklarında ortak olmak da şüf’a hakkının sebeplerindendir. Konuyla ilgili 

Ebû Hanîfe şöyle der: “Akarın kendisinde ortak olan kişi, şüf’a ile almaya 

başkalarından daha fazla hak sahibidir. Eğer ortağı olmayan bir arazi satılsa o zaman 

yol ortağı olan şahıs, şüf’ayı alma konusunda diğerlerinden önde gelir.”
51

 Ebû 

Hanîfe’nin bu ifadesine göre şüf’a hakkı ilk olarak malın bizzat kendisinde ortak olanın, 

ortak yoksa veya ortağı olup da şüf’a hakkından vazgeçerse o zaman irtifak haklarında 

ortak olanındır. 

Hasan b. Ziyâd’a göre de arazilerini aralarında paylaşmış olsalar bile su 

hakkındaki ortaklığı devam ediyorsa bu kişiler birbirlerinin şefîi olurlar. Serahsî de 

Hasan b. Ziyâd ile aynı görüştedir.  Çünkü Serahsî’ye göre malın kendisinde ortak 

olmakla doğan şüf’a hakkı, irtifak haklarında ortak olmakla da doğar.
52

 

Şüf’a sebebi olan irtifak haklarından kasıt hususi yol ve hususi su hakkıdır. 

Hususi yol ve hususi su demek, özel mülkiyete tâbi veya sayılı kişilerin birlikte 

kullandıkları yol ve su kanalıdır. Bu tür yol ve su kanallarından birlikte istifade eden 

akar sahipleri birbirlerinin şefîi olurlar.
53
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3-Meşfû akara bitişik komşu olmak 

Satıma konu olan akara bitişik komşular hangi taraftan (alt, üst ve yan) ve ne şekilde (az 

veya çok) olursa olsun bitişik komşu sayılırlar. Yani söz konusu araziler birbirlerine 

ister bir yönden bitişik olsun ister birkaç yönden bitişik olsun hiç önemli değildir. 

Önemli olan satılık akara az bile olsa herhangi bir yönden bitişik olmaktır. Hanefî 

mezhebine göre satılık akarın ortakları gibi bitişik komşusu da ona şefîi olabilir. 

Dolayısıyla komşusu olan bir arazi satıma konu olduğunda onun bitişik komşusu, 

bitişiklik sebebiyle şüf’a hakkını öne sürerek araziyi satın alma hakkına sahiptir. İmam 

Muhammed (ö. 189/805) bitişik komşuluğun şüf’a sebebi olduğuna dair Ebû Hanîfe’den 

şu sözleri nakleder: “Şüf’a hakkı ilk önce akarın kendisinde ortak olanın, sonra yolda 

ortak olanın daha sonra ise bitişik komşunundur.”
54

 

Hanefîler bitişik komşuluğu şüf’a hakkının sebebi olarak kabul ederken bu 

görüşlerini desteklemek için şu hadisleri delil gösterirler: 

 الجار أحق بسقبه

“Komşu komşusunun şüf’asına başkalarından daha fazla hak sahibidir.”
55

 

 جارالدار أحُق بدارالجاراو األرض

“Evin komşusu, komşunun ev ve arazisinde daha fazla hak sahibidir.”
56

 

ُق بُِّشفعَةِّ جارهِّ و يُْنتَظر بها اِّ ْن كان غائباً إذا كان طريقهُما واحداً أحَ الجار     

“Komşu, komşusunun şüf’asında öncelikli hak sahibidir. Eğer ikisinin yolları tek 

ise komşu kayıp da olsa beklenir.”  
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Bu tür hadislerden hareketle komşuluğu da bir şüf’a sebebi olarak kabul eden 

Hanefî âlimlerine göre şüf’anın asıl amacı, ortak malın paylaştırılmasındaki güçlülük ve 

zararı engellemek değil, yeni ve kötü komşudan gelmesi muhtemel olan zararı bertaraf 

etmektir. 

Serahsî ortak olabilecek malları iki kısma ayırır ve bitişik komşuluğun şüf’a 

hakkının sebebi olduğuna şöyle açıklık getirir; Serahsî’ye göre ortaklık ya taşınır malda 

olur ya da taşınmaz malda olur. Taşınır maldaki ortaklık, komşuluğa götüren ortaklık 

değildir. Çünkü taşınır mallar ortaklar arasında taksim edildikten sonra artık bu kişilerin 

birbirleri arasında o malla ilgili hiçbir bağ kalmaz. Dolayısıyla taşınır mallarda şüf’a da 

olmaz. Mesela iki kişi ortak oldukları ağaçları aralarında paylaşsa artık bu kişiler 

arasında o ağaçlarla ilgili hiçbir bağ kalmayacağından kişilerden birisi kendi payına 

düşen ağaçları satsa onda şüf’a olmaz.
57

  

Eğer ortaklık taşınmaz mallarda ise o zaman bu ortaklık komşuluğa götüren bir 

ortaklıktır. Başka bir ifadeyle taşınmazlar, ortaklar arasında taksim edildiği zaman bu 

ortaklar birbirlerinin bitişik komşuları olurlar. Buna göre şüf’a hakkı, komşuluğa 

götüren ortaklık sebebiyle sabit olmuş bir haktır. Dolayısıyla şüf’a hakkının sebebi ve 

illeti de aslında komşuluktur. Zira şüf’anın asıl amacı, taksimden doğan zararı önlemek 

değil, devamlı olan yeni ve kötü komşuluğun vereceği zararı önlemektir. Çünkü 

Serahsî’ye göre “paylaştırmadan dolayı gelecek olan zararın engellenmesine olan 

ihtiyaç, şüf’a hakkını elde etmenin gerekçesi değildir.”
58
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II-ŞÜF’ANIN HİKMETİ/AMACI 

Şüf’anın hikmetinden kasıt, şüf’a müessesinin amacı ve bu müssesenin neden meşru 

kılındığı meselesidir. Birçok toplum ve hukuk sisteminde olduğu gibi İslâm toplumunda 

da şüf’a müessesesinin kabulü, hukukî ve sosyal açıdan önemli birtakım hedeflere 

yöneliktir. Müşterek mülkiyete konu olan akar üzerinde hissedarlara şüf’a hakkının 

tanınmasının gayesi bu paydaşlardan birinin satımı ile paydaşlar arasına istenmeyen 

yabancı kişilerin girmesine mani olmak ve mümkün olduğu ölçüde payların bir elde 

toplanmasını sağlayarak gayrimenkullerin bölünmesini engellemektir. Özellikle 

Hanefîler’de birbirine komşu olan ve birtakım hakları ortaklaşa kullanan akar sahipleri 

arasında şüf’a hakkının kabul görülmesi ile de akar mâlikleri açısından devamlılık 

arzeden komşuluk münasebetlerinde ve akarlar arasındaki hukukî ilişkilerde istikrarı 

temin etmek hedeflenmiştir. Bu sebeple ortaklara ve komşulara şüf’a hakkının 

tanınması ekonomik olduğu kadar sosyal açıdan da çok önemlidir. 

Şüf’a müessesesinin zararı önlemek için meşru kılındığı ortadadır. Ancak gayesi 

zararı önlemek olan şüf’a müessesesinin hangi zararı önlemek için meşru kılındığı 

konusunda ise görüş ayrılığı vardır. İmam Mâlik ile Ahmed b. Hanbel’e ve Şâfiî’ye ait 

ikinci bir görüşe göre şüf’a hakkı, taksimden doğan zararı önlemek için meşru 

kılınmıştır. Hanefîler ile Zahirîlere göre ise şüf’a, ortaklıktan doğan zararı önlemek için 

meşru kılınmıştır.
59

 

Birinci görüş sahiplerine göre şüf’a, taksim edilebilen fakat henüz taksim 

edilmeyen mallarda olur. Bu ifadeye göre şüf’anın sebebi de sadece malın bizzat 

kendisinde ortaklıktır. İkinci görüş sahiplerine göre ise taksimi mümkün olsun olmasın 
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veya taksimi mümkün olup da daha taksim edilmiş olsun vaya olmasın gayrimenkul 

mallarda şüf’a olur. Dolayısıyla ortaklıkla birlikte bitişik komşuluk da şüf’a sebebi 

olabilir. Şüf’a müessesesinin meşru kılınış gayesi hakkındaki görüşler aslında şüf’anın 

sebeplerini belirlemektedir. 

III-ŞÜF’A HAKKINA SAHİP OLABİLECEK KİŞİLER 

Şüf’a hakkına sahip olabilecek kişilerden maksat, sebepleri ve şartları gerçekleştiğinde 

kimlerin şefî olabileceği meselesidir. Yani hiçbir şekilde ayrım yapılmadan bütün 

insanlar birbirlerine karşı şefî olabilirler mi?  

İslam âlimlerine göre bir müslüman, bir müslüman ve zimmîye karşı, bir zimmî 

de zimmîye karşı şefî olabilir. Bunda ihtilaf yoktur. İhtilaf,  bir zimmînin bir 

müslümana karşı şefî olup olamayacağı konusundadır. 

Cumhur’a göre bir zimmî bir müslümana karşı şefî olabilir. Cumhur, zimmînin 

bir müslümana karşı şefî olabileceği konusunda üç çeşit delil ileri sürmüştür.
60

 

Birincisi: Şüf’a hakkının meşruiyetini gösteren hadisler umum ifade etmektedir. 

Dolayısıyla bu hadisin kapsamına bütün insanlar dâhil olur. Müslüman ve zimmî ayrımı 

yapılmaz. 

İkincisi: Şüf’anın amacı muhtemel zararı engellemektir. Zarar konusunda ise 

müslüman ile zimmînin durumu aynıdır. Nitekim ayıplı bir mal üzerinde akit 

yapıldığında bu ayıptan dolayı zarar görmemek için önceki akdi fesh edip malı geri 

verme konusunda müslüman ile zimmî arasında hiçbir ayrım yapılmamaktadır. Mal 

ayıplı çıkarsa sahibine geri verilebilir. 
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Üçüncüsü: Kadı Şüreyh, zimmîler ile ilgi şüf’a hakkı söz konusu olduğunda 

durumu Hz. Ömer’e bildirir. Hz. Ömer de zimmîlere şüf’a hakkının tanınmasına izin 

verir ve kimse de buna itiraz etmez. Dolayısıyla bu konuda sükût-i icma oluşmuş olur.
61

 

Hasan Basrî, Ahmed b. Hanbel ve diğer bazı âlimlere göre ise müslümana karşı 

zimmîler için şüf’a hakkı yoktur. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.v.): ال شفعة لنصرانى 

“Nasrânîler için şüf’a hakkı yoktur.” buyurmuştur.
62

 

Mürtedin şefî olup olamayacağı da ihtilaflı bir konudur. Ebû Hanîfe’ye göre 

mürted hiçbir şekilde şefî olamaz. Mâlikîlere göre ise mürtedin şüf’a hakkı beytülmale 

bırakılır. Delinin şefîliği de ihtilaflıdır.
63

 

Küçük çocuğun şefî olup olamayacağına gelince, âlimlerin çoğunluğuna göre 

çocuk için şüf’a hakkı sabittir. Çünkü şüf’ayla ilgili hadisler mutlak zikredilmiş ve 

konuyla ilgili hadislerde büyük küçük ayrımı yapılmamıştır. Ayrıca şüf’adan maksat 

insanlardan muhtemel zararı gidermek olduğuna göre küçük çocuk da buna dâhildir. 

Onun da er ya da geç yeni gelen komşudan zarar görme ihtimali vardır. Eğer küçük 

çocuk şüf’a hakkını talep edemiyorsa onun yerine velisi talep eder.
64

 

Cumhura göre mahcur kimsenin (bazı nedenlerden dolayı kendi malını 

kullanmaktan men edilen kimse) şefî olabileceği konusunda ise ittifak vardır.
65

  

İbrahim en-Nehâî ile Ebû Leyla dâhil bazı fıkıh âlimleri ise küçük çocuk için 

şüf’a hakkı tanımazlar. Onlara göre küçük çocuğun şüf’a hakkını talep edebilmesi 

mümkün olmadığı gibi büyüyene kadar çocuğun beklenmesi de mümkün değildir. Zira 
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çocuk büyüyene kadar beklenmesi durumunda müşteri zarara uğrar. Ayrıca velisi de 

onun yerine geçemez. 

Âlimlerin çoğunluğuna göre şüf’a hakkı herkes için sabit olan bir haktır. 

Müslüman, zimmî, hür, köle, erkek, kadın, küçük, büyük bütün insanlar birbirlerinin 

şefîi olabilirler. 

Serahsî bu konu hakkındaki görüşünü şöyle açıklar: Ona göre  ِّماكانَ  الجاُر أحُق بُشفعته 

hadisinde geçen “ما كان” kelimesi, iki anlamda kullanılabilir. 

Birincisi: “َمنْ  كان”  anlamındadır. “mâ” kelimesi bazen “men” anlamında da 

kullanılır. Mesela, والسَّماءِّ وما بَنَاها ayetinde geçen “mâ” kelimesi burada “men” 

anlamındadır. Buna göre “َمنْ  كان” kelimesinin anlamı kim olursa olsun demektir. 

Dolayısıyla erkek, kadın, küçük, büyük, Müslüman ve zimmî kim olursa olsun bütün 

insanlar birbirlerine karşı şefî olabilirler.
66

 

İkincisi:  “أيُّ ما كان” yani nasıl olursa olsun anlamındadır. Bu ifade ise şüf’aya 

konu olan malla ilgilidir. Dolayısıyla taksimi mümkün olsun olmasın bütün akarlarda 

şüf’a cereyan eder.
67

 Serahsî, hadiste geçen “mâ kâne” kelimesini iki manaya gelecek 

şekilde ele alarak hem kimlerin şefî olabileceğini hem de meşfûun hangi mal türünden 

olacağını beyan etmiş oluyor. Başka bir deyişle bütün insanların, birbirlerinin şefîi 

olabileceği konusu ile bütün akarların şüf’aya konu olabileceğini ifade etmektedir. 
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İbn Ebû Leyla’ya göre ise müslümanlar dışında hiç kimse şüf’a hakkına sahip 

değildir. Çünkü müminlere İslam dininin şefkat ve merhametinden dolayı şüf’a hakkı 

tanınmıştır. Müslüman olmayanlar ise İslam dininin tanıdığı bu haktan mahrumdur.
68

  

Bize göre de ister müslüman olsun ister zimmî bütün insanlar birbirlerinin şefîi 

olabilirler. Çünkü zimmîler de İslam devletinin sınırlarında yaşadıkları müddetçe malî 

işlemlerde müslümanlar ile eşit haklara sahiptirler. Hukuki işlemlerde bütün insanlar 

eşittir. Ayrıca İslama ve müslümanlara herhangi bir zarar verip tehdit oluşturmadığı 

sürece inanç ve ibadetlerinde de özgürdürler. İslam dini, hoşgörü ve barış dini 

olduğundan müslüman olmayanları dışlamaz. 

IV-ŞÜF’ANIN ŞARTLARI 

Sebep ve unsurları mevcut ise de şüf’adan söz edebilmemiz bazı şeylerin meydana 

gelmesine bağlıdır. Başka bir ifadeyle sebepleri mevcut olsa bile şüf’a hakkının tam 

olarak doğması bazı şartların gerçekleşmesine bağlıdır. Aslında şüf’anın sebepleri 

dediğimiz şeyler aynı zamanda şüf’anın unsurlarıdır. Şüf’anın şartları da, aslında 

şüf’anın sebepleri ve rükünlerinde bulunması gereken özelliklerdir. Ayrıca yukarıda 

bahsettiğimiz şüf’a sebepleri de şüf’anın doğmasını ve sübut bulmasını sağlayan şeyler 

değildir. Çünkü şüf’a hakkı, sadece malda ortaklık ve bitişik komşuluk sebebiyle 

doğmuyor. Ortaklık ve komşuluk, şüf’a meydana geldikten sonra kendileri sebebiyle 

şüf’a hakkı ileri sürülebilen şeylerdir.  

Fıkıh âlimleri, ortaklık ve komşuluğu şüf’ayı doğuran/meydana getiren sebep 

olarak kabul ederler. Fakat bizim kanaatimize göre şüf’anın meydana gelmesini 

öncelikli olarak sağlayan şey, ortaklık ve komşuluk değil başka şeylerdir. Mesela ortada 
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hiçbir akit muamelesi yapılmamışken hiçbir kimse “ben bu mala ortağım veya 

komşuyum” diyerek şüf’a talebinde bulunamaz. Şüf’a hakkının talep edilebilmesi için 

şüf’anın meydana gelmesi gerekir. Şüf’anın meydana gelmesi de satım akdine bağlıdır. 

Yani ortaklık ve komşuluk akitten önce de mevcuttur. Fakat bu, şüf’anın doğması için 

yeterli değildir. Dolayısıyla şüf’anın doğması için önce akdin yapılmış olması gerekir. 

Şunu da unutmamak gerekir ki her akit ile şüf’a meydana gelmez. Sadece ortak ve 

komşusu bulunan mal ile ilgili akitler şüf’ayı doğurur.  

Kısacası akit olmadan şüf’a; ortaklık ve komşuluk olmadan da şüf’a hakkı sabit 

olmaz. Dolayısıyla ortak veya komşusu bulunan bir arazi satıma konu olduğunda şüf’a 

hakkı söz konusu olur. Buna göre şüf’a hakkının kullanılabilmesi için ortaklığın, 

komşuluğun, şüf’anın şartlarının ve şüf’anın ilk meydana gelmesine sebep olan satım 

akdinin gerçekleşmiş olması gerekir. Bu saydıklarımızın hepsi birbirlerinin 

gerekliliklerindendir.  

Şüf’a müessesesinin işleyebilmesi ve meşfû mal mülkiyetinin elde edilebilmesi 

için bir takım şartların gerçekleşmesi gerektiğini belirtmiştik. Maddeler halinde 

zikredeceğimiz bu şartların bazıları şüf’a konusu malla, bazıları meşfûun bih ile ve 

bazıları da taraflarla ilgilidir. 

A-Meşfûun akar olması 

Şüf’aya konu olan şeyin gayrimenkul mal olması gerekir. Menkul mallar şüf’a konusu 

olmazlar. Ancak bir gayrimenkule tâbi olarak onunla birlikte satılırsa o zaman şüf’a 

konusu olabilirler.
69

 Mesela bina ve ağaçlar bir arazi ile birlikte satıldığında hem arazide 
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hem de bina ve ağaçlarda şüf’a olur. Çünkü bina ve ağaçlar araziye tâbidirler. Meyveler, 

kumaşlar vs. şeyler ise araziye tabi olsun olmasın satıldığında onlarda şüf’a olmaz.  

Şüf’anın şartlarından olan diğer maddelere geçmeden önce şüf’a konusu mallar 

ile bu konuda oluşan ihtilaflardan kısaca bahsetmekte fayda vardır.  Çünkü aşağıda 

zikredeceğimiz şüf’aya konu olabilecek ve olmayacak mallar konusu, şüf’anın birinci 

şartı olan “Meşfûun akar olması” maddesiyle yakından ilgilidir. 

Hz. Peygamber’in (s.a.v.) “Taksim olunmamış her malda şüf’a vardır. Sınırlar 

belirlenip yollar ayrılırsa onda şüf’a yoktur.” hadisinde “taksimi mümkün olan mal” 

ifadesi açıkça yer almamakla birlikte “gayrimenkul mal” ifadesi de yer almaz. Bu 

durum, şüf’anın hangi mallarda cereyan edeceği konusunu tartışmaya açmıştır. İslam 

âlimleri bazı malların şüf’a konusu olabileceğinde ittifak etseler de bazılarında ihtilafa 

düşmüşlerdir. 

1-Şüf’aya konu olabilmesinde âlimlerin ittifak ettikleri mallar 

Âlimlerin çoğunluğuna göre şüf’a sadece taşınmazlarda söz konusu olur. Zira şüf’anın 

taşınmaz mallarda olması devamlı olan zararı önlemek içindir.  Nitekim devamlı zarar 

ancak taşınmaz mallarda söz konusu olur. Dolayısıyla şüf’anın da taşınmaz mallarda 

olması gerekir. Hz. Peygamber (s.a.v.) konu ile ilgili şöyle buyurmuştur: 

رٍك بأرٍض اَْو َربعٍ اَْوحائِّطٍ  ...عن جابر  رضى هللا عنه قال؛ قال رسول هللا اَلُشفعةُ في كل شِّ  

Cabir’den rivayet edilen şu hadiste Hz. Peygamber (s.a.v.): “Evde, arazide ve 

bahçede her ortak için şüf’a vardır.” diye buyurmuştur.”
70

 

  الشفعة اِّالَّ في ربعٍ اَْو حائٍط 
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 Ebû Dâvud, Buyu’, 74.  
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“Şüf’a, ancak arazi (ev) ve bahçede vardır.” 

النَّبىَّ عن دمحم اِّبن اَبى بَكر اَنًّ  (ص) قال الشفعةَ في ماٍء  والطريٍق  وال فحٍل يعنى اَلنَّخلِّ   

Muhammed b. Ebî Bekir’in Hz. Peygamber’den (s.a.v.) naklettiği şu hadiste Hz. 

Peygamber (s.a.v.): “Suda, yolda ve hurma ağacında şüf’a yoktur.” buyurmuştur. 

Bu ve benzeri hadisleri delil alan âlimlere göre şüf’a sadece arazi, ev ve bahçe 

gibi gayrimenkul mallarda olur.
71

 Hanefîlere göre taksimi mümkün olsun olmasın 

gayrimenkul mallar ile gayrimenkul hükmünde olan bütün mallarda şüf’a cereyan eder. 

Yani Hanefîler, şüf’a konusu olmasında mallar arasında “taksimi mümkün olan mal” 

ayrımını yapmazlar.
72

  

Hanefî eseri olan el-Hidâye’de şu ifade yer almaktadır: “Ev olsun akar olsun her 

şeyde şüf’a vardır.” Bu hadisi delil alan Hanefîlere göre, taksimi mümkün olsun 

olmasın bütün taşınmazlarda şüf’a söz konusu olabilir.
73

  

Mâlikî, Şâfiî ve Hanbelîler ise gayrimenkul mal tanımına “taksimi mümkün olan 

mal” ifadesini de ekleyerek şüf’anın, sadece bölünebilen fakat henüz bölünüp ortaklar 

arasında paylaştırılmayan taşınmaz mallarda (akar) olacağını beyan ederler.
74

 

 Akar konusunda İmam Mâlik’ten iki rivayet vardır. Birincisi, şüf’anın sadece 

taksimi mümkün olan akarlarda olacağı şeklindedir. Diğer bir rivayet ise taksimi 

mümkün olmayan akarlarda da şüf’anın cereyan edebiliceği yönündedir.
75

  

Özet olarak bütün İslam âlimlerine göre, şüf’a sadece gayrimenkullerde söz 

konusu olur. Fakat şüf’a konusunu çok geniş tutan Zahirîlere göre ise (menkul olsun 
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veya gayrimenkul olsun; bölünebilir olsun veya bölünemeyen olsun) bütün mallar şüf’a 

konusu olabilir.
76

 

Delilleri de Cabir ve İbn Abbas’ın Hz. Peygamber’den (s.a.v.) naklettiği 

hadislerdir. 

اَلشٍَّريُك َشفِّيع  والُشفعةُ فِّي ُكلهِّ َشْيء قال  عن اِّبن عبَّاس اَنَّ رسول هللا (ص)

İbn Abbas’ın naklettiğine göre Hz. Peygamber (s.a.v.), “Ortak şefîdir ve her 

şeyde şüf’a vardır.” buyurmuştur.
77

 

شفةِّ في ُكلهِّ شيٍء لباِّ    قضى رسول هللا  (ص)

Hz. Peygamber (s.a.v.), “Her şeyde şüf’a olduğuna hükmetmiştir.” Bu ve benzeri 

hadislere dayanan Zahirîlere göre bütün mallar şüf’a konusu olabilir. 

Bize göre “şüf’a ancak taşınmazlarda olur” ifadesindeki hükmün günümüz 

şartları dikkate alınarak bir değerlendirmeye tâbi tutulması gerekir. Zira günümüzde 

büyük gemiler, uçaklar, tırlar vb. şeyler aslında taşınabilir mallardan sayılsa da bunların 

taşınmaz hükmünde kabul edilmesi mümkündür. Mesela büyük bir gemi iki kişi 

arasında ortaksa, bunda her bir ortağın şayi hissesi vardır. İki ortaktan birisi bu 

gemideki kendi hissesini yabancı bir şahsa satsa, diğer ortak ortaklığı sebebiyle satılık 

hisseyi şüf’ayla alma hakkına sahip olabilir. Zira şüf’anın amacı yeni gelen ortağın 

muhtemel zararını önlemektir. Eğer gemiyi taşınır mallardan sayarak burada şüf’a 

müessesesini işletmezsek, satılık hisseyi yabancı şahsın almasıyla diğer ortak zarar 

görebilir. Örneğin gemiye ortak olan yeni şahıs, gemiyle yasal olmayan yollardan 

sevkiyat yapmak isteyebilir. Dolayısıyla eski ortakla anlaşmayabilir. 
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2-Şüf’aya konu olabilmesinde ihtilaf edilen mallar  

a-Gayrimenkule tâbi olan ağaçlar ve binalarda şüf’a hakkı 

Hanefî mezhebine göre gayrimenkullerde olduğu gibi gayrimenkul 

hükmünde/gayrimenkule tâbi olan mallarda da şüf’a olur. Ağaç, bina vb. şeyler menkul 

olsalar da araziyle birlikte satıldıklarında araziye tâbidirler. Mesela bir arazi üzerindeki 

ekin ve ağaçlar ile birlikte satılsa, arazinin kendisinde olduğu gibi ağaç ve binalarda da 

şüf’a olur. Yani akde dâhil olduğu açıkça ifade edilerek gayrimenkul mal ile birlikte 

satılan (ağaç ve bina gibi) menkullarda da şüf’a söz konusu olur. Araziden ayrı olarak 

satılan ağaçlarda ise şüf’a olmaz. Çünkü araziden ayrı olarak satılan ağaç ve binalar, 

artık kendilerinde taşınmazlık vasfı kalmadığından taşınır mallardan sayılır.
78

  

Mâlikîler’e göre de şüf’a gayrimenkul mallarda olduğu gibi ağaç ve binalarda da 

olur. Çünkü ağaç ve binalar gayrimenkullerden sayılır.  Hatta onlara göre ağaçların 

kökü toprakta sabit kalıyorsa, ağaçlardan ayrı olarak satılan meyvelerde de şüf’a 

cereyan eder. Mâlikîler’e göre şüf’a genel olarak üç çeşit malda olur. Gayrimenkul 

mallarda, gayrimenkullere tabi ağaçlar, binalar vs. gibi menkul mallarda ve 

gayrimenkullerden hâsıl olan meyvelerdedir.
79

 

Atâ b. Ebû Rebâh ile İmam Mâlik’ten gelen bir rivayet; “Her şeyde şüf’a olur. 

Araziden ayrı olarak satılsa bile bina ve ağaçlarda hatta elbisede bile şüf’a cereyan 

eder.” şeklindedir. İbn Kudame’nin Ebû Abdullah’tan rivayet ettiği başka bir rivayet ise 

kılıç, değerli taş ve hayvanlarda da şüf’anın cereyan edeceği yönündedir.
80
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Hanbelîler ile Şâfiîler’e göre ise şüf’a ancak taksim edilebilen fakat henüz 

taksim edilmeyen gayrimenkul mallarda olur. Zira şüf’anın asıl amacı, ortak malın 

bölünmesindeki masraftan kurtulmaktır. Bu iki mezhep, şüf’anın konusunu biraz daha 

daraltmışlardır.
81

 Konuyla ilgili Şâfiî şöyle der: 

  وقال الشافعى : الشفعة فيما اليقسم الن الشفعة انما وجبت دفعا لمؤنة القسمة وهذا اليتحقق فيما اليقسم

“Taksim edilemeyen mallarda şüf’a yoktur. Zira şüf’a, taksimden dolayı gelecek 

olan zararı engellemek için vacip kılınmıştır. Bu zarar taksim edilemeyen mallarda ise 

söz konusu değildir.”
82

 

Kısacası Şâfiî’ye göre şüf’a, sadece taksimi mümkün olan fakat henüz taksim 

edilmeyen ortak akarlarda söz konusu olur. Hamam ve değirmen gibi taksimi mümkün 

olmayan yerlerde ise şüf’a olmaz.
83

 

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi Hanefîlere göre ise bir malın şüf’aya konu 

olabilmesi için taşınmaz olması yeterlidir. Taksimi kabil olup olmaması fark etmez. 

Çünkü şüf’a hakkı, yeni gelen şahısın verebileceği muhtemel zararı önlemek için meşru 

kılınmıştır. Zarar ise hem bölünebilen hem de bölünemeyen mallarda meydana gelir. 

Buna göre hamam gibi taksim edilemeyen küçük yerlerde de şüf’a sabit olur. 

Bize göre de küçük ev, cafe veya küçük çay ocağı gibi bölünmesi mümkün 

olmayan veya bölündüğü zaman işlevsiz hale gelecek olan yerlerde şüf’a fazla önem 

arzeder. Hatta bu tür yerlerde şüf’a müessesesinin işletilmesi daha isabetli olur. Zira 

bölünemeyen mallarda yeni gelen ortağın vereceği zarar ancak şüf’a yoluyla 

engellenebilir. Mesela küçük bir çay ocağı iki kişi arasında ortaksa ortaklardan birisi 
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kendi hissesini yabancı bir şahsa satmak isterse diğer ortağın şüf’a hakkı doğar. Çünkü 

yeni gelen şahıs, eski ortağın aksine küçük çay ocağını paylaşmak isteyebilir veya 

burada çay değil başka bir şeyler (alkollü içki gibi) satmak isteyebilir. Bu durum göz 

önüne alındığına eski ortak için taksimi mümkün olmayan yerlerde, taksimi mümkün 

olan yerlere göre daha fazla zarar söz konusudur. Bu sebeplerden dolayı taksimi 

mümkün olmayan veya taksim edildiğinde işlevini kaybedecek olan yerlerde de şüf’a 

hakkının olması kaçınılmazdır. Ayrıca bu tür yerlerde eski ortağın, yeni gelen ortağın 

zararından kurtulabilmek için malı paylaşma şansı da yoktur. Çünkü mal taksime 

elverişli değildir. Taksim edilebilen yerlerde ise böyle bir ihtimal yoktur. Eski ortak ile 

yeni gelen ortak arasında anlaşmazlık çıktığında hemen malı taksim ederler ve 

aralarında komşuluktan başka hiçbir bağ da kalmamış olur. Kısacası taksimi mümkün 

olmayan yerlerde yeni ortağın vereceği zarar, taksimi mümkün olan yerlerde ise 

ortaktan değil yeni komşudan gelecek olan zarar söz konusudur. 

b-Ekinlerde şüf’a hakkı 

Satılık arazideki ekinlerde iki durum söz konusudur. Ekin ya söz konusu arsa 

satılmadan önce ekilmiştir ya da satıldıktan sonra müşteri tarafından ekilmiştir. 

Ekin arsa satılmadan önce ekilmişse yani satıcının kendisi veya ortağı 

satacakları araziye ekin ekmişse bu durumda ekinde değil sadece arazinin kendisinde 

şüf’a olur. Ekin ister kurumuş olsun ister yaş olsun isterse de tamamen olgunlaşmış 

olsun fark etmez.  

Eğer ekin arazi satıldıktan sonra ekilmişse, başka bir ifadeyle satın aldığı boş 

araziye müşterinin kendisi ekin ekmişse, daha sonra şefî gelerek ekin olgunlaşmadan 

önce şüf’ayı talep etse hem arazide hem de ekinde şüf’a olur. Çünkü ekin olgunlaşana 
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kadar arsaya şamildir. Bu durumda eğer şefî şüf’ayı almak isterse arazinin semenini, 

ekinin ise kıymetini ödeyerek alır. Fakat ekin şüf’a talebinden önce olgunlaşmışsa yani 

şefî, şüf’ayı ekin olgunlaştıktan sonra talep ettiyse o zaman ekinde şüf’a olmaz. Çünkü 

olgunlaşan ekinler araziye şamil değildir.
84

 

İbn Asam ise mahsuller hakkında olgunlaşmış veya olgunlaşmamış ayrımı 

yapmaz. Ona göre arazideki mahsullerde her zaman şüf’a söz konusudur.
85

  

Şâfiî’ye göre ister arazi ile birlikte satılsın ister tek başına satılsın ekin ve 

meyvelerde şüf’a yoktur.
86

 

Toprak mahsullerinde (ağaç, meyve ve ekinlerde) şüf’anın cereyan edip 

etmeyeceği konusundaki ihtilaflar bu şekildedir. 

c-Kuyularda şüf’a hakkı 

Kuyular hakkında Hz. Osman’dan gelen bir rivayet şöyledir:  “Arazideki hudutlar belli 

olduktan sonra onda şüf’a yoktur. Kuyu ve hurma ağacında da şüf’a yoktur.”
87

 Ebû 

Hanîfe de kuyular konusunda Hz. Osman ile aynı görüşte olduğunu belirtmiştir.  

İmam Mâlik de Hz. Osman’ın görüşünü benimser.
88

 Fakat İmam Mâlik “Kuyuda 

şüf’a olmaz” derken bütün kuyuları kastetmemektedir. Ona göre Hz. Osman’ın 

“Kuyuda şüf’a yoktur” ifadesi de sadece çöl kuyularına mahsustur. Yani İmam Mâlik’e 

göre çöl kuyuları hariç taksim edilmemiş arazi ile birlikte satılan bütün kuyularda şüf’a 

vardır.
89

 

                                                           
84

 Mahcûbî, eş-Şüf’a, s. 108. 
85

 Mahcûbî, eş-Şüf’a, s.104. 
86

 el-Hasenî, el-Velaye ve’ş-şüf’a ve’l-icare mine’l-fıkhi’l-İslamî fi sevbeti’l-cedid, s. 131. 
87

 Mâlik, Muvattâ’, Şüf’a, 4. 
88

 Mâlik, Muvattâ’, Şüf’a, 4. 
89

 Sahnun, el-Müdevvenetü’l-kübra, V, 432. 



37 
 

Şâfiî’ye göre de kuyuda şüf’a yoktur. Ancak kuyu ile birlikte taksimi mümkün 

olan bir toprak parçası varsa veya kuyu taksim edildiği zaman iki kuyu olabilecek kadar 

çok genişse o zaman kuyularda da şüf’a olur.
90

 

d-Hayvanlarda ve suda şüf’a hakkı 

Menkul mallardan sayılan hayvanlar bir akara mahsus olup o akarla birlikte satılırsa 

hükmü akarınki gibidir ve bu tür hayvanlarda şüf’a olur. Bir yere mahsus ve sadece o 

yerin hizmeti için ayrılmış olsa bile yerden ayrı olarak satılan hayvanlarda ise şüf’a 

olmaz. Suya gelince, ister yer ile birlikte satılsın ister tek başına satılsın arazi taksim 

edilmediği müddetçe suda şüf’a olur. Çünkü su yere tabidir. Ayrıca suyun taksimi de 

mümkün değildir.
91

 

Ekin, ağaç, bina, su ve hayvanlar gibi araziye tâbi olan mallarda şüf’a 

müessesesi yukarıdaki gibi işletilir. Fakat bir de araziye tâbi olmayan mallar vardır ki 

bunlarda ise şüf’a olmaz. Örneğin bir arazi, bir arabayla birlikte satıldığında arabada 

şüf’a olmaz. Sadece arazinin kendisinde olur. Çünkü araba araziye tâbi değildir.
92

  

İslam âlimlerinden özellikle Şiî âlimlerden bazılarına göre meta’/değerli eşya ve 

hayvanlarda da şüf’a cereyan eder. Üç arkadaş diye bilinen et-Tusî, Küleynî ve Ebû 

Abdullah es-Sadık, kendilerine şüf’a hakkında bir soru sorulduğunda “Şüf’a her şeyde, 

hayvanlarda, arazide ve değerli eşyalarda vardır. Hatta bunlarda şüf’a vaciptir. Fakat bu 

gibi şeylerin iki ortak arasında olması gerekir. İkiden fazla ortağı varsa o zaman 

ortaklardan hiçbirisi için şüf’a hakkı yoktur.” cevabını vermişlerdir.
93
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Bir araziye mahsus olup sadece onun için iş gören ve onun hizmetinde olan 

hayvanlar, arazi ile birlikte satıldığında söz konusu hayvanlar üzerinde şüf’a cereyan 

eder. Bu kaideye göre bir eve, bir otele yahut da bir araziye mahsus ve sadece onun 

hizmeti için ayrılmış olan makine ve araba gibi şeylerde de şüf’a müessesesinin 

işletilmesi gerekir. Çünkü eski devirlerde araziyi ekebilmek için at ve inek gibi 

hayvanlara ihtiyaç vardı. Bu yüzden bu hayvanlar arsa ile birlikte satıldıklarında onlarda 

da şüf’a oluyordu. Günümüzde ise bu hayvanların yerini elektronik aletler almıştır. 

Dolayısıyla bir arsaya mahsus hayvanlarda nasıl şüf’a hakkı oluyorsa bir eve veya bir 

araziye mahsus traktör ve araba gibi şeylerde de (ait oldukları yer ile birlikte 

satıldıklarında) şüf’a hakkının olması gerekir. 

e-Gemilerde şüf’a hakkı 

Hanefîlere göre taşınır mallardan olduğundan gemilerde ve satılmak için pazara 

çıkarılan mallarda şüf’a yoktur. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.v.):  ربعٍ اَْو حائٍط الشفعة اِّالَّ في  

“Şüf’a ancak ev ve bahçede vardır.” buyurmuştur. Bu hadis ise taşınır mallarda şüf’anın 

olmayacağına delildir. İmam Mâlik’e göre ise gemiler, odalarının göz göz olması 

sebebiyle evlere benzemektedir ve dolayısıyla onlarda da şüf’a vardır.
94

  

Yine Mâlikîlere göre araziden ayrı olarak satıldığında kökleri toprakta sabit 

kalıyorsa bamya, hıyar, salatalık, fasulye ve karpuz gibi meyve ve sebzelerde de şüf’a 

vardır.
95

 Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Zahirîlere göre ise her şeyde şüf’a vardır. 
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95

 el-Hasenî, el-Velaye ve’ş-şüf’a, s. 132. 



39 
 

f-İrtifak haklarında şüf’a hakkı 

Hanefîlere göre satılan akarın kendisinde olduğu gibi irtifak haklarında da şüf’a hakkı 

vardır.
96

 Buna göre ortaklaşa kullanılan su kanalı ve yolda şüf’a cereyan eder. Mâlikî, 

Şâfiî ve Hanbelîlere göre ise sadece akarın kendisinde ortak olan için şüf’a vardır. 

İrtifak haklarında ise şüf’a olmaz. Çünkü onlara göre Hz. Peygamber (s.a.v.), “Suda, 

yolda ve hurma ağacında şüf’a yoktur.” buyurmuştur. Konuyla ilgili İmam Mâlik de 

“İster bölünebilen olsun ister bölünemeyen olsun yolda ve evin arsasında şüf’a yoktur.” 

der.
97

 

g-Apartman ve bunun katlarında (daire) şüf’a hakkı 

Kat mülkiyetinin, İslam hukuk sisteminde diğer hukuk sistemlerinden daha önce ele 

alınmış bir konu olduğunu ifade eden ve hatta kat konusundaki görüşleri daha da eskiye 

götürerek Medine ve Kûfe âlimlerinin görüşü şeklinde iki kısımda inceleyenler de 

vardır.
98

 

Hanefîlere göre katlar, birbirlerine nispetle menkul mallara benzedikleri için 

bunlarda şüf’a hakkının olmaması gerekir. Bu ifade kıyasa göre böyledir. Ancak Hanefî 

âlimleri katlar konusunda istihsanen yani maslahat gereği şöyle bir sonuca varmışlardır. 

Onlara göre binanın katları akar gibidir. Zira alt kat, akar hükmünde olduğundan ona 

bitişik olan üst katlar da akar hükmünde olur. Dolayısıyla katlardan birisi satıldığında 

diğer kat sahipleri arasında şüf’a hakkı doğar.
99

  

Mâlikî ve Hanbelîlere göre dairelerde/katlarda şüf’a yoktur. Üst ve alt kat 

sahipleri birbirlerinin şefîi olamazlar. Çünkü katlar birbirlerinden müstakildirler. Eğer 
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üst katın sahibi alt katın çatısında ortaksa o zaman sadece çatıda olmak kaydıyla şüf’a 

hakkı olabilir. Örneğin tabanı/çatısı ortak olan üst ve alt katlardan bir tanesi, tabanı ile 

birlikte satılsa bu durumda diğer kat sahibinin, satılan katın kendisinde değil katın 

tabanında şüf’a hakkı vardır. Çünkü o şahıs sadece tabanda ortaktır.
100

 

Kat meselesinde hakk-ı teallî diye bir kavram ortaya çıkmıştır. Hakk-ı teallî, bir 

kimsenin başka bir kişinin dairesinin üzerine kat yapma hakkıdır. Örnek verilecek 

olursa on katlı bir düşünüldüğünde bu binanın her bir katının kendisinden bir aşağıdaki 

kat üzerinde teallî hakkı vardır. Dolayısıyla üst kat sahibi, alt katın tabanından 

yararlanma hakkına sahiptir fakat tabanın mülkiyetine sahip değildir. Çünkü alt katın 

tabanı kendisinin bir parçası sayılır.
101

 

Teallî hakkının satılıp satılamayacağına gelindiğinde bu konuda farklı görüşler 

olduğu ifade edilmelidir.  

Hanefîlere göre teallî hakkı mal olmadığı için kattan ayrı olarak satılmaz. Teallî 

hakkı ancak üst katın satımı anında sabit olan bir şeydir. Dolayısıyla teallî hakkının 

varlık kazanması üst katın satımına bağlıdır.
102

 

Ebû Hanîfe ile Ebû Yusuf’a göre alt kat satıma konu olduğunda üst kat yıkılmış 

ise üst kat sahibinin şüf’a hakkı düşer. Çünkü üst kat sahibinin şüf’a hakkı evi 

sebebiyledir. Fakat şüf’aya sebebiyet veren üst kat ise yıkılmış durumdadır. Yine Ebû 

Yusuf’a göre şüf’a hakkı üç sebepten (ortaklık, irtifak hakkı, komşuluk) birisiyle doğar. 

Burada ise üst kat yıkılmış durumda olduğundan üç sebepten hiç birisi yoktur.
103
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İmam Muhammed’e göre ise yıkılmış üst kat sahibinin, alt katta şüf’a hakkı 

vardır. Çünkü üst kat yıkılmış olsa bile karar hakkı/alt kat üzerinde inşaat yapma hakkı 

bâki ve sabittir.
104

 

Mâlikîler ve Hanbelîler’e göre ise teallî hakkı binadan ayrı olarak satılabilir. 

Teallî hakkı, üst katın satılmasıyla varlık kazandığı gibi binadan ayrı olarak satılmasıyla 

da varlık kazanır. Fakat binadan ayrı satılan teallî hakkının sınırlarının belirlenmesi 

gerekir. Mesela teallî hakkı satıma konu olduğunda eğer alt kat yapılmış durumdaysa 

onun üzerine yapılacak olan üst katın sınırları alt katın üzerinde belirlenir ve daha sonra 

üst kat yapılır. Eğer teallî hakkı satıldığında daha ortada alt kat yoksa yani alt kat daha 

yapılmamışsa o zaman hem alt katın hem de onun üzerine yapılacak olan üst katın 

sınırlarının belirlenmesi gerekir.
105

 

Katlar arasındaki şüf’a hakkı ya halîtlik (birlikte istifade edilen özel yol ve su) 

ya da komşuluk sebebiyle olur.
106

 

Komşuluk sebebiyle olursa şöyle olur; örneğin 1, 2, 3 şeklinde üç katlı bir bina 

yapılmışsa orta kat olan 2. kat satıldığında buna hem 1. hem de 3. kat sahipleri eşit 

şekilde şefî olurlar. Çünkü 1. ve 3. kat sahipleri 2. katın bitişik komşularıdır. Fakat 1. 

kat satıldığında komşuluk sebebiyle sadece 2. kat sahibi şefî olabilir. 3. kat sahibi 

komşuluk sebebiyle şefî olamaz. Aynı şekilde 3. kat satıldığında da yine sadece 2. kat 

sahibi komşuluk sebebiyle ona şefî olur. 1. kat sahibi ise olamaz. Çünkü komşu değildir. 

Eğer katlar arasında birlikte istifade edilen yol (Halîtlik) sebebiyle şefî olurlarsa 

tablo şöyle olur. Mesela, yukarıdaki gibi 1, 2, 3 ve 4 şeklinde üst üste ne kadar kat 
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yapılırsa yapılsın bütün kat sahipleri aynı yoldan istifade ediyorlarsa bir birlerinin şefîi 

olurlar. Bu katlardan 1. kat satılırsa, 3 ve 4. kat sahipleri, yollarının 1. katın yoluyla aynı 

olması sebebiyle onun şefîi olurlar. Fakat 2. kat sahibi ise hem komşuluk hem de yol 

ortaklığıyla şefî olur. 

Katlar arasında şüf’a hakkı yukarıdaki şekilde cereyan eder. Binalar arasındaki 

şüf’a hakkına gelince bu da ihtilaflıdır.  

Her bir katı ayrı bir şahsa ait olan iki katlı binanın iki katı da yıkılmışsa 

yanındaki komşu bina satıldığında bu binaya yıkılmış iki katlı binanın hangi kat 

sahibinin (alt katın mı üst katın mı) şefî olacağı konusu da ihtilaflı bir husustur. Ebû 

Yusuf alt kat sahibinin şefî olacağını ifade etmiştir. Nitekim alt kat yıkılmış olsa bile 

şüf’a hakkı yerinde durmaktadır. Üst kat sahibinin ise şüf’a hakkı yoktur.  

İmam Muhammed’e göre ise alt kat sahibinin şüf’a hakkı gibi üst kat sahibinin 

de şüf’a hakkı bâkidir. Dolayısıyla iki katın sahibi de şefî olur. Çünkü eğer alt kat sahibi 

oraya yeniden bir ev yapsa, üst kat sahibinin de o evin üstüne kat yapma hakkı vardır.
107

 

Teallî hakkı devamlı bir hak olduğundan ister alt kat ister üst kat yıkılsın, katların 

yıkılmasıyla söz konusu hak sona ermez. 

Eğer komşu ev satıldığında söz konusu iki katlı bina yıkılmamış ise bu durumda 

hem alt kat hem de üst kat sahibi bu eve şefî olurlar. Bunda ihtilaf yoktur. Binalar 

arasında şüf’a hakkı böyledir. Fakat katlar arasında olan şüf’a hakkına gelindiğinde ise 

bu iki türlü olur. 

Arazilerde şüf’a söz konusu olduğunda irtifak hakkında ortak olanlar ile 

komşular bir araya gelip şefî olurlarsa irtifak haklarında ortak olanlar şüf’ayı alma 
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konusunda komşulara göre öncelik hakkına sahiptir. Fakat katlar arasında şüf’a söz 

konusu olduğunda, aynı yolu birlikte kullananlar ile komşular bir araya gelip şefî 

olurlarsa bize göre şüf’ayı alma konusunda komşular önce gelir. Zira en fazla zarar 

komşudan gelir. Yani komşular zarar verme ve zarar görme konusunda diğerlerinden 

önde gelir. 

Örneğin 10 katlı bir bina olsa ve bu 10 katlı binanın alttan 2. katı satılsa, şüf’a 

hakkını kullanmada 1. ve 3. kat sahipleri mi yoksa 4-10. kat sahipleri mi önde gelir, 

yoksa hepsi eşit derecede mi şefî olacaktır.  Bize göre katlar arasında şüf’a hakkı söz 

konusu olduğunda aynı yolu kullananlar ile bitişik komşular bir araya gelirlerse, satılık 

kata bitişik olan komşular diğerlerine göre öncelik hakkına sahiptir. Çünkü katlar arsa 

gibi olmadığından bitişik olan komşuların diğerlerine nazaran daha fazla zarar görme 

ihtimali vardır. Söz gelimi 2. kata gelen yeni komşu, kötü ve çok gürültü çıkaran bir 

aileyse veya dört beş bekâr kişi ise bunların 1. ve 3. kat sahiplerini rahatsız etme 

ihtimalleri vardır. Eskilerde olmasa da günümüzde bunun örneği çoktur. Dolayısıyla 

şüf’a müessesesinin günümüz şartları dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi 

gerekir. 

B-Meşfûun sahibinin (satıcının) mülkünden çıkması 

Şüf’a konusu olan malın satıcının mülkiyetinden hiçbir bağı kalmayacak şekilde kesin 

olarak çıkması gerekir. Kesin olarak mülkiyetten çıkmayan mallarda şüf’a olmaz. 

Mesela satıcının muhayyer olması şart koşularak satılan akarda şüf’a hakkı doğmaz. 

Çünkü bu akit bir şarta bağlandığı için ileride bozulma ihtimali vardır. 

Muhayyerlik şartını taşıyan akitlerde şüf’anın cereyan edip edemeyeceği 

tartışmalı bir konudur. Ayrıca bu tür akitlerde şüf’a söz konusu olacaksa şüf’anın 
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işleyebilmesi için muhayyerlik şartının taraflardan hangisine ait olması gerektiği de 

ihtilaflı bir konudur. 

Ebû Hanîfe’ye göre muhayyerlik şartını taşıyan akitte muhayyerlik şartı satıcıya 

ait ise bu tür akitle satılan mal müşterinin mülkiyetine geçmez. Mal kabz ile mülkiyete 

geçmedikçe şüf’a meydana gelmez. Eğer bu tür akitlerde müşteri muhayyer olursa o 

zaman mal onun mülkiyetine geçer ve şüf’a da doğar.
108

 

Şâfiî’ye göre de bâyi muhayyer olursa bu durumda şüf’a olmaz. Eğer 

muhayyerlik şartı müşteriye ait olursa o zaman şüf’a olabilir. Çünkü müşterinin 

muhayyer olması şartıyla yapılan akitlerde mal bâyinin mülkiyetinden çıkıp müşterinin 

mülkiyetine geçer.
109

  

Mâlikîler ile Hanbelîlere göre ise muhayyerlik şartı ister bâyiye ait olsun ister 

müşteriye ait olsun muhayyerlik şartını taşıyan akitle satın alınan malda şüf’a olmaz.
110

 

Çünkü mal, muhayyerlik müddeti dolana kadar bâyinin mülkünde olur. Ancak 

muhayyerlik müddeti dolduktan sonra bu akit feshedilmeyip mal müşterinin 

mülkiyetine geçerse o zaman şüf’a hakkı doğar. Caymak şartıyla satılan malda da şüf’a 

yoktur. 

Bize göre de muhayyerlik ister bâyiye ister müşteriye ait olsun muhayyerlik şart 

koşularak satılan malda şüf’a olmaz. Zira muhayyerlik bâyiye ait olursa yukarıda 

açıkladığımız gibi mal müşterinin mülkiyetine geçmez. Mal bir bedel karşılığında 

mülkiyet değiştirmedikçe onda şüf’a cereyan etmez.  
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Eğer muhayyerlik şartı müşteriye ait olursa bu durumda mal, bâyinin 

mülkiyetinden çıkmış olsa bile müşteri muhayyer olduğundan satın aldığı malı 

muhayyerlik müddeti içinde bâyiye geri verme ihtimali vardır. İsterse geri verebilir. 

Dolayısıyla ortada muhayyerlik şartı varsa şüf’a hakkının doğması için muhayyerlik 

müddeti sona erene kadar beklenmesi gerekir ki müşteri malı alıyor mu yoksa akdi fesh 

edip malı geri veriyor mu ortaya çıkmış olsun. Eğer müşteri malı alırsa akit 

tamamlanmış olur ve şüf’a hakkı da doğar. Eğer müşteri, malı almayıp bâyiye geri 

verirse zaten akit gerçekleşmemiş olacağından şüf’a da olmaz. 

Yine müşteri malı teslim almış olsun olmasın geçersiz (batıl veya fasit) bir akitle 

satın alınan malda da şüf’a olmaz. Çünkü fasit akitle satılan mal, sahibinin 

mülkiyetinden çıkmaz ve müşteriye de geçmez.
111

 Dolayısıyla mal sahibinin mülkiyeti, 

o mal üzerinde devam eder. Fasit akitler her an feshedilebilir durumda olduğundan bu 

tür akitlerde şüf’a meydana gelmez. Fakat müşteri fasit akitle satın aldığı mal üzerinde 

giderilemeyecek değişiklik yapmışsa bu durumda fasit akit bağlayıcı hale gelmiş olur ve 

şüf’a da doğar. Eğer şüf’a sahibi, meşfû akarı almak isterse fasit akitle alınmış bedelini 

değil, meşfû akarın asıl kıymetini, yani piyasadaki bedelini ödeyerek alır. 

C-Meşfû malî bir bedelle (muavaza akdi ile) elden çıkmış olmalı 

Âlimlerin çoğunluğuna göre şüf’a konusu olan malın sahibinin mülkiyetinden bir bedel 

karşılığında çıkmış olması gerekir. Karşılıksız verilen mallarda şüf’a cereyan etmez. 

Örneğin mal sahibi kendi malını başkasına hibe etse veya vasiyet etse yahut da miras 

bıraksa bu tür işlemlerde şüf’a söz konusu olamaz. Çünkü şüf’a hakkına dayanarak bir 

malı almak, satılan malın (mislî veya kıyemî) bedelini ödemek şartıyla meşru 
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kılınmıştır.
112

 Hibe ve sadakada ise herhangi bir bedel söz konusu olmamıştır ki 

bunların (mislî ve kıyemî) bedeli ödensin ve geri alınsın. 

İmam Mâlik ile İbn Ebî Leylâ ise “Miras hariç karşılıksız olarak verilen 

mallarda da şüf’a olur.” demektedirler. Çünkü onlara göre şüf’anın asıl amacı, şüf’a 

sahiplerini zarara uğratmamaktır. Zarar ise bir mülkiyetin bedelli intikalinde olduğu gibi 

bedelsiz intikal etmesinde de olur.
113

 

Şâfiî’ye göre de bedelsiz intikal etse bile şüf’aya konu olabilecek bütün mallarda 

şüf’a cereyan eder. Çünkü mal her ne kadar bedelsiz intikal etmişse de bu malın kıymeti 

takdir edilip o kıymet karşılığında geri alınması mümkündür.  

Şüf’a sahibinin, başkasına hibe edilen bir mal hakkında “Ben de (şüf’a hakkı 

sebebiyle)  hibe olarak alabilirim, yoksa hibe edilmesine izin vermem. Çünkü ben o 

malın şefîiyim.” deme hakkı yoktur. Çünkü hibe eden kişi, malını hibe ederken bir 

gayeden dolayı kendi istediği kişiye hibe etmiştir. Eğer kendi istediğine hibe edemezse 

gayesine ulaşamaz. Üstelik karşılıksız verilen şeylerde şüf’a müessesesini işletmek 

sadaka ve hibe gibi hayırlı işlerin yapılmasına mani olmak demektir. 

Meşfû akar bir bedel mukabilinde devredildiğinde, müşteri de meşfû akarı 

alırken ona karşılık belli bir bedel ödemiştir.  Şüf’a hakkının doğması için müşterinin 

satılık malı alırken ödediği bedelin hangi türden olması gerektiği ise ihtilaflıdır. Örneğin 

meşfû akarın bedelinin mal türünden mi olacağı yoksa mal olmasa da olup olamayacağı 

sorusu akla gelmektedir. 
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Hanefîler ile Hanbelîlere göre şüf’a müessesesinin işleyebilmesi için satılık 

akarın para veya başka bir akar karşılığında intikal etmiş olması gerekir. Diğer bir 

ifadeyle şüf’a hakkının meydana gelebilmesi için akar bedelinin mal türünden olması 

gerekir. Akar bedeli mal değilse şüf’a doğmaz. Örneğin bir akar mehir veya kan bedeli 

olarak ya da iş ücreti olarak verilmişse onda şüf’a olmaz.
114

 

Mâlikiler ile Şâfiîlere göre ise bedelin mal olması gerekmez. Mehir olarak 

verilen akarlarda da şüf’a cereyan eder.
115

 Şâfiî’ye göre böyle durumlarda eğer şefî, 

meşfû malı almak isterse akar bedeli olarak verilen şeyin mislini veya kıymetini öder. 

İmam Mâlik’e göre ise akar bedeli olarak verilen şeyin misli ve kıymeti ödenmez. 

Meşfû akarın o günkü piyasa değeri ödenir.
116

 

D-Meşfû akar bedelinin miktarının belirlenebilir olması 

Satılan akar bedelinin miktarı belli olmalıdır. Bedelin miktarındaki bilinmezlik şüf’a 

müessesesinin işlemesine mani olur. Ayrıca bedelin mal veya mal niteliğinde olması 

gerekir.
117

 Bu konudaki ihtilafları bir önceki maddede açıklamıştık. Ayrıca satılan malın 

da miktarı belli olmalıdır. Satılan mal, bedelin miktarı ve müşterinin kim olduğu belli 

olmalıdır ki şüf’a sahibi de ona göre şüf’a hakkını talep edebilsin.  

E-Şefîin meşfûun satımı anından ona mâlik olana kadar meşfûun bih üzerindeki 

hakkının devam etmesi 

Şüf’a sahibinin, meşfû malı şüf’a ile alana kadar kendi hissesi olan meşfûun bihe mâlik 

olması gerekir. Yani kendisi sebebiyle şüf’a hakkı ileri sürülen malın, şüf’a sahibinin 
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mülkünde olması gerekir. Buna göre eğer şüf’a sahibi satım anında meşfûun bihe sahip 

değilse veya şüf’a konusu malı şüf’a ile almazdan önce meşfûun bihi satarsa şüf’a hakkı 

düşer.
118

 

F-Meşfû ve meşfûun bihin mülk olması 

Şüf’a hakkının kullanılabilmesi için hem meşfûun hem de meşfûun bihin mülk olması 

gerekir.
119

 Buna göre vakfedilmiş bir arazi satıldığında buna bitişik olan arazi 

sahiplerinin vakıf arazide şüf’a hakkı yoktur. Vakıf araziye bitişik olan başka bir arazi 

satıldığında da vâkıf mütevellisi olan kişinin bu arazide şüf’a hakkı yoktur. Kirada 

oturanın da komşusunun evinde şüf’a hakkı yoktur. Mesela bir adam kirada oturuyorsa 

bitişik komşusu evini sattığında kiracının o evde şüf’a hakkı yoktur. Çünkü kira ile 

oturduğu ev kendi mülkü değildir.
120

 

İbn Kudâme’ye göre ise şüf’anın şartı dört tanedir. Bu dört şart, şüf’a konusu 

malla ilgilidir. İbn Kudâme’ye göre şüf’a ancak şu dört şartla sabit olabilir: 

a) Meşfûun, taksim edilmemiş şaî’ ( عالشائ ) mülk olması gerekir. 

b) Mebîin akar olması gerekir. 

c) Mebîin taksimi mümkün olan mallardan olması gerekir. 

d) Arazinin muavaza akdi ile satılmış olması gerekir.
121

 

G-Akdin sahih olması 

Bâyi ile müşterinin yaptığı akit (şüf’a hakkının doğmasına sebep olan akit) sahih bir akit 

olmalıdır. Batıl ve fasit akitle satın alınan malda şüf’a olmaz. Çünkü bu tür akitler 
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hukuken geçerli değildir. Sahih ve hukuken geçerli olmayan akitler feshedilmeye 

mahkûmdur ve her an feshedilebilir. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi eğer müşteri 

fasit akitle satın aldığı mal üzerinde giderilemeyecek bir değişiklik yapmışsa o zaman 

şüf’a hakkı doğabilir. Çünkü bu akit artık bağlayıcı hale gelmiştir. 

H-Şefî şüf’a hakkından vazgeçtiğini gösteren bir davranışta bulunmamış olmalı  

Şüf’a sahibi, meşfû akarın yabancı bir şahsa satılmasına razı olursa şüf’a hakkı ortadan 

kalkar. Şefîden sadır olan bir takım sözlü ifadeler veya fiilî davranışlar şüf’a hakkını 

ortadan kaldırabilir. Örneğin şefî, bedel karşılığında veya bedelsiz olsun şüf’a 

hakkından vazgeçtiğine açık bir şekilde delalet eden herhangi bir davranışta bulunursa 

şüf’a hakkını kaybeder. Bu yüzden şefîin, şüf’a hakkını ortadan kaldıracak herhangi bir 

davranışta bulunmaması gerekir. 

Şefîin ölümüyle sakıt olan şüf’a hakkının, mirasçılara geçip geçmeyeceği de 

tartışmalı bir konudur. 

IV-ŞÜF’A HAKKININ VARİSLERE GEÇMESİ VE SATILMASI 

Kişinin maddi şeyler üzerindeki bazı hakları özellikle de malî hakları kendisinin 

ölmesiyle vârislerine geçer. Şüf’a da kişiye ait bir hak olduğundan bu hakkın şefîin 

ölümüyle vârislere geçip geçmeyeceği konusunda üç farklı görüş vardır. 

Hanefîlere göre şefî talepte bulunmuş olsun veya olmasın, meşfû malı almadan 

ölürse şüf’a hakkı düşer ve bu hak bir mal olmadığından vârislerine de geçmez.
122

 

Delillerini ise şu şekilde açıklamak mümkündür; vâris (kendisine miras bırakılan kişi), 

mûrisin (miras bırakan) arzu ve heveslerine vâris olamaz. Çünkü arzular ve hevesler 
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şahsa ait bir vasıftır. Şüf’a hakkı da irade ve isteme işi olduğundan şahsî bir istek kabul 

edilir. Dolayısıyla bu hak da miras bırakılmaz.
123

 

Mâlikîler ile Şâfiîlere göre ise şüf’a hakkı şefîin ölümüyle vârislerine kalır. Şefî 

ister daha önce şüf’a hakkını talep etmiş ister etmemiş olsun fark etmez.
124

 Bunların 

delili de şudur; şüf’a hakkı, mal ile ilgili bir haktır. Diğer bir ifadeyle mala yapışık bir 

haktır.  Sahibinin ölümüyle vârislere intikal eden mal, kendisine yapışık olan hakları ile 

birlikte intikal eder. Dolayısıyla şüf’a konusunda vâris, mûrisin yerine geçmiş olur. 

Ahmet b. Hanbel’e göre ise şefî daha önce şüf’a hakkını talep etmişse bu hak 

kesinleşmiş ve güçlenmiş olduğundan vârislerine geçebilir. Eğer talep etmeden ölürse 

geçmez. Çünkü şefîin hakkı, şüf’a talebi olmadan sabit olmaz.
125

 Zahirîler ve 

Hanbelîlerin sahih kabul ettiği görüş budur. 

Sebepleri gerçekleşip şüf’a hakkı meydana geldikten sonra bu hakkın vârislere 

geçip geçmeyeceği konusundaki görüşleri daha iyi anlaşılabilmesi için maddeler halinde 

sıralayabiliriz. 

a) Şüf’a hakkı, vârislere asla geçmez. Bu, Hanefîlerin görüşüdür. 

b) Şüf’a hakkı, vârislere geçer. Bu, Şâfiîler ile Mâlikîlerin 

görüşüdür.
126

 

c) Şüf’a hakkının, vârislere geçmesi şefîin talebine bağlıdır. Şefî 

ölmeden önce şüf’ayı talep ettiyse bu hak vârislere geçer. Talep etmeden 

öldüyse geçmez. Hanbelîler ile Zahirîlerin görüşü bu yöndedir.
127
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Şefîin ölümüyle şüf’a hakkının sakıt olacağını ve dolayısıyla vârislerine 

geçmeyeceğini savunanlara göre şüf’a hakkı, malî olmayan bir haktır. Malî olmayan 

haklar vârislere geçmez. Ayrıca bu hakkın miras bırakılacağına dair bir nass da yoktur. 

Şüf’a hakkı vârislere geçer diyenlere göre ise bu hak, vârisler lehine sabit olmuş 

bir haktır. Küllî kaideler gereği, malî bir hak olsun veya olmasın aksini ispat eden delil 

olmadıkça bütün haklar vârislere geçer.
128

 Bu konuda aksini ispat eden delil de yoktur. 

Bizim kanaatimiz ise şüf’a hakkının vârislere geçebileceği yönündedir. Bunu 

şöyle açıklayabiliriz; eğer şefîin vârisleri onunla birlikte aynı evde yaşıyorlarsa ve 

komşu ev satıldığı esnada şüf’a sahibi vefat ederse bu durumda şüf’a hakkı düşmeyip 

vârislerine geçebilir. Çünkü şüf’a sahibi vefat etmiş olsa bile onun vârisleri miras 

bırakılan evde yaşamaları ve bu ev artık kendilerinin olması sebebiyle satılık evin 

komşusudurlar. Dolayısıyla şüf’a hakkına sahip olurlar. Ayrıca şüf’a hakkı, malla ilgili 

olduğundan mal miras yoluyla kime geçerse şüf’a hakkı da ona geçer. Şüf’a hakkının 

bir bedel karşılığında satılıp satılamayacağı da ihtilaflıdır. 

Mâlikiler dışındaki üç mezhebe (cumhura) göre şüf’a sahibi, daha önce şüf’a 

talebinde bulunmuş olsun veya olmasın şüf’a hakkını satamaz. Eğer satarsa şüf’a 

hakkını da kaybeder.
129

 Şüf’a hakkını satın almak suretiyle başka bir kişinin şefî olması, 

şüf’anın amacına aykırıdır. Çünkü şüf’anın asıl amacı, yabancı şahıslardan gelecek olan 

zararı önlemektir. 

Mâlikîlere ve Şâfiîlerden Ebû İshak el-Mervezî ile Hanbelîlere ait bir görüşe 

göre ise şefî, daha önce talepte bulunup şüf’a hakkını sabit kılmışsa, o zaman şüf’a 
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hakkını satabilir. Fakat şüf’ayı talep etmemişse bu hak, kendisi için sabit olmadığından 

onu satamaz. Bu görüş aynı zamanda bütün Mâlikî âlimlerinin ittifakla kabul ettiği bir 

görüştür.
130

  

Özet olarak Hanefîlere ve Şâfiî ile Hanbelîlerin çoğunluğuna göre şüf’a hakkı 

satılamaz. Mâlikîlere ve Şâfiîler ile Hanbelîlerden bir görüşe göre ise daha önce talepte 

bulunulmuşsa şüf’a hakkı satılabilir. 

Şefîin şüf’a hakkından bedelsiz feragat etmesinde ise bir problem yoktur. Hatta 

İslam âlimlerine göre şefîin şüf’a konusu mala müşteriden daha fazla ihtiyacı yoksa onu 

müşteriye devretmesi evladır. Şüf’a hakkının ortaklar arasından birisine satılması da 

tartışmalıdır. 

Bize göre de şüf’a hakkı malla ilgili olduğundan maldan ayrı olarak satılmaz. 

Çünkü şüf’a hakkı satıldığında yabancı bir şahıs şefî kılınmış olur.  Hâlbuki şüf’anın 

amacı yeni gelen yabancının muhtemel zararından korunmaktır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

I-ŞEFÎLERİN DERECELERİ VE MEŞFÛUN TAKSİM EDİLMESİ 

Cumhura göre şüf’a hakkının sebebi malın bizzat kendisinde ortaklıktır. Dolayısıyla 

şüf’a hakkı sahibi de ortak ve ortaklardır. Ortaktan başka hiç kimse şüf’a hakkına sahip 

değildir. Cumhurun bu görüşüne göre şüf’a hakkını talep etme konusunda öncelik 

sonralık bakımından şüf’a hakkı sahipleri de herhangi bir ayrıma tabi tutulmaz. Başka 

bir ifadeyle şefîler arasında derece bakımından herhangi bir ayrım yoktur. Çünkü bütün 

ortaklar, şüf’anın tek sebebi olan ortaklıktan ötürü şefî olmuşlardır.  

Ortaklık sebebiyle şefî olanlar arasında derece bakımından öncelik sırasına göre 

herhangi bir ayrım yapmayan cumhur âlimleri, ortaklar arasına meşfû maldaki 

hisselerine göre bir ayrım yapılmasını öngörmüşlerdir. Cumhurun bu ayrımı, şefîlerin 

şüf’ayı talep etmede öncelik sırasına göre değil, asıl maldaki hisselerinin durumuna 

(azlık çokluk) göre yapılmış bir ayrımdır. 

Cumhurun bu yaptığı ayrıma göre ortaklık sebebiyle şefî olan ya bir kişidir ya da 

birden fazla kişidir. Eğer şefî olan ortak, tek kişi ise meşfûun hepsi onundur. Eğer 

ortaklar çok olup da hepsi şüf’a hakkını kullanmak isterlerse bu durumda yine ortakların 

asıl maldaki hisselerinin (azlık çokluk bakımından) eşit olup olmadıklarına bakılır. 

Eğer bütün ortaklar asıl mala hisse bakımından eşit derecede ortak iseler bu 

durumda ortakların hepsi aynı şekilde şefî olurlar ve meşfû malı da aralarında eşit 

şekilde paylaşırlar.  

Eğer her bir ortağın asıl maldaki hissesi (azlık çokluk bakımından) farklı ise o 

zaman ortaklar, meşfû malı hisselerine göre paylaşırlar. Örneğin bir arazide bir kişinin 
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ikide bir, birisinin üçte bir ve diğerinin de altıda bir hakkı varsa ikide bir hakkı olan kişi 

kendi hissesini yabancı bir şahsa satsa, geri kalan üçte bir ve altıda bir hisseye sahip 

olan iki ortak, satılan ikide bir parçayı hisselerine göre aralarında paylaşırlar. Asıl malda 

üçte bir hisseye sahip olan kişi, satılan hissenin üçte birini, diğer kişi de altıda birini alır. 

Bu konuyla ilgili İmam Mâlik şöyle der: "Şüf’a hakkı ortakların asıl maldaki 

hisse oranına göre taksim edilir. Az olsun çok olsun herkes hissesi kadar alır."
131

 

Şâfiî’ye göre de şüf’a hisse miktarına göre taksim edilmelidir. Çünkü şüf’a, kâr 

ve gelir gibidir. Bu yüzden ortaklar, ettikleri kâr ve zararda hisseleri miktarınca 

ortaktırlar.
132

 

Özet olarak cumhur âlimlerine göre şüf’a sebebi tektir. Dolayısıyla şefîiler de 

derece bakımından birbirlerinden üstün değildir ve meşfû malı aralarında eşit şekilde 

paylaşırlar. Ancak şefîlerin asıl maldaki hisse oranları farklıysa o zaman şüf’a, şahıs 

sayılarına göre değil şahısların ana maldaki hisse oranına göre taksim edilir. Çünkü 

şüf’a, asıl maldaki mülkiyet hissesinin kuvvetine (az ve çokluğuna) dayanır. Daha önce 

de ifade ettiğimiz gibi ortaklar kâr ve zararda ana maldaki hisselerine göre ortaktırlar. 

Mesela bir ev iki kişi arasında ortaksa, bu kişilerden biri evin üçte bir hissesine diğeri de 

üçte ikisine sahipse, bunlar evi kiraya verdiklerinde kira gelirini aralarında hisselerine 

göre (1/3 ve 2/3 şeklinde) paylaşırlar. Üstelik şüf’a müessesesi, ortaklar arasındaki 

muhtemel zararı gidermek için meşru kılınmıştır. Zarar ise herkes hissesi kadar pay 

aldığında bertaraf edilmiş olur.
133
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Şüf’a hakkı sahiplerinin derece bakımından sıralanması konusu Hanefîlerin 

görüşü çerçevesinde incelenecektir. Çünkü şüf’a hakkını kullanmada şefîler arasında 

derece bakımından bir ayrım yapan sadece Hanefî mezhebidir. Bu mezhebe göre şüf’a 

hakkının sebebi üçtür ve dolayısıyla şüf’a sahipleri de genel olarak üç gruba ayrılırlar. 

Biz de bu bölümde şefîlerin öncelik bakımından sıralanmasını ele alacağız. 

A-Ortaklık sebebiyle şefî olanlar ve meşfûun taksim edilmesi 

Hanefîler de cumhur âlimleri gibi ortaklık sebebiyle şefî olanların şüf’a hakkını 

kullanmada diğer şefîlerden önde geldiğini kabul ederler. Ortaklar varken onlar şüf’a 

haklarından vazgeçmedikçe diğer şefîler şüf’a hakkını kullanamazlar. Bu konuda 

cumhur ile Hanefîler aynı görüştedirler. Fakat cumhur âlimlerinin Hanefîlerden 

ayrıldığı konu onların ortaklardan başka hiçbir şefîyi kabul etmemeleridir.  

Hangi gruptan ve hangi sebeple olursa olsun eğer şefî tek bir kişi ise bütün şüf’a 

onundur. Bunda ihtilaf yoktur. Eğer şefîler birden çoksa bunlar ya aynı sebepten dolayı 

şefî olmuşlardır ya da farklı sebepten dolayı şefî olmuşlardır. Yani bütün şefîler ya 

ortaklık ve komşuluk sebebiyle şefî olmuşlardır ya da birisi ortaklık diğeri komşuluk 

sebebiyle şefî olmuştur. 

Eğer şefîler aynı sebepten dolayı şefî olmuşlarsa bu durumda hangi gruptan 

olursa olsun bütün şefîler aynı derecede şefî olurlar ve şüf’ayı da aralarında eşit 

paylaşırlar. Şefîlerin asıl maldaki hisse oranı dikkate alınmaz. Hanefîlerin görüşü bu 

yöndedir. Bu konuda Ebû Hanîfe şöyle der: “Şüf’a hisse oranına göre değil, kişi 
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sayısına göre taksim edilir. Kişilerin asıl maldaki hisseleri az olsun çok olsun dikkate 

alınmaz. Meşfû mal aralarında eşit şekilde paylaştırılır.”
134

  

Örneğin yukarıda ifade ettiğimiz gibi bir arazi üç kişi arasında ortaksa bu 

arazinin yarısı birisinin üçte biri birisinin ve altıda biri de diğerine aitse, yarısına sahip 

olan kişi kendi hissesini satmak isterse asıl malda üçte bir ve altıda bir hissesi bulunan 

kişiler, satılık yarı hisseyi aralarında eşit paylaşırlar. Çünkü Hanefîlere göre şüf’a hakkı 

ortak mülkiyet sebebiyledir. Başka bir ifadeyle şüf’a hakkı için malın bitişik olması 

yeterlidir. Bitişikliğin az veya çok olması önemli değildir.
135

 Hanefîler bu konuyu 

ortaklar arasındaki müşterek köleye kıyas etmişlerdir. Mesela ortaklardan birisi 

müşterek köle üzerindeki kendi hissesini âzat ederse, diğer ortakların hisseleri de az ve 

çok olduğuna bakılmadan âzat/serbest olmuş olur.
136

 

Eğer şefîler farklı sebeplerden dolayı şefî olmuşlarsa o zaman şüf’a hakkının en 

kuvvetli sebebi sayılan ortaklık sebebiyle şefî olanlar, şüf’a hakkını kullanmada diğer 

şefîlerden önce gelirler. Çünkü ortağın diğerlerine nazaran zarar görme ihtimali daha 

fazla olduğundan asıl malda ortaklığın şüf’a hakkının en güçlü sebebi olduğu ittifakla 

kabul edilmiştir. Bu yüzden ortaklık ve komşuluk sebebiyle şefî olanlar bir araya 

gelirlerse tertibe riayet edilip sebebin güçlü olanı tercih edilir ve ortaklar komşulardan 

öne alınır.
137

 

İbn Hümam’ın “Şüf’a hakkı, akarın bizzat kendisinde ortak olanlar içindir. 

Sonra irtifak haklarında ortak olanlar, daha sonra ise bitişik komşular içindir.” 
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şeklindeki açıklaması, hem şefîlerin üç grup olduğunu hem de bunlar arasındaki tertibi 

göstermektedir.
138

 

Şeybanî de Ebû Hanîfe’nin “Malın kendisinde ortak olan kişi, şüf’ayla alma 

konusunda başkalarından daha fazla hak sahibidir.” dediğini nakletmektedir.
139

 “Şüf’ayı 

almada başkalarından daha fazla hak sahibidir.” ifadesi, ortağın diğer şefîlerden daha 

fazla hak alacağı anlamına gelmez. Derece bakımından diğer şefîlere göre öncelik 

hakkına sahip olduğu anlamına gelir. 

Ebû Yusuf’a göre de ortak, şüf’ayı alma konusunda herkesten önce gelir. Ortak 

ister hakkını kullansın ister kullanmasın ortak varken hiçbir kimse şüf’a hakkına sahip 

değildir. Çünkü ortağın olmasıyla diğer şefîilerin şüf’a hakkı ortadan kalkmıştır.
140

 

Yine Ebû Yusuf ve İmam Muhammed’e göre evin duvarında ortak olan kişi, 

onun toprağında, altında ve üstünde ortak sayılır ve dolayısıyla şüf’a hakkını 

kullanmada komşulardan önce gelir.
141

  

Hanefîlere göre asıl malda ortak olan kişi birden fazlaysa ve hepsi de şüf’a 

hakkını kullanmak isterse o zaman bunlar, diğer şefîlerden önce gelir ve meşfû malı da 

aralarında eşit paylaşırlar. Malın kendisinde ortak olanlar şüf’a haklarından 

vazgeçerlerse, sıra irtifak haklarında ortak olanlara gelir. 

B-İrtifak haklarında ortak olanların dereceleri ve şüf’a hakları 

Arazinin kendisinde ortak olan yoksa veya ortağı olup da şüf’a hakkını kullanmazsa o 

zaman şüf’a, irtifak haklarında ortak olanlarındır. Ebû Hanîfe’ye göre ortağı olmayan 
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bir ev satılsa veya ortak olup da şüf’a hakkından vazgeçse o zaman yol ortağı olan 

şahıs, şüf’ayı talep etme konusunda konşulardan önce gelir.
142

 

İrtifak haklarında ortak olan tek kişi ise bütün şüf’a onundur. Eğer irtifak 

haklarında ortak olanlar birden çoksa, bunlar ya su hakkında ya da yol hakkında 

ortaktırlar. Yahut da her ikisinde de ortaktırlar. 

Arazinin su hakkında ortak olanlar aynı derecede şefî olsalar bile birbirlerine 

nazaran daha fazla zarar görmeleri bakımından bunlar arasında tercih yapma söz konusu 

olmuştur. Mesela irtifak haklarında ortak olanlardan birisi diğer ortaklarına göre daha 

fazla zarar görecekse, o diğerlerine tercih edilir. Yani daha özel olanı daha genel olanına 

tercih olunur.
143

 Örneğin küçük bir nehirden bir su kanalı daha açılsa, bu yeni açılan su 

kanalından sulanan arazilerden birisi su hakkıyla birlikte satılsa bu durumda yeni açılan 

su kanalında ortak olanlar, şüf’ayı talep etme konusunda küçük nehirde ortak olanlardan 

önce gelir. Çünkü bu kişilerin küçük nehirden istifade eden arazi sahiplerine göre daha 

fazla zarar görme ihtimali vardır. Hatta birinci küçük nehirden sulanan arazi 

sahiplerinin, ikinci açılan su kanalından sulanan arazilerde şüf’a hakkı bile yoktur. 

Yol hakkında ortak olanların durumu da su hakkında ortak olanların durumuyla 

aynıdır. Bu ortaklar arasından da zarar görme ihtimali yüksek olanları diğerlerine tercih 

edilebilir. Örneğin bir çıkmaz sokaktan ikinci bir çıkmaz sokak daha ayrılsa, birinci 

sokaktan istifade eden bir ev satıldığında bu eve birinci ve ikinci çıkmaz sokağı 

kullanan ev sahipleri eşit derecede şefî olurlar. Fakat yeni açılan ikinci sokaktaki 

evlerden birisi satılsa bu durumda ise ikinci sokaktaki kişiler şüf’ayı talep etme 

konusunda birinci sokaktakilerden önce gelir. Bunu şöyle açabiliriz; bir çıkmaz 
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sokaktan başka bir çıkmaz sokak daha ayrılsa, birinci çıkmaz sokakta kalanların yeni 

açılan ikinci sokakta şüf’a hakkı yoktur. Fakat ikinci sokaktakilerin birinci sokakta şüf’a 

hakları vardır.
144

 

Suda ortak olanların kendi aralarında birbirlerine tercih yapılması gibi yolda 

ortak olanlar da kendi aralarında birbirlerine tercih yapılmıştır. 

Su ve yolda ortak olan kişiler de birbirlerine tercih edilebilmektedir. Bunların 

tercih sebebi ise birinin diğerine göre daha fazla zarar görme ihtimali olduğundan değil, 

şüf’a sebeplerinin birbirlerinden önemli olduğundandır. 

Öreğin bir arazinin su hakkında ortak olanlar ile yol hakkında ortak olanlar bir 

araya gelip şefî olurlarsa sulama hakkında ortak olanlar, şüf’ayı alma konusunda yol 

hakkında ortak olanlardan önce gelir. Çünkü su, arazinin diri kalmasını sağlamaktadır. 

Yani su, arazinin işletilmesi ve ekildiğinde mahsul verebilmesi için çok önemlidir. Yol 

hakkında ortak olan da hakk-ı mesîlden önce gelir. İrtifak haklarında ortaklığın 

çokluğuna itibar edilmez. Mesela sulama hakkında ortak olan kişi aynı zamanda yol 

ortağı da olduğundan diğer sulama ortaklarına üstünlük ve öncelik iddia edemez.
145

  

Bütün irtifak haklarında ortak olan kişiler ise aynı derecede şefî olup meşfû malı 

aralarında eşit şekilde paylaşırlar. Bu ortaklardan hiç birisi diğer ortaklarına karşı 

komşuluk gibi başka bir sebep ileri sürerek daha fazla pay alma hakkına sahip değildir. 

Örneğin irtifak haklarında ortak olanlardan birisi “Ben aynı zamanda bu satılık arazinin 

bitişik komşusuyum. Dolayısıyla diğer ortaklara göre ben daha fazla hak sahibiyim.” 

diyemez. Çünkü daha önce de ifade ettiğimiz gibi şüf’a hakkı, sebebin çokluğuna göre 

değil kuvvetine göredir. 
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C-Bitişik komşuların dereceleri ve şüf’a hakları 

Malın bizzat kendisinde veya irtifak haklarında ortak olan yoksa ya da ortak olup da 

bunlar şüf’a haklarından vazgeçerlerse sıra bitişik komşulara gelir. Yine bu konuyla 

ilgili Ebû Hanîfe şöyle der: “Malın kendisinde ortak olan kişi, şüf’a konusunda 

başkalarından önce gelir. Mal ortağından sonra yol ortağı, yol ortağından sonra ise 

bitişik komşu şefî olur.”
146

 

Satılık araziye bitişik komşu olanlar aynı derecede şefîdirler ve meşfû araziyi 

aralarında eşit paylaşırlar. Komşulardan hiçbirisi başka bir sebebe dayanarak diğer 

komşulardan daha fazla pay alma hakkına sahip değildir. Örnek verilecek olursa 

komşulardan birisi, “Benim evimin satılık eve olan bitişikliği diğer evlere göre çok 

fazladır. Dolayısıyla ben diğer komşulardan daha fazla hak sahibiyim.” diyemez. Çünkü 

Hanefîlere göre şüf’a hakkı için mal bitişikliği yeterlidir. Eve bitişik olan sınır az olsun 

çok olsun eşittir.
147

  

Komşular arasında, irtifak haklarında olduğu gibi birbirlerine tercih söz konusu 

değildir. Bütün komşular eşit derecede şefîdirler. Ancak Kadı Şureyh’e göre komşular 

için şüf’a hakkı, ev kapılarının durumlarına göre değişiklik arz edebilir. Mesela ona 

göre satılık eve kapısı en yakın olan komşu, kapıları uzak olan komşulardan daha fazla 

hak sahibidir.
148

  

Kapısı en yakın olan komşunun şüf’ada öncelik hakkına sahip olduğunu savunan 

âlimlerin delili şudur: Bir adam Hz. peygamber’e (s.a.v.) iki komşusundan hangisine 
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iyilik etmesini sorduğunda Hz. Peygamber (s.a.v.)  ًما مْنَك بَابا  Kapısı sana en“ الى أَْقَربِّهِّ

yakın olan komşuna et.” cevabını vermiştir.
149

 

Satılık eve çok yakın olsa bile bitişik olmayan komşuların ise şüf’a hakkı yoktur. 

Çünkü önemli olan, satılık eve yakın olmak değil bitişik olmaktır.
150

  

Aynı gruptan olan şefîlerin aralarında öncelik bakımından derece farkı yoktur. 

Fakat irtifak haklarında ortak olanlar, aynı gruptan olmalarına rağmen (diğerlerine göre 

daha fazla zarar görecekse) birbirlerine tercih edilebilmektedir.  

Genel olarak şefîleri şüf’a hakkını kullanmadaki dereceleri bakımından en 

kuvvetliden en zayıfına doğru şöyle sıralayabiliriz: 

1- Satılan malın bizzat kendisinde ortak olanlar. 

2- Satılan yerin su hakkında ortak olup da diğer haklarında ortak 

olanlara göre daha fazla zarar görme ihtimali olanlar. 

3- Satılan yerin su hakkında ortak olup diğerlerine göre daha az 

zarar görecek olanlar. 

4- Satılan yerin yol hakkında ortak olup diğer ortaklarına göre daha 

fazla zarar görebilecek olanlar. 

5- Satılan yerin yol hakkında ortak olup da diğer ortaklarından daha 

az zarar görecek olanlar. 

6- Satıma konu olan araziye bitişik olan komşular.
151

 

Görüldüğü gibi şüf’a hakkı sahipleri aslında üç grup olsa da zarar bakımından 

tekrar bir ayrıma tâbi tutulduğunda altı gruba ayrılıyorlar. 
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Birden fazla olan şefîlerin derecelerini, bunların meşfû malı aralarında nasıl 

paylaşmaları gerektiği konusunu ve bu konudaki ihtilafları görmüş olduk. Şimdi ise 

müşteri ve satıcının birden fazla olması durumunda şüf’a müessesesinin nasıl 

uygulanacağı konusunu ele alacağız. Bu konuda da iki farklı görüş olduğunu 

belirtmeliyiz. 

II- MÜŞTERİ VE SATICININ BİRDEN FAZLA OLMASI İLE 

MEŞFÛ MALIN BİR PARÇADAN FAZLA OLMASI 

Şüf’a konusu malı satın alan kişi birden fazla olabilir. Mesela iki kişi şüf’alı araziden bir 

parça satın alsa bu durumda cumhura göre şefî, satılan parçanın hepsini alabileceği gibi 

bir kısmını da alabilir. Başka bir ifadeyle müşterilerden ikisinin hissesini alabileceği 

gibi birisinin hissesini de alabilir. Çünkü müşteriler birden fazla olduğundan, her biri 

ayrı bir müşteri olarak kabul edilir. Dolayısıyla meşfû mal da bölünebilir. Eğer iki 

müşteri birlikte satın aldıkları araziyi aralarında bölüşürse bu durumda meşfû mal 

bölünmüş ve parçalanmış sayılmaz. İbn Kasım’a göre ise şefî, ya meşfûun hepsini alır 

ya da hiç almaz. Çünkü müşteri çok olsa bile satıcı ve satılan şey tektir. Bu yüzden 

meşfû mal bölünemez.
152

 

Ebû Hanîfe ile Şâfiî’ye göre de şefî, satılan malın hepsini alabileceği gibi iki 

müşteriden istediğinin hissesini de alabilir.
153

 

Müşteri değil de şüf’alı malı satan kişi birden fazla olabilir. Mesela bir adam iki 

kişiden bir parça arazi satın alsa, daha sonra şefî gelip şüf’ayı almak isterse bu durumda 

Ebû Hanîfe ile İmam Mâlik’e göre şefî, meşfûun hepsini alır ya da tamamen bırakır. 

                                                           
152

 Hasan, eş-Şüf’a, s. 91-92. 
153

 İbn Rüşd, Bidâye, IV, 53. 



63 
 

Çünkü şüf’a müssesesinde esas olan meşfû malı bölmemek ve müşterinin zararını 

önlemektir. Şâfiî ile Ahmed b. Hanbel’e göre ise şefî, ancak birisinin sattığı hisseyi 

alabilir. Çünkü semen tek olduğundan müşteri dikkate alınır.
154

 

Müşterinin birden fazla olması durumunda şefî, isterse meşfû malın hepsini 

alabileceği gibi müşterilerden birisinin hissesini de alabilir. Hepsini alırsa zaten sorun 

olmaz. Birisinin hissesini alırsa yine sorun olmaz. Zira müşteriler, satın aldıkları meşfû 

malı aralarında paylaşırlarsa her birisine ayrı bir hisse düşer ve meşfû bölünmüş olmaz. 

Dolayısıyla şefî de istediği hisseyi alabilir. Eğer satıcı birden fazla olursa bu durumda 

şefî ya malın hepsini alır ya da tamamen terk eder. Çünkü müşteri tek kişi olduğundan 

meşfû bölünme kabul etmez.  

Tarafların (şefî, müşteri ve satıcı) birden fazla olması durumunda şüf’a hakkı 

yukarıdaki gibi cereyan eder. Taraflar değil de şüf’a konusu olan mal birden fazla 

olabilir. Örneğin bir adam arazisinden iki parça satsa arazide ortak olan kişi için şüf’a 

hakkı sabit olur. Bu kişi ya satılan iki parçada da ortaktır ya da sadece birisinde ortaktır. 

Eğer şefî, satılan iki parçada da ortaksa bu durumda iki farklı görüş vardır. 

Cumhura göre şefî, satılan iki parçada ortak olduğu halde sadece birisini almak isterse 

bunu almaya hakkı yoktur. Ya hepsini alır ya da hiç almaz. Hanbelîlerin çoğunluğu ile 

İmam Züfer’e göre ise şefî, iki parçayı alabileceği gibi isterse birisini de alabilir.
155

 

Satılan iki parça arazinin sadece birisinde ortak olan şefî ise semeni ikiye taksim 

edip ortağı olduğu hisseyi semeni karşılığında alabilir. 
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Bir adam evinin yarısını yabancı bir şahsa satıp teslim ettikten sonra diğer 

yarısını da tekrar aynı kişiye satarsa o evin bitişik komşusu olan kişi, yeni satılan ikinci 

yarıda değil daha önceki satılan birinci yarıda şefî olur.
156

 

III- ŞÜF’A HAKKININ TALEP EDİLMESİ 

Bütün sebep ve şartları tahakkuk edip şüf’a meydana geldikten sonra sıra şüf’a hakkının 

kullanılmasına gelir. Şüf’a hakkının kullanılabilmesi için bazı davranış biçimlerinin 

yerine getirilmesi gerekir. Çünkü şüf’a hakkı zayıf bir hak olduğundan bir takım sözlü 

ifadelerle desteklenme ihtiyacı duyar.
157

  

Davranış biçimleri, şüf’a hakkının ne zaman talep edilip nasıl mülkiyete 

geçirilebileceği ile ilgilidir. Dolayısıyla bu davranış biçimlerini yerine getirecek olan 

şefîin iki hâli olup şefî, şüf’alı malın satımı sırasında ya hazırdır ya da değildir. Eğer 

şefî, satış anında hazır değilse ve meşfû malın satıldığını da bilmiyorsa satımı bilene 

kadar şüf’a hakkı düşmez. Bu konuda ittifak edilmiştir. Fakat satım anında hazır 

olmayan şefî, satım haberini alıp meşfû malın satıldığını bilmesine rağmen şüf’ayla 

ilgili hiçbir şey söylememişse bu durumda şüf’a hakkının düşüp düşmeyeceği tartışmalı 

bir konu olmuştur. 

Cumhura göre satış anında hazır olmayan şefî, daha sonra satım haberini almışsa 

ve şüf’ayla ilgili hiçbir şey söylememişse bu durumda şüf’a hakkını kaybeder. Çünkü 

şefîin, satım haberini almasına rağmen şüf’ayı talep etmeyip susması satışa razı 

olduğunun delilidir.
158
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İmam Mâlik’e göre ise şüf’a hakkı düşmez. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.v.) “Şefî 

olan komşu satım anında hazır değilse gelene kadar beklenir.” buyurmuştur. Yine 

İmam Mâlik’e göre satım anında hazır olmayan kişi, satım haberini alsa bile uzakta 

olduğu için şüf’ayı talep etme imkânı bulamayabilir. Dolayısıyla bu kişi mazur kabul 

edilir.
159

 

İmam Mâlik’in kendi görüşünü desteklemek için Hz. Peygamber’in (s.a.v.) 

“komşunun beklenmesi” gerektiği ile ilgili hadisini delil göstermesi, kendi kendine bir 

çelişki doğurur. Çünkü İmam Mâlik, komşunun şefîliğini kabul etmiyordu. Bu yüzden, 

kendisinin kabul etmediği bir hadisi burada delil olarak zikretmesi uygun olmaz. Eğer 

İmam Mâlik bu hadisi kabul etseydi komşunun da şefîliğini kabul etmiş olurdu. Ancak 

İmam Mâlik, “komşunun beklenmesi” ifadesinden bütün şefîlerin beklenmesi 

gerektiğini kastediyorsa (zaten bunlar beklenir) o zaman haklı çıkar ve görüşü de 

dikkate alınır. 

Eğer şefî, satış sırasında hazır bulunuyorsa yani çok uzakta değilse o zaman 

şüf’a hakkını ne zaman talep etmelidir? Bir görüşe göre satış anında hazır bulunan şefî, 

uzun zamana kadar, yani müşterinin satın aldığı yere ekin ekene ya da bina yapana 

kadar şüf’a hakkını talep etmeyip susmuşsa şüf’a hakkı düşer. Şefîin şüf’a hakkının 

düşüp düşmeyeceğini bilmemesi de özür sayılmaz.
160

 

Satış anında hazır bulunan şefîin şüf’ayı ne zaman talep etmesi gerektiği 

konusundaki farklı görüşler ise, aşağıda davranış biçimleri zikredilirken ilgili maddeler 
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altında açıklanacaktır. Şüf’a hakkının ne zaman ve ne şekilde talep edilmesiyle ilgili 

olan sözlü ifadeler üç kısımda incelenebilir.  

A-Taleb-i muvasebe 

Muvasebe, sözlükte sıçramak anlamına gelir. Sıçramak anlamına gelen bu kelimenin 

özel olarak seçilmesi şefîin hemen harekete geçmesini gösterir. Yani bu talep, şefîin 

şüf’alı malın satıldığını haber aldığı mecliste hemen o malı istemesini ifade eder. Bu 

yüzden şüf’a hakkını kullanmak isteyen şefî, satılan akarın şefîi olduğunu ve onu almak 

istediğini derhal açıklamalıdır. 

Hanefîlere göre Muvasebe talebi için bir süre söz konusu olmadığından şefîin, 

satımı haber aldığı yerde malı almak istediğini hemen bildirmesi gerekir. Hemen istekte 

bulunmazsa şüf’a hakkını kaybeder.
161

 

Ebû Hanîfe, Şafiî ve Ahmed b. Hanbel dâhil cumhura göre şefî, satımı öğrendiği 

anda şüf’ayı talep etmek için bir vakit buluyorsa hemen talepte bulunmalıdır. Aksi halde 

şüf’a hakkı düşer. Cumhura göre Hz. Peygamber’in (s.a.v.) الشفعة لَِّمْن واثَبَها “Şüf’a derhal 

istekte bulunan kişi içindir.”,  ِّقال  Şüf’a hakkını istemek, devenin ipini“ الشفعة َكحلهِّ العِّ

çözmek gibidir.” hadisleri, şüf’a hakkının hemen talep edilmesi gerektiğine dair 

delillerdir.
162

 Cumhurdan ayrı olarak Ebû Hanîfe şöyle der: “Şefî satış haberini 

aldığında daha sonra şüf’ayı isteyeceğine dair bir şahit tutarsa o anda şüf’a talebinde 

bulunmasa da olur.” 

Ahmed b. Hanbel’den rivayet edilen ikinci bir rivayet ile Hanefîler’den 

bazılarına göre ise şefî, derhal değil meclisin sonuna kadar da taleb-i Muvasebede 
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bulunabilir. Yeter ki şefî, satıma razı olduğunu gösteren herhangi bir davranışta 

bulunmuş olmasın.
163

 

İmam Mâlik’e göre ise şefî, müşteri meşfû akarda bir değişiklik yapmadığı 

sürece bir yıldan beş yıla kadar şüf’a hakkını isteyebilir. İmam Mâlik, şüf’a talebiyle 

ilgili diğer bir ifadesinde ise “Şefî için şüf’a hakkını derhal isteme zorunluluğu yoktur. 

Şefî istediği zaman şüf’a hakkını talep edebilir. Hatta bu talebin yerine getirilmesi için 

belirlenmiş bir süre de yoktur.” der.
164

 

Müşteri muvasebe talebinin yerine getirildiğini kabul ederse veya müşterinin 

inkârından emin olunursa Muvasebe talebinde şahit tutmaya gerek yoktur. Fakat 

müşterinin muhtemel inkârından dolayı Muvasebe talebinin yapıldığına şahit tutulabilir. 

Daha önce ifade ettiğimiz gibi malın satıldığını ya şefîin kendisi görmüş ve 

bilmiştir ya da bunu başkasından duymuştur. Eğer şefîin kendisi görmüşse o zaman 

hemen şüf’a talebinde bulunur. Eğer satımı başkasından duymuşsa şüf’a hakkının sabit 

olabilmesi için satım haberini duyuran kişinin nasıl bir kişi olması gerektiği de ihtilaf 

konusu olmuştur. Başka bir ifadeyle haberi veren kişi, sözüne itibar edilen kişilerden mi 

olmalıdır yoksa fasık ve çok yalan söyleyen biri olduğu bilinen birinin de bu haberi 

geçerli midir? 

Ebû Hanîfe’ye göre şüf’alı malın satıldığını haber veren kişi için adâlet ve sayı 

şarttır. Buna göre satımı haber verenin birden fazla kişi olması ve hepsinin de adâlet 

şartını taşıması gerekir. Aksi halde bu kişinin verdiği haber geçersiz sayılır. İmameyne 

göre ise haber verenlerde sayı ve adâlet şartı aranmaz. Dolayısıyla tek erkeğin ve tek 
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kadının, fâsığın ve hatta büluğa ermemiş olanın da verdiği haber geçerlidir. Bu haberi 

aldıktan sonra eğer şefî şüf’ayı talep etmezse şüf’a hakkını kaybeder.
165

 

Satımı haber veren kişi sözüyle amel edilen sadık kişilerden ise bu haber 

alındıktan sonra şüf’a hakkı talep edilmezse o zaman şüf’a batıl olur. Çünkü haberin 

ulaştırılmasıyla satımın gerçekleştiği öğrenilmiştir. Fakat haberi veren kişi çocuk veya 

fâsık gibi sözüyle amel edilmeyen kişilerden ise bu durumda şüf’ayı talep etmemek 

şüf’a hakkını ortadan kaldırmaz.
166

 

Bize göre de satımı haber veren kişinin sayısı önemli değildir. Fakat bu kişinin 

adâlet şartını taşıması yani yalancılığıyla bilinen kişilerden olmaması gerekir. Aksi 

halde bunların sözüne itibar edilmez. Ancak satımı haber veren kişi, ister adâlet şartını 

taşısın ister taşımasın ister çocuk olsun ister zimmî, kim olursa olsun, şefî herhangi 

birisinden satım haberini duymuşsa şüf’a talebinde bulunmalıdır ki ileride şüf’a hakkını 

kaybetmesin. Başka bir ifadeyle haberin doğru olma ihtimali mümkün olduğundan 

şefîin şüf’ayı talep etmesi gerekir. 

Muvasebe talebinin yapılmasına gelince şu şekilde yapılır. Örneğin şefî; 

“Şüf’ayı talep ediyorum, şüf’a hakkımı istiyorum veya şüf’adan vazgeçmem” derse 

Muvasebe talebini yerine getirmiş olur. Şefîin bu tür sözlü beyanlarının, şüf’a hakkını 

almak istediğine delalet eden lafızlardan olması gerekir.
167

 

B-Taleb-i takrir ve işhâd 

Muvasebe talebinden sonra sıra taleb-i takrir ve işhad talebine gelir. Şefîin, şüf’a 

hakkını talep ettiğini satıcı, müşteri ve meşfûun yanında şahitler huzurunda 
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açıklamasına taleb-i takrir ve işhad denir. Mesela şefî, mal satıcının elindeyse ona; “Sen 

şu malını şu adama şu kadar paraya satmışsın fakat ben bunun (ortaklık veya komşuluk 

sebebiyle) şefîiyim.” der. Eğer mal alıcının eline geçmişse o zaman şefî, alıcıya karşı 

“Sen şu malı şu şahıstan şu kadar paraya almışsın fakat ben bu malın (ortaklık veya 

komşuluk sebebiyle) şefîiyim. Daha evvel de şüf’a hakkımı talep etmiştim ve şimdi de 

şahitler huzurunda bunu talep ediyorum.” der ve böylece bu talebi de yerine getirmiş 

olur. 

Dava açma konusuna gelince bizim de aynı görüşte olduğumuz genel kabule 

göre, şüf’a meselesi söz konusu olduğunda mal bâyinin elindeyse bu durumda şefîin 

muhatabı olarak hem satıcı hem de müşteri hazır bulunur. Eğer şüf’a konusu mal 

müşterinin mülkiyetine geçmişse o zaman satıcının malla bir ilişkisi kalmadığından 

sadece müşterinin hazır bulunması yeterli olur. 

Serahsî’ye göre de mal müşterinin elindeyse dava ona karşı açılır. Eğer mal 

satıcının elindeyse o zaman hem satıcıya hem de müşteriye karşı dava açılır. Çünkü 

malın mülkiyeti müşterinin, zilyetliği ise satıcınındır. Bu yüzden şefîin, şüf’a hakkını 

her ikisinden de istemesi gerekir. Meşfû mal, satıcının elinde olduğundan şefîin 

muhatabı olarak satıcının hazır bulunması gerekir. Satıcı ile müşterinin daha önce 

yaptığı akdi şefîin bozacağı sebebiyle aynı zamanda müşterinin de hazır bulunması 

gerekmektedir.
168

  

Takrir talebi, Muvasebe talebi gibi değildir. Meşakkat varsa biraz geciktirilebilir. 

Mesela şefî, satım haberini akşam almışsa sabaha kadar bekleyip şüf’a talebini sabah 
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yapabilir veya kendisi uzaktaysa şüf’ayı talep etmesi için vekil tutulabilir.
169

 Taleb-i 

takrir müşterinin muhtemel inkârından dolayı ön görülmüş bir taleptir. 

Ebû Hanîfe’ye göre şüf’a davası geciktirilebilir. Çünkü şüf’a hakkı da diğer 

haklar gibi sabit bir haktır. Fakat şefî, parayı temin etmesi için kendisine tanınan süre 

içinde meşfû mal bedelini müşteriye ödemezse o zaman şüf’a hakkı düşer. İmam 

Muhammed’e göre de davacı şüf’a davasını bir ay geciktirebilir. Fakat özürsüz bir ay 

geciktirirse müşterinin zarar etmemesi için şüf’a hakkı düşer.
170

 

Uzakta veya başka bir şehirde olan şefîin, şüf’a hakkını talep ettiğini haber 

vermesi için vekil tutması veya talebini bildirmek için mektup göndermesi hükmü, eski 

dönemlerde o günün şartlarına göre verilmiş hükümdür. Fakat günümüz şartlarında 

vekil tutma ve mektup gönderme işi daha kolay olmuştur. Hatta şüf’alı malın satımını 

öğrenmek bile eskilere nazaran daha kolaylaşmıştır. Çünkü günümüzde elektronik 

eşyalar (internet ve telefon gibi) aracılığıyla haberleşme imkânı çoğalmış ve 

kolaylaşmıştır. Buna göre eğer şefî, şüf’a hakkını kullanmak istiyorsa satımı öğrendiği 

yerde telefonla hemen haber verebilir veya başka bir yerden (internet veya postadan) 

mesaj gönderebilir. 

Ayrıca günümüzde taşınmaz malların gizli satılması da neredeyse imkânsız hale 

gelmiştir. Zira taşınmazların satımı genellikle resmî bir şekilde belgelenmektedir. 

Şefî, takrir talebini imkân bulduğu halde özürsüz olarak geciktirirse -ki bu 

duruma umursamazlık ve hafife almak denir- şüf’a hakkını kaybeder. Fakat kabul 

edilebilir bir özrü varsa geciktirebilir. Eğer birinci talep olan Muvasebe talebi, şahitler 
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huzurunda yapılmışsa taleb-i takrire gerek kalmaz ve onun yerine geçer.
171

 Çünkü takrir 

ve işhad talebi, aslında Muvasebe talebini pekiştirmek için yapılır. Dolayısıyla bu 

talepten sonra şüf’a hakkı kesinleşmiş olur. 

Şüf’a hakkı, meşfû mal ile ilgili olduğundan taleb-i takrir meşfûun yanında 

yapılır. Müşterinin yanında yapılması da meşfû malın müşterinin elinden alınacağı 

içindir. Bâyinin yanında yapılması ele alınacak olursa, eğer mal henüz bâyinin elindeyse 

malı onun teslim edeceği içindir. Taleb-i takrirden sonra ise sıra mülkiyet talebine gelir. 

Ancak taleb-i takrir, müşterinin yanında yapıldığında müşteri buna itiraz etmeyip malı 

şefîye teslim ederse dava açma talebinin yapılmasına gerek kalmaz. 

C-Taleb-i husumet 

Taleb-i husumet, müşterinin satın aldığı meşfû malı kendi rızasıyla şefîye teslim 

etmemesi durumunda ona karşı açılan bir davadır. Eğer müşteri, malı şefîye teslim 

ederse dava açmaya ihtiyaç kalmaz. Husumet talebi diğer iki talep gibi değildir. Bu 

talep mahkemede yapılır. Mesela davacı olan şefî mahkemeye giderek “Şu şahıs şu 

araziyi satın almıştır, ben de şu sebeple bu arazinin şefîiyim. Dolayısıyla onun bu 

araziyi bana teslim etmesini istiyorum.” der ve böylece husumet talebini yerine getirmiş 

olur. 

 Husumet talebinin ne zaman açılacağı konusu da âlimler arasında ihtilaf nedeni 

olmuştur. Müşteri kendi rızasıyla meşfû malı şüf’a sahibine teslim etmezse şefîin 

mahkemeye başvurması gerekir. 

Ebû Hanîfe’ye göre husumet talebi de geciktirilebilir. Yani şahit tutulup şüf’a 

hakkı tespit edilmişse davanın geciktirilmesiyle şüf’a hakkı düşmez. İmam Muhammed 
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ile İmam Züfer’e göre ise müşteri, kendi rızasıyla malı şefîye teslim etmediği takdirde 

şefîin, şüf’a hakkını talep etmek için bir ay içinde mahkemeye başvurması gerekir. Eğer 

şefî, bir ay içinde dava açmamış ve şüf’a hakkı da tespit edilmemişse bu hakkını 

kaybeder.
172

 

Şefîin, imkân bulduğu ilk fırsatta dava açması gerekir. Genel kabule göre 

hastalık veya çok uzakta olma gibi şer’an geçerli bir mazeret yoksa bu talebin de 

geciktirilmemesi gerekir. Mazeretsiz geciktirilirse şüf’a hakkı düşebilir. 

Ayrıca şefîin müşteriye “Satın aldığın malı bana sat veya bu malı ikimiz 

paylaşalım” demesiyle de şüf’a hakkı düşer. Çünkü onun bu tarz ifadeleri satıma razı 

olduğunun göstergesidir.
173

 

Hanefîlere göre şüf’a davası müşteriye karşı açılabileceği gibi onun vekiline de 

açılabilir. Çünkü akit konusunda vekil, asıl gibidir. Bu yüzden akdin hukuku vekile 

aittir. Şüf’a da akdin hukuku kapsamında yer alır. Dolayısıyla şüf’a davası vekile 

açılabilir.
174

 

Türk Medeni Kanunu’nda şüf’a konusunda vekil tutmayla ilgili şöyle bir ifadeye 

yer verilmiştir: “Şefîlerden birisi şüf’a davasından vazgeçip kendi hissesini, davayı 

takip eden diğer şefîlerden birisine belli bir bedel karşılığında devredebilir ve davayı 

takip eden paydaş da o hisseyi alabilir.” Bu ifade aynı zamanda şefîlerden birisi kendi 

hissesini diğer şefîlere satabilir demektir.
175
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IV- ŞEFÎİN ŞÜF’A MUKABİLİNDE ÖDEYECEĞİ BEDEL 

Şefî, şüf’a hakkına dayanarak müşteriden meşfû malı alırken belli bir bedel karşılığında 

alır. Şefîin ödeyeceği bedelin ne olması gerektiğine gelindiğinde, daha önce de 

açıkladığımız gibi müşteri, şüf’alı malı alırken ne karşılığında aldıysa şefî de onu 

ödeyerek alır. Mesela müşterinin mala karşı ödediği bedel ya mislîdir ya da kıyemîdir. 

Şefî de meşfû malın bedeli mislî ise mislini, kıyemî ise kıymetini öder. Ayrıca şefîin, 

müşterinin meşfû malı alırken zorunlu olarak ona yaptığı harcamaları da ödemesi 

gerekir. 

Satılık malların fiyatlarının günden güne değişebildiği bilinen bir husustur. 

Mesela bu gün ucuz olan şeyin fiyatı yarın artabilmekte veya daha da ucuzlamaktadır. 

Bu yüzden satılan şüf’alı malın bedeli, satıldığı gün itibara alınarak tespit edilir. Yani 

meşfû mal ilk satıldığı gün ne kadar paraya satılmışsa şüf’ayla alınacağı gün de o 

parayla alınır. Çünkü şüf’a hakkı o vakitte doğmuştur. Dolayısıyla meşfû malın şüf’a ile 

alınacağı günkü fiyatı itibara alınmaz.  

Eğer şüf’a konusu mal, mal-ı mütekavvim olmayan (içki ve domuz gibi) mal 

karşılığında satılmışsa ve müşteri ile şefî her ikisi de zimmî ise bu durumda şefî, meşfû 

mal bedeli olarak içkinin mislini; domuzun ise kıymetini öder. Çünkü içki mislî, domuz 

ise kıyemîdir. Ayrıca onlar için içki de domuz da mülk sayılır. Eğer taraflardan müşteri 

zimmî, şefî müslümansa bu durumda şefî, hem içkinin hem de domuzun kıymetini öder. 

Çünkü içki, bir müslüman için mülk sayılmaz ve tasarrufu da haramdır. Bu yüzden 

müslüman olan şefî, içkinin mislini değil kıymetini öder.
176
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Bazı âlimlere göre ise içki ve domuz şer’an istifade edilebilen mal türünden 

olmadığı için bunlar karşılığında alınan malda şüf’a caiz olmaz. 

Bir gayrimenkul başka bir gayrimenkul karşılığında el değiştirmişse ve bu iki 

gayrimenkulün şefîi aynı kişi ise bu durumda şefî, trampa yapılmış iki gayrimenkulden 

her birini diğerinin kıymeti ile alır.  Eğer iki gayrimenkulün şefîleri ayrı kişiler ise o 

zaman bu kişiler, her bir gayrimenkulü kendi kıymeti ile alır. 

V- FİYAT KONUSUNDA ANLAŞMAZLIK 

Fiyat konusundaki anlaşmazlık iki şekilde olur. Birincisi, akdin vuku bulup bulmadığı 

konusundadır. Bu ihtilaf, bâyi ile müşteri arasında olur. İkincisi ise bedel olarak verilen 

paranın miktarında ve vasfındadır. Bu da müşteri ile şefî arasında olur.
177

 

Bâyi ile müşteri, akdin yapılıp yapılmadığında ihtilaf edebilir. Mesela müşteri, 

akdin vuku bulduğunu iddia ederken bâyi bunu inkâr ederse, akdin gerçekleşmediğini 

söyleyen bâyinin sözü geçerlidir. Çünkü asıl olan akdin vuku bulmayışıdır.  Hal böyle 

olunca akit vuku bulmamış kabul edilir ve dolayısıyla şüf’a da doğmaz.
178

 

Eğer bâyi akdin vuku bulduğunu iddia eder de müşteri bunu inkâr ederse, bu tür 

akitte şüf’anın cereyan edip etmeyeceği ise ihtilaflıdır. 

Ebû Hanîfe dâhil Şâfiîlerin çoğunluğuna ve Mâlikîlerden bazılarına göre bâyi, 

akdin vuku bulduğunu söylerse müşteri bunu inkâr etse bile şüf’a hakkı doğar. Çünkü 

bâyi, akdin yapıldığını söylemekle müşteri ile şefîin meşfû mal üzerindeki hakkını 

kabul etmiş olur. Eğer müşteri, akdin yapıldığını inkâr ederse bu durumda satıcının bile 

kabul ettiği meşfû mal üzerindeki hakkını sakıt etmiş olur. Fakat şefîin hakkı sabit kalır. 
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Çünkü bâyi, akdin vuku bulduğunu söylemekle şefîin hakkını ikrar etmiştir. Müşterinin, 

akdin vuku bulduğunu inkâr etmesi ise şefîin hakkını düşürmez.
179

 

Mâlikîlerin çoğunluğu, Şâfiîlerden bazıları ve Ahmed b. Hanbel’den gelen bir 

rivayete göre ise müşterinin inkâr ettiği bir akitte şüf’a hakkı doğmaz. Çünkü şefî,  

meşfû malı müşteriden alır. Müşteri ise akdin yapıldığını inkâr etmektedir. Dolayısıyla 

ortada kesin olarak yapılmış olan bir akit yoktur. Akit yoksa şüf’a da olmaz.
180

 

Bâyi ile müşteri fiyatta ihtilaf ederlerse yine bâyinin sözü geçerlidir. Bu konu ile 

ilgili Hz. Peygamber (s.a.v.)  اْلبائعُ اِّذا اْختلف المتبايعان فاْلقول قوُل ما يقوله  “Alıcı ve satıcı fiyatta 

ihtilaf ederlerse satıcının sözü geçerlidir.” buyurmuştur. Şefî ile müşteri ihtilaf 

ettiklerinde de durum böyledir.
181

 

Şefî ile müşteri, meşfû malın fiyatında anlaşmazlığa düşerlerse yemin etmekle 

birlikte müşterinin sözü geçerlidir. Delili ise şefîin getirmesi gerekir. Zira şefî, satılan 

malda hak sahibi olduğunu ve bu malın müşterinin söylediği fiyattan daha düşük bir 

fiyatla alındığını iddia ederek davacı olmuştur. Müşteri ise bunu inkâr etmiştir. Davacı 

olan şefî delil getirir, inkâr eden müşteri ise yemin eder.
182

 Örneğin bir kişi bir ev satın 

alsa, daha sonra şefî gelip o evi almak istese ve müşteri ile aralarında fiyat konusunda 

ihtilaf etseler, yemin etmesiyle birlikte evi satın alanın sözü geçerlidir. 

İmam Mâlik’e göre müşteri satın aldığı yere bina yaptığını ve ağaç diktiğini 

söyler ve şefî de bunu inkâr ederse müşterinin sözü geçerli olur. Çünkü mal onun 

mülküdür. 
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Mal teslim alınmış olsun veya olmasın fiyat ödenmeden önce bâyi, müşteri ve 

şefî, üçü birlikte semende ihtilaf ederlerse, yine bâyinin sözü geçerlidir. Şefî de, bâyinin 

söylediği fiyatla meşfû malı alma hakkına sahip olur.  

Mesela bâyi “Şu evi falan şahsa bin TL’ye sattım ve evi de ona teslim ettim.” 

der, müşteri ise “Hayır ben bu evi iki bin TL’ye satın aldım.” der ve daha sonra şefî 

gelip bu evi almak isterse bin TL’ye alabilir. Çünkü bâyi daha evin bedelini teslim 

almamıştır, sadece bedelin miktarını belirtmiştir. Dolayısıyla bedeli teslim almadığı 

sürece bâyinin sözü geçerlidir. Fiyatın ne kadar olduğunu da o belirler. Şüf’a hakkı 

sahibi de onun sözünü itibara alır.
183

 

Bâyi, bedelin bir kısmını teslim alsa bile tümünü teslim alana kadar yine onun 

sözü geçerlidir ve bedeli de o belirler. Mesela bâyi “Şu evimi falan kişiye iki bin TL‘ye 

sattım fakat bin TL’sini daha teslim almadım” derse,  şayet şefî bu evi almak istiyorsa 

ancak iki bin TL’ye alabilir. Çünkü bâyi, evini iki bin TL’ye sattığını itiraf etmiştir. 

Eğer bâyi, bedelin hepsini teslim aldığını kabul ederse akit sona ermiş olur. 

Akdin sona ermesiyle bâyi yabancı bir şahıs konumunda olduğundan artık fiyatı 

belirleme konusunda onun sözü geçerli kabul edilmez. Eğer meşfû malın fiyatı 

konusunda ihtilaf çıkarsa o zaman bedel belirleme işi müşteri ile şefî arasında olur. Yani 

meşfû mal bedelini şefî ile müşteri belirler.
184

 Mesela bâyi “Şu evi falan kişiye bin 

TL’ye sattım ve parasını da teslim aldım” der, müşteri ise “Hayır ben iki bin TL’ye 

aldım” derse, burada müşterinin sözü geçerlidir. Şefî de bu evi almak isterse ancak iki 

bin TL’ye alabilir. 
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Fiyat konusunda tarafların anlaşmazlığa düşmeleri durumunda, müşteriye karşı 

bâyinin; şefîye karşı da müşterinin sözü geçerli olur. Fakat taraflardan biri delil getirirse 

durum değişir.  

Delil getirmeye gelince, şefî ile müşteriden hangisi delil getirirse onun delili 

geçerli kabul edilir. Çünkü delil getiren kişi iddiasını delil ile kuvvetlendirmiş ve ispat 

etmiştir. Diğerinin, delilsiz ve boş iddiası ise delil karşısında geçersiz olur. Eğer şefî ile 

müşteriden ikisi de delil getiremiyorsa o zaman yemin etmeleri ile birlikte (bir erkek 

veya iki kadın) şahit gösterebilirler. Fakat bunlar hakkında bâyinin şahitliği kabul 

edilmez.
185

 

Müşteri ve şefî her ikisi de delil getirirse yine müşterinin sözü geçerli olur. 

Çünkü tarafların hepsi delil getirdikleri zaman ortada hiçbir delil yokmuş gibi kabul 

edilir.
186

 Ebû Hanîfe ile İmam Muhammed’e göre ise müşteri ile şefîin delili çatıştığında 

şefîin delili geçerli kabul edilir. Çünkü bir konu hakkında dışarıdan gelen delil içeriden 

gelen delilden daha kuvvetlidir. Şefî ise akit yapıldığında orada bulunmadığından 

dışarıdan gelmiş kabul edilir. Diğer bir görüşe göre ise müşterinin delili geçerli kabul 

edilir.
187

 

Ebû Yusuf’a göre de müşterinin delili geçerli kabul edilir. Çünkü müşteri, fiyatın 

şefîin iddia ettiğinden daha fazla olduğunu ileri sürmüş ve bunu da delil ile 

ispatlamıştır. Şefî ise bunu reddetmektedir. Dolayısıyla delillerden hangisi fiyatın fazla 

olduğunu ispat ediyorsa o delil geçerli kabul edilir.
188
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Hanbelîlere göre ise bedelde ihtilaf olduğunda, müşteri ile şefî her ikisi de delil 

getirirse şefîin delili dikkate alınır. Fakat ortada herhangi bir delil yoksa bu durumda 

yemin etmesiyle birlikte müşterinin sözü geçerlidir.
189

 

Bâyi, müşteri ve şefî üçü birlikte delil getirirse bu durumda semeni teslim 

almadığı müddetçe bâyinin delili geçerlidir. Şefî de meşfû malı almak isterse bâyinin 

iddia etiği fiyata alır.
190

 

Müşteri ile şefî arasında fiyatın miktarında değil de vasfında bir anlaşmazlık 

çıkarsa yine müşterinin sözü geçerlidir.  Örneğin müşteri satın aldığı malı parayı peşin 

ödeyerek aldığını söyler, şefî ise müşterinin vadeyle aldığını iddia ederse, bu durumda 

müşterinin sözüne itibar edilir. Zira alışverişte asıl olan fiyatın peşin olmasıdır. Vadeli 

olması ise ârızi bir durumdur. Müşteri asıl olanı, şefî ise ârızî bir durumu 

savunmaktadır. Bu yüzden müşterinin sözü geçerlidir. Şefîin ise iddiasını ispatlamak 

için delil getirmesi gerekir.
191

 

Fiyatın vasfındaki anlaşmazlıklardan birisi de şudur. Örneğin, müşteri satın 

aldığı malı 100 bin TL’ye aldığını söyler, şefî ise 35 bin dolara aldığını iddia ederse 

yine müşterinin sözüne itibar edilir. Zira satın aldığı mal bedelini müşterinin kendisi 

ödemiştir. Bu yüzden müşteri bedel olarak ne ödediğini şefîden daha iyi bilir. Müşteri 

ile şefî arasında buna benzer birçok konuda ihtilaf çıkabilir. Mesela müşterinin bâyiden 

malı satın alırken muhayyerlik şartı ile aldığını söylemesi, şefîin ise bunu inkâr etmesi, 

ya da müşterinin araziden bir parça satın aldığını söylemesi, şefîin ise iki parça aldığını 

iddia etmesi vs. gibi ihtilaf türleri çoktur. 
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Bâyi, müşteri ve şefîden hangisi olursa olsun delil getirenin sözü geçerlidir. 

Çünkü şefî doğru, müşteri ise yalan söylüyor olabilir. Bu yüzden şefîin deliline karşılık 

iddiasını ispatlamak için müşterinin de delil getirmesi gerekir. 

VI- FİYATIN ARTTIRILMASI VE İNDİRİLMESİ 

A-Satıcının bedeli/fiyatı arttırması ve indirmesi 

Bâyi evini satmak ve bu evi şefîye vermeyip onu şüf’a hakkından vazgeçirmek 

istediğinde fiyatı arttırabilir veya müşteri lehine indirim yapabilir. Müşteri de satıcı 

lehine fiyatı arttırabilir. Fiyattaki bu değişikliğin (arttırma ve indirime) şüf’a sahibi için 

geçerli olup olmayacağı konusu ihtilaf nedeni olmuştur. 

Bâyi, müşteri lehine fiyatta indirim yaparsa, Hanefî âlimlerine göre bu indirim 

şüf’a hakkı sahipleri için de geçerlidir. Dolayısıyla şefîiler, bu indirimden yararlanabilir. 

Yapılan indirim, malın şüf’a yoluyla alınmasından önce olsun veya sonra olsun fark 

etmez. Çünkü alışverişte indirim yapmak akdin aslına şamildir. Bu yüzden fiyattan 

düşürülen miktar artık mal bedeli sayılmaz.
192

 

Örneğin, bâyi malını 10 bin TL’ye satsa ve (şüf’a yoluyla alımdan önce olsun 

veya sonra olsun) müşteri lehine 5 bin TL indirim yapsa, şefî de bu indirimden 

yararlanır ve malı 5 bin TL’ye alabilir.  

Eğer bâyi, semeni kabzettikten sonra bundan bir kısmını müşteriye hibe ederse o 

zaman şefî bu hibeden yararlanamaz. Çünkü bedel, satıcıya teslim edilmekle deyn 

olmaktan çıkıp ayn haline gelmiştir. Eğer bâyi semeni teslim almadan önce bir kısmını 

müşteriye bağışlarsa bu durumda şefî de bundan yararlanabilir. Eğer şefî, satıcı bağış 
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yapmadan önce meşfû mal parasını müşteriye ödemişse (bâyinin müşteriye bağışladığı 

kadarını) bir kısmını geri alır.
193

 

Eğer bâyi müşteri için fiyatın hepsini indirirse, o zaman şefî bundan 

yararlanamaz. Zira fiyatın tamamını indirip hibe etmek akde şamil değildir.  Fiyatın 

tamamı düşürülünce karşılıklı akitten söz edilemez ve dolayısıyla bu hibe hükmünde 

olur.
194

 

Bâyi, bedelin tümünü müşteriye hibe ederse, o zaman şefî bundan yararlanamaz. 

Buna rağmen meşfû malı almak isteyen şefîin, bu malı hangi fiyatla alabileceği ise 

bâyinin bedeli ne zaman bağışladığına göre değişebilir. Mesela bâyi, semeni teslim 

almadan önce hepsini müşteriye bağışlamışsa bu durumda şefî, meşfû malı kıymeti ile 

alır. Eğer bâyi, parayı teslim aldıktan sonra tekrar müşteriye bağışlamışsa o zaman şefî, 

bu malı semeni (önceki fiyatı ile) ile alır.
195

  

Şâfiî’ye göre, bin TL’ye akit yapıldıktan sonra bâyi, müşteri için beş yüz TL 

indirim yapsa, bu indirim şüf’a hakkı sahibi için geçerli değildir. Şefî, malı almak 

isterse ancak bin TL‘ye alabilir. Zira akit yapılıp kesinlik kazandıktan sonra yapılan 

indirim, akdin aslına şamil olmaz. Eğer akit kesinlik kazanmadan önce yani 

muhayyerlik süreci içinde fiyatta herhangi bir değişiklik olursa o zaman bu değişiklik, 

şefî için de geçerlidir.
196

  

Bize göre de akit kesinlik kazanmadan önce fiyatta yapılan değişiklikler herkes 

için geçerlidir. Fakat akit kesinlik kazanmışsa o zaman bu akit, hukuk nazarında 

tamamlanmış kabul edilir ve bundan sonra yapılan indirim ve artırım akdin hukukuna 
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dâhil olmadığından şefî için geçerli olmaz. Eğer buna rağmen fıyatta indirim yapılırsa 

bu işlem, yeni bir akit olur veya indirilen miktar hibe kabul edilebilir. 

Özet olarak Hanefîlere göre bâyi fiyatta indirim yaparsa, bu indirim akdin aslına 

şamil olacağı için şüf’a hakkı sahipleri de bu indirimden yararlanabilir. Şâfiîlere göre 

ise akit kesinlik kazanmadan önce yapılan indirim, şüf’a hakkı sahibi için geçerli olsa 

da akit kesinleştikten sonra yapılan indirim akdin aslına şamil olmayacağından şefî için 

geçerli değildir. 

B-Müşterinin fiyatı arttırması ve indirmesi 

Bâyinin, müşterinin lehine fiyatta indirime gitmesi gibi müşteri de bâyi lehine fiyatı 

arttırabilir. Müşterinin, akit yapıldıktan sonra bâyi lehine fiyatı arttırması, şüf’a hakkı 

sahibi için geçerli değildir. Şüf’a hakkı sahibi meşfû malı almak isterse arttırılmadan 

önceki fiyat ile alır. Çünkü şefî,  satıcı ile müşterinin akit yaptıkları zaman meşfû malı 

şüf’ayla alma hakkını kazanmıştır. Ayrıca müşteri, satın aldığı malı aldığı fiyattan daha 

fazla fiyatla başka birisine satarsa bu durumda şefî, dilerse müşterinin kendi aldığı 

fiyata dilerse de sattığı fiyata alabilir. Şefîin, önceki fiyata alabilmesinin sebebi şüf’a 

hakkının, daha birinci akit yapıldığı zaman doğmuş olduğundandır. Müşterinin kendi 

aldığı meşfû malı başka birisine satması ise daha önce doğmuş olan şüf’a hakkını 

ortadan kaldırmaz.
197

 

VII-BEDELİN VADEYE BAĞLANMASI 

Fiyatın ertelenmesinden kasıt, satışın vadeli yapılmasıdır. Eğer satış vadeli yapılmışsa 

bu durumda şüf’a hakkı sahibinin bu vadeden yararlanıp yararlanamayacağı konusu 

tartışmalı bir konudur. 
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Mesela, müşteri meşfû malı bir yıl vade ile satın almışsa, şüf’a hakkı sahibi de 

bu malı bir yıl vadeyle almak isterse, Ebû Hanîfe’ye göre şefî, bu vadeden yararlanmaz. 

Dolayısıyla vadeyle satın alınan malı şüf’a hakkına dayanarak almak isteyen şefî, ancak 

parasını peşin ödemek şartıyla alabilir. Parayı peşin ödemek istemiyorsa o zaman vade 

zamanı gelene kadar bekler. Vade zamanı geldiğinde de parayı öder ve malı alır.
198

 

Serahsî’ye göre ise şefîin meşfû malı vadeyle alabilmesi bâyinin iznine bağlıdır. 

Yani bâyi istemedikçe şefî, vadeden yararlanamaz. Çünkü insanlar, borçlarına riayet 

etme konusunda farklılık arzederler. Bu yüzden bâyi, bazı insanlara güvenip bazılarına 

güvenmeyebilir. Bâyinin, malını vadeyle müşteriye satması ona güvendiği içindir. Fakat 

bâyi, müşteriye duyduğu bu güveni şefîye duymayabilir. Dolayısıyla ona vadeyle 

satmak istemez.
199

 

Mâlikîler’e göre de şefîin, vadeden yararlanabilmesi bazı şartlara bağlıdır. 

Onlara göre eğer şefî zenginse ya da güvenilir ve zengin bir kefil getirirse o zaman malı 

vadeyle alabilir. Şefîin zengin olması veya güvenilir ve zengin bir kefil getirmesi şartı 

ise şefîin kendisine verilen vadeye kadar parayı ödeyemeyeceğinden korkulduğu için 

tedbir amaçlı koşulmuş bir şarttır.
200

 

Şâfiî ile İmam Züfer’e göre ise şüf’a hakkı sahibi de satıcı ile müşterinin 

anlaştığı vadeden yararlanabilir. Çünkü vade, malın değil borcun vasıflarındandır. Bu 

yüzden müşteri satıcının malını ne şekilde aldıysa şefî de öyle alır.
201

 

Vadeli satışta şüf’anın derhal talep edilip edilmeyeceğine gelince, Ebû Hanîfe ile 

İmam Muhammed’e göre şüf’a sahibi, parayı peşin verip meşfû malı almayıp vade 
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zamanını beklese bile derhal şüf’a talebinde bulunmalıdır. Aksi halde vade zamanı 

geldiğinde de alamaz. Ebû Yusuf’a göre ise eğer şefî, vade zamanını bekleyecekse 

derhal şüf’yı talep etmese de olur. Vade zamanı geldiğinde yine de malı alabilir. 

Müşteri vadeyle bir ev satın alsa, daha sonra şefî gelerek bu evi müşteriden 

almak istese parayı peşin verip alabilir. Fakat müşteri peşin aldığı bu parayı peşin olarak 

satıcıya vermek zorunda değildir. Yani satıcı bu parayı (şefîin, müşteriye peşin verdiği 

parayı) müşteriden peşin olarak alamaz. Ancak vadesi geldiğinde alabilir. Çünkü bâyi 

ile müşteri daha önce vadeli bir akit yapmışlardır.
202

 

Bâyi kendi malını vadeyle satabilir. Çünkü vadeyle alışveriş yapmak caizdir. 

Fakat bâyinin, vadeyle satması, şefîin de bundan yararlanacağı anlamına gelmez. Çünkü 

bâyi herkese aynı şekilde güvenemez. Bu yüzden istediği kişiye vadeyle satar, istediğine 

de peşin satabilir. 

VIII-ŞÜF’A KONUSUNDA UHDE/SORUMLULUK 

Şüf’ada sorumluluktan maksat, taraflar arasında akit yapıldıktan sonra bedelin kime 

ödeneceği ve satılan meşfû malın kusurlu çıkması durumunda bunu kimin tazmin 

edeceği meselesidir. Akde konu olan mal kime aitse onunla ilgili sorumluluk da ona 

aittir. Bu kaide şüf’a dışındaki bütün alışverişler için geçerlidir. Fakat şüf’a söz konusu 

olduğunda bu kaidenin geçerli olup olmayacağı yani bu tür sorumluluğun kime ait 

olacağı ise tartışmalı bir konudur. 

Hanefîler’e göre şüf’a hakkı sahibi, şüf’alı malı kimden almışsa sorumluluk ona 

ait olur. Mesela, şefî, satılan meşfû malı müşteriden alıp parasını da ona ödemişse 

sorumluluk müşteriye aittir. Çünkü müşteri şefî için bâyi hükmündedir. Müşteriye karşı 
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bâyi nasıl sorumlu ise müşteri de şefîye karşı öyle sorumlu olur.  Eğer şefî, şüf’alı malı 

bâyiden alıp bedelini de ona ödemişse o zaman sorumluluk bâyiye ait olur.
203

 

İmam Mâlik’e göre ise şefîye karşı müşteri sorumludur. Şüf’a hakkı, akit 

tamamlanmış olup mal müşterinin mülkiyetine geçtikten sonra doğar. Malın mülkiyeti 

müşteriye geçince sorumluluk da ona geçer.
204

 

Şâfiî ile İbn Ebû Leyla’ya göre ise, şüf’a hakkı sahibine karşı müşteri değil bâyi 

sorumludur. Meşfû mal kusurlu çıkarsa bunu bâyi tazmin eder. Çünkü şefîin şüf’a hakkı 

bâyinin icabı ile sabit olmuştur.
205

 Burada Şâfiî ile İbn Ebû Leyla, meşfû malın kimin 

elinden alınacağı ile mal bedelinin kime ödeneceğini belirtmeksizin mutlak olarak 

şefîye karşı bâyiyi sorumlu göstermişlerdir. 

Malın kimden alınıp bedelin kime ödeneceği konusunda Şâfiî’den iki farklı 

görüş zikredilir. Birincisi; şefî malı almak isterse, bunu müşteriden alır ve mal 

konusundaki sorumluluk müşteriye ait olur. İkincisi ise şefî, malı bâyiden alır. Ancak 

sorumluluk yine müşteriye ait olur ve malın bedeli de ona ödenir.
206

  

Bedeli ödenerek alınan mal, kimin elinden alınmışsa mal ile ilgili sorumluluk 

onu teslim edene ait olur. Diğer bir ifadeyle şefî, meşfû malı bâyinin elinden alıp 

semeni de ona ödemişse bâyi sorumlu olur ve malın kusurlu çıkması durumunda onu 

tazmin eder. Çünkü bâyi, malı bir bedel karşılığında teslim etmiştir. Bedeli karşılığında 

malı teslim eden müşterinin durumu da bâyininki gibidir. Dolayısıyla şefîin, şüf’a 

yoluyla müşteriden geri aldığı mal kusurlu çıkarsa bunu müşterye tazmin ettirir. 
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Kısacası müşterinin elinden şüf’ayla geri alınan mal kusurlu çıkarsa bunu tazmin 

ettirmek için şefî müşteriye, müşteri de bâyiye rücû eder. 

Şüf’ayla ilgi bütün sorunlar çözüme kavuşup şefî lehine şüf’aya hüküm 

verileceği zaman şefîin, meşfû mal bedelini yanında hazır bulundurmasının gerekip 

gerekmeyeceği de tartışılmıştır. 

Mahkeme tarafından şefî lehine şüf’ayla hüküm verilebilmesi için şefîin meşfû 

mal bedelini yanında bulundurması şart değildir. Hâkim şefîin lehine hüküm vereceği 

zaman semenin hazır olup olmadığına bakmadan hüküm verebilir. Çünkü şüf’a yoluyla 

malı almak yeni bir akit hükmündedir. Yeni akit için semenin hazır edilmesi şart 

olmadığına göre şüf’ayla almak için de semenin hazır edilmesi şart değildir. Âlimlerin 

çoğunluğu bu görüştedir. 

Ebû Hanîfe ile İmam Muhammed’e göre ise hâkimin şefî lehine hüküm 

verebilmesi için şefîin semeni yanında hazır bulundurması gerekir. Semen hazır değilse 

hâkim hüküm vermez. Çünkü şüf’a sahibi, o anda semeni hazır etmemişse belki ileride 

de hazır edemez. Ayrıca şu an semeni hazır etmeyen şefîin, bu semeni tazmin etme 

gücüne sahip olsa bile ileride iflas etme durumu da vardır. Bu yüzden hâkim, müşterinin 

zarara uğramasını engellemek için semen hazır oluncaya kadar hüküm vermez veya 

semeni hazır etmesi için şefîye birkaç gün süre tanır. Eğer şefî bu verilen süre içinde 

semeni hazırlarsa lehine hüküm verilir. Aksi halde hüküm verilemez.
207

 

Şefîin, semeni bilfiil yanında hazır etmesi gerekmez. Semenin bankada ya da 

başka bir yerde hazır bulunması, yani şefîin istediği zaman meşfû mal bedelini 

                                                           
207

 İbnü'l-Hümam, Fethü'l-kadir, VII, 422. 

 



86 
 

ödeyebilecek maddî duruma sahip olması yeterlidir. Semenin hazır edilmesi durumu 

aslında müşterinin isteğine bağlıdır. Mesela müşteri şefîi tanıyıp ona güveniyorsa yani 

şefîin bugün değil de yarın mutlaka semeni ödeyeceğine inanıyorsa derhal semenin 

hazır edilmesini istemeyip şefî lehine hüküm verilmesine müsaade edebilir. Fakat 

müşteri, şefîi tanımıyor ve semeni ne zaman ödeyeceğini de bilmiyorsa bu durumda şefî 

lehine şüf’aya hüküm verilmesine itiraz edebilir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

I-MEŞFÛ MALDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER 

Şüf’a konusu malda meydana gelen değişikliklerden maksat, müşterinin meşfû mal 

üzerindeki tasarrufu veya satılan arazide sonradan meydana gelen bazı değişikliklerdir. 

Sonradan meydana gelen değişiklikler tabiî ve gayri tabiî olmak üzere iki kısma ayrılır. 

Yani bunlar müşterinin müdahalesi ile veya müdahalesi olmadan ortaya çıkan bir takım 

değişikliklerdir. Bu değişiklikler de artma veya eksilme şeklinde iki türlü tezahür eder. 

A-Hukuki işlemlere konu yapılması 

Müşteri satım akdiyle malı teslim aldıktan sonra o mala mâlik olur. Yani o mal, 

müşterinin mülkiyetine geçer. Müşteri, mülkiyetinde olan mal üzerinde istediği gibi 

tasarruf etme yetkisine sahiptir. Şefîin şüf’ayı talep etme hakkı, müşterinin satın aldığı 

mal üzerindeki tasarruf yetkisini ortadan kaldırmaz. Dolayısıyla müşteri, elindeki meşfû 

maldan istediği gibi yararlanabilir. Müşterinin tasarrufları da şefîin şüf’a hakkını talep 

etmesine mani olmaz. Bu tasarrufların, şüf’a talebinden önce veya sonra olması hükmü 

değiştirmez. Hanefîlere göre müşterinin meşfû mal üzerinde tasarrufta bulunmuş olması 

şüf’a hakkını düşürmez.
208

 Müşterinin tasarruflarını genel olarak şöyle sıralayabiliriz: 

1-Temlik İşlemi; müşteri, satın aldığı şüf’alı malı başkasına satmışsa veya hibe 

etmişse bu tür işlemlere, mülkiyeti elden çıkaran ve başkasına nakleden tasarruflar 

denir. 
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2- İntifa haklarından yararlanma; müşteri, meşfû malı kiraya veya ödünç olarak 

vermişse bunlara ise intifa haklarından yararlanmayı başkasına devreden tasarruflar 

denir. Müşterinin meşfû malı rehin bırakması ise alıkoymayı gerektiren bir tasarruftur. 

Müşterinin, mülkiyeti nakleden tasarrufları, şefîin şüf’ayı talep etmesiyle 

bozulur. Mesela müşteri, meşfûu bir başkasına satmış olabilir. Bu durumda şefî dilediği 

satışı esas alabilir. Birincisine talip olursa o akitteki bedeli birinci müşteriye öder, ikinci 

müşteri ise birinci müşteriye rücû eder.
209

 İki satış arasında bir fiyat farkı varsa şefî, en 

az olanını seçebilir. Eğer ikinci satışla birinci satışın fiyatı aynı ise problem yoktur. 

Zincirleme üç satış işlemi yapılmış olsa da durum yine farklı değildir. Mesela, 

şüf’alı bir malı satın alan onu başkasına satsa, o da bir başkasına satsa, şefî bu üç 

müşteriden dilediğine karşı şüf’a hakkını ileri sürebilir. Bu hak birinci müşteriye karşı 

kullanılmışsa sonraki müşteriler ödediklerini bir öncekinden geri alırlar.
210

 Tabiatı ile 

şüf’ayı doğuran satıştan sonraki temlik akitleri de hükümsüz kalır. Bunda da ittifak 

vardır. Meşfû üzerindeki icâre, ariyet, rehin gibi işlemler de hükümsüz kalır. Çünkü 

bunlar, bizatihi şüf’a doğurucu işlemler değildir.
211

 Müşterinin meşfû üzerinde yaptığı 

satım işlemi, şüf’anın talep edilmesiyle bozulur. Bu konuda ittifak bulunmakla beraber 

satım dışındaki işlemlerin durumunda ihtilaf bulunmaktadır.   

İmam Mâlik ile Şâfiî’ye göre müşteri, meşfû malı hibe veya vakfetmişse ya da 

rehin bırakmışsa ve yahut camii yapmışsa onun bu tür tasarrufları bozulabilir. Çünkü 

şefîin şüf’a hakkı, müşteri meşfû malı hibe etmezden önce sabit olmuş bir haktır. 
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Müşteri, başkasının daha önce sabit olmuş bir hakkını iptal etmeye yetkili değildir.
212

 

Hanefîlerin çoğunluğu da bu görüştedir. 

Hanbelîlerin çoğunluğu ise şüf’a talebinden önce meşfû mal üzerinde yapılan 

(hibe, vakıf veya mescit yapma vs.) işlemleri bağlayıcı sayar ve bu tür tasarruflar 

bozulmadığı için de şüf’a hakkı kendiliğinden sakıt olur. Çünkü hibe ve vakfedilen mal 

şefîin zararını önlemek için (mevhubun leh ile mevkufun aleyhden) şüf’a yoluyla geri 

alınamaz. Eğer hibe edilen mal geri alınırsa kendisine hibe edilen şahıs zarar görmüş 

olur. Zarar ise zararla giderilmez. Üstelik hibe ve sadaka gibi ilkten kendilerinde şüf’a 

cereyan etmeyen tasarruflar zaten bozulmaz. Yani hibe ve sadaka gibi tasarruflar 

bizatihi şüf’a doğurucu işlemler değildir.
213

 Fakat bu işlemler, şüf’a talebinden sonra 

yapılırsa bozulur. Çünkü müşteri, şüf’a talebinden sonra meşfû mal üzerinde tasarrufa 

yetkili değildir. 

Hasan b. Ziyad ile Ebû Hanîfe’ye göre ise eğer müşteri meşfû akarı mescit 

yapmışsa bu durumda şefî, mescidi yıkamaz ve dolayısıyla şüf’a hakkı düşer. Çünkü 

mescit üzerinde artık kul hakkı kalmamıştır.
214

  

Serahsî’ye göre ise meşfû malın rehin veya mehir olarak verilmesi şüf’a hakkını 

kullanmaya engel değildir. Zira ona göre rehin veya hibe edilen mal, bu işleme yetkili 

olmayan kişi tarafından yapılmışsa geçersiz olur.
215

 

Müşteri, şüf’alı arazinin bir kısmını satın alıp ortağıyla paylaşsa bu durumda 

şüf’a hakkını almak isteyen şefî, paylaşmayı bozamaz. Fakat şefî, isterse müşteriye 

düşen kısmı alabilir aksi halde hiç alamaz. Ebû Hanîfe’ye göre ise şefî hâkimin kararı 
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ile yapılan taksimi bozamaz ise de hâkimin kararı olmadan ortakların yaptığı taksimi 

bozabilir. Zira ortakların yaptığı taksimde değiş tokuş söz konusudur. Dolayısıyla bu tür 

taksimler, müşterinin meşfû mal üzerinde yaptığı tasarruflardan kabul edilir ve şefî 

tarafından bozulabilir.
216

 

Kısacası müşterinin yaptığı tasarruflar şüf’a talebinden önce veya sonra olmak 

üzere iki şekilde gerçekleşir. Müşteri, meşfû mal üzerinde şüf’a talebinden önce satım 

akdi gibi bir tasarrufta bulunmuşsa bu tasarrufu geçerlidir. Şefî ise malı istediği akitle 

(birinci ve ikinci) almaya muhayyerdir. Eğer müşterinin tasarrufu şüf’a talebinden sonra 

ise bu tasarruf geçerli değildir ve şefî bunu bozabilir. Çünkü şefîin hakkı, daha evvel 

şüf’ayı talep ettiği için müşterinin tasarruf yapmasından önce sabit olmuştur. 

Dolayısıyla başkasının hakkı sabit olan bir mal üzerinde yani başkasının malı üzerinde 

müşterinin tasarruf yapma hakkı yoktur. Eğer müşteri, buna rağmen tasarrufta bulunursa 

o zaman gâsip hükmünde olur.
217

 

Şüf’a talebinden önce olsun veya sonra olsun müşterinin meşfû mal üzerindeki 

tasarruflarının mutlak şekilde geçersiz olacağı görüşündeyiz. Üstelik müşterinin yaptığı 

tasarruflar, ister akit olsun ister hibe yine geçersiz olur. Zira müşteri, başkasının hakkı 

daha kuvvetli olan bir malı satın alıp onu tekrar başkasına satma veya hibe etme 

hakkına sahip değildir. Hibe edildiği takdirde de mevhubun lehin elinden geri alınır. 

Malın geri alınmasıyla mevhubun lehe zarar verilmiş olmaz. Çünkü mevhubun leh daha 

önce bu mala ve bu malla ilgili haklara zaten sahip değildi. Müşteri, meşfû malı ona 

hibe etmiş ve geçerli bir sebeple tekrar elinden almıştır. Dolayısıyla kendisine hibe 

edilen şahıs hiçbir zarar görmemiştir. 
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Zarar görme konusunda şefîin durumu ise mevhubun lehten farklıdır. Mesela,  

şefî, akit yapıldığı andan itibaren şüf’ayı talep edip meşfû malı alma hakkına sahiptir. 

Eğer şefîin bu hakkı, hibe yoluyla elinden alınırsa daha önce sabit olmuş hakkı iptal 

edilmiş olacağı için şefî zarar görmüş olur. 

B-Fiziki değişiklikler 

Fiziki değişikliklerden maksat meşfû malın, müşterinin eline geçtikten sonra bir insan 

fiili neticesinde veya kendiliğinden bir değişime maruz kalmasıdır.  Müşteri, meşfû 

araziye yapı inşa etmiş veya mevcut bir yapıyı yıkmış olabilir.
218

 Nihayetinde bu tür 

değikiklikler iki şekilde tezahür eder. 

1-Artma/fazlalaşma 

Artma, bir takım eylemler ve olaylar sonucu malın fazlalaşması (çoğalma) ve büyümesi 

demektir. Mal, tabiî ve ihdâsî olmak üzere iki şekilde fazlalaşır ve büyür. 

a-Tabiî artışlar 

Tabiî artışlar, müşterinin herhangi bir müdahalesi olmadan meşfû malda kendiliğinden 

meydana gelen şeylerdir. Mesela müşterinin elindeyken meşfû arazideki ağaçlar meyve 

verirse, buna tabiî artış denir. Bu meyveler müşteriye ait olur. Çünkü bunlar müşterinin 

mülkünün mahsulüdür.  Müşterinin, meşfû malı kiraya vermesi de tabiî artıştır.  Örneğin 

müşteri meşfû malı kiraya verse şefî gelip o malı şüf’ayla alana kadar kira geliri 

müşterinin olur. Çünkü bu, müşterinin kendi mülkünün geliridir.
219

  

Şefî, meşfû araziyi kendi mülkiyetine geçirmeden önce o arazide kendiliğinden 

bir takım ziyadeleşme (ağaçların meyve vermesi gibi) olur da bunlar dallarından 
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ayrılırsa bu durumda Hanefîlere göre bu ziyadeler müşteriye ait olur. Çünkü bunlar 

onun mülkünün mahsulüdür. Fakat bu mahsuller, şefî gelip de meşfû malı mülkiyetine 

geçirinceye kadar dallarında duruyorsa, o zaman asıllarına tâbi kabul edilir ve şefîye ait 

olur. 

Mâlikîlere göre de şefî, şüf’ayı alana kadar arazideki tabiî artışlar müşteriye 

aittir. Şâfiî’nin eski görüşü ile Hanbelîlere göre ise, meşfûda meydana gelen fazlalıklar, 

muttasıl ve munfasıl ziyadeler şeklinde ikiye ayrılır ve bunlar ayrı ayrı değerlendirilir. 

Arazide kendiliğinden oluşan ziyadeler, aslına muttasıl olan (ağacın toprağa 

ittisali gibi) şeylerden iseler, bunlar çoğaldığı zaman şefîye ait olur. Daha 

olgunlaşmamış meyveler de böyledir. Çünkü bu tür ziyadeler, ayrılmayan ve asıllarına 

tâbi olan ziyadelerdir. Eğer bu ziyadeler ekin, kira ücreti ve olgunlaşmış meyveler gibi 

asıllarına muttasıl olmayan ziyadelerden ise o zaman bunlar müşteriye ait olur.
220

 

Meşfûda meydana gelen değişiklikler konusunda Şâfiî ile Hanbelîlerin genel kanaati 

şöyledir; müşterinin müdahelesi sonucu oluşan ziyadeler müşteriye, ağaçların çoğalması 

ve meyve vermesi gibi müşterinin emeği olmadan kendiliğinden oluşan ziyadeler ise 

şefîye ait olur. 

Bu konuda isabetli karar verebilmek için ilk önce tabiî artışın ne anlama 

geldiğini iyice tespit etmek gerekir. Şüf’a konusundaki yani meşfû mal ile ilgili ve şüf’a 

hakkında verilecek olan hükmü de etkileyen tabiî artış, “kimsenin müdahalesi olmadan 

kendiliğinden ve sonradan meydana gelen fazlalıklardır.”  

Eğer yukarıdaki tarife “sonradan” ifadesini eklemezsek yanılabiliriz. Çünkü 

meşfûda oluşan fazlalıkların müşteriye ait olabilmesi için sadece kendiliğinden 
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meydana gelmiş olması yeterli olmayıp akitten sonra meydana gelmiş olması da 

önemlidir. Mesela ağaçların meyvesi daha tomurcuk halindeyken akde dâhil edilerek 

araziyle birlikte satılsa, bunlar olgunlaştığı zaman şefîye ait olur. Hâlbuki bunların 

olgunlaşmasında da kimsenin müdahalesi olmamıştır. Kimsenin müdahalesi olmadan 

meydana gelen ziyadelerin ise müşteriye ait olması gerekir. Fakat bu meyveler 

tomurcuk halinde olsa bile akit yapılmadan önce var kabul edilmiş ve akde dâhil olarak 

satılmıştır. Akde dâhil edilirek satılan şeyler ise şefîye ait olur. Bu yüzden meşfû malla 

ilgi olan tabiî artışı, “kendiliğinden ve sonradan oluşan fazlalıklar” şeklinde tarif 

edersek daha isabetli olur. Bu tarife göre ise meşfû arazideki tabiî artışlar müşterinin 

olur. Çünkü bu ziyadeler, sonradan meydana geldiği yani daha ortada yok olduğu için 

akde dâhil edilememiştir. Akde dâhil edilemeyen şeyler başka bir ifadeyle satım akdi ile 

teslim alınan arazide kendiliğinden ve sonradan meydana gelen fazlalıklar müşteriye ait 

olur.  Zira bu ziyadelerin meydana gelmesinde ne müşterinin ne de şefîin bir etkisi 

vardır.  Dolayısıyla bu tür ziyadeler, kimin mülkünün mahsulü ise ona ait olur.  

b-Gayri tabiî artışlar/müşterinin yaptığı fazlalıklar (الزيادة المحدثة) 

Gayri tabiî artış; müşterinin, satın aldığı meşfû mala sonradan yaptığı bir takım 

ziyadelerdir. Yani müşterinin fiili ile meydana gelen ziyadelerdir. Bu ziyadaler, 

ayrılmaya müsait olanlar ve olmayanlar şeklinde ikiye ayrılır. 

ba-Ayrılmaya müsait olan ziyadeler 

Ayrılmaya müsait olan ziyadeler yani ayrılmaya müsait veya ayrıldıkları zaman 

asıllarına herhangi bir zarar vermeyecek olan ziyadelerden kasıt, müşterinin satın aldığı 

meşfû araziye bina yapması veya ekin ekmesi gibi sonradan oluşan ziyadelerdir. Bu tür 

ziyadeler de sonu belli olan ve olmayan şeklinde iki kısma ayrılır. 
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ba1-Belli bir süre sonra (kısa sürede) sona erecek olan ziyadeler 

Müşterinin, satın aldığı meşfû araziye ekin ekmesi belli bir süre sonra yani kısa bir 

zaman içinde sona erecek olan ziyadalerdendir. Buna  معلومةالزيادة نهاية  “sonu belli olan 

ziyadeler” denir. Buna göre eğer müşteri satın aldığı araziye ekin ekerse, daha sonra şefî 

gelip şüf’a hakkını talep etse ve hâkim de şefî lehine şüf’ayla hüküm verirse bu 

durumda ekili olan arazi, hasat zamanına kadar müşterinin elinde kalır. Ekin sökülüp 

atılmaz. Çünkü ekinin arazide kalma süresi bellidir. Yani ekinin arazide kalması şefîye 

zarar verecek kadar uzun sürmez ve belli bir süre sonra zaten ekin toplanır.
221

 

Fıkıh âlimlerine göre müşteri, ektiği arsayı ekin olgunlaşana kadar elinde 

tutabilir. Bu konuda ihtilaf yoktur. İhtilaf, ekin olgunlaşana kadar meşfû araziyi elinde 

tutan müşterinin, bu geçen süre için şüf’a sahibine herhangi bir ücret ödeyip 

ödemeyeceği konusundadır. 

Hanefîlere göre müşteri, ektiği meşfû araziyi (hâkim tarafından şefî lehine 

şüf’ayla hüküm verildikten sonra) hasat zamanına kadar elinde tutmuşsa bu geçen süre 

için şefîye ücret öder. Yani Hanefîlere göre ekin, ancak ücret karşılığında arazide 

kalabilir.
222

 

Cumhura göre ise ekin ekilmiş meşfû arazi, ekin olgunlaşana kadar ücretsiz 

olarak müşterinin elinde kalır. Yani müşteri, söz konusu araziyi elinde tuttuğu için 

şefîye herhangi bir ücret ödemez. Çünkü müşteri, bu araziye ekin ekerken kendi mülkü 

olduğu için ekmiştir. Hanefîler dâhil cumhura göre meşfû arazinin müşteri tarafından 

ekilmiş olması veya ekinin olgunlaşmaması şefî lehine şüf’ayla hüküm verilmesine 

mani değildir. Hâkim isterse (meşfû arazinin ekin olgunlaşana kadar müşterinin elinde 
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kalması şartıyla) hemen şüf’aya hüküm verebilir. Bizim kanaatimiz de bu yöndedir. 

Ancak müşteriye herhangi bir zarar vermemek için ekinin sökülmemesi ve ücretsiz 

olarak arazide kalması gerekir. Bazı âlimlere göre ise ekin olgunlaşıncaya kadar şüf’aya 

hüküm verilmez ve hasat zamanına kadar beklenir.
223

 

ba2-Belli bir süre sonra (uzun uamana kadar) sona ermeyecek olan ziyadeler 

Müşterinin, meşfû araziye sonradan yaptığı bina ve diktiği ağaçlar belli bir süre sonra 

sona ermeyecek olan yani ne zaman son bulacağı belli olmayan ziyadelerdir. 

Dolayısıyla bu tür ziyadelere, (ağaç ve bina) الزيادة نهاية غيرمعلومة “sonu belli olmayan 

(sona ermesi uzun süren) ziyadeler” denir. 

 Hanefîlerin çoğunluğuna göre müşteri, satın aldığı araziye şüf’aya hüküm 

verilmeden önce bina yapmışsa veya ağaç dikmişse, daha sonra şefî gelip meşfû malı 

almak isterse müşterinin yaptığı bina ve ağaçları söktürebilir. Ancak bunlar söküldüğü 

zaman araziye büyük bir zarar gelecekse o zaman şefî, bu ziyadeleri söktürmez ve 

sökülmüş halindeki kıymeti ile alır.
224

 

Ebû Yusuf’a göre de sonradan yapılan bina ve dikilen ağaçlar yıkılmayıp 

kıymeti karşılığında alınabilir.
225

 

Meşfû araziye sonradan dikilmiş olan ağaçların sökülmesi gerektiği görüşünü 

savunan Hanefî âlimlerinin dayandıkları delil şudur; onlara göre şefîin hakkı, müşterinin 

hakkından daha kuvvetlidir ve müşterinin hakkından önde gelir. Dolayısyla müşterinin, 

kendi hakkından başkasının hakkı daha kuvvetli olan bir yerde ağaç dikmesi veya bina 
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yapması uygun değildir. Yaparsa da yıkılır. Yıkılan bina ve sökülen ağaçlar arazi ile 

birlikte fiyata dâhil edilmez. Yani şefî, meşfû araziyi bu ziyadelerden ayrı olarak alır. 

İmam Mâlik’e göre de şefî, müşterinin diktiği ağaçları sökemez. Sökerse de 

tazmin eder. Yani şefî, müşterinin meşfû araziye sonradan yaptığı masrafları 

karşılamadığı sürece meşfû malı alamaz. Eğer şefî, araziye yapılan imarın kıymetini 

öderse o zaman şefî şüf’ayı alma konusunda herkesten önde gelir.
226

 

Mâlikiler, araziye sonradan yapılan ziyadeler konusunu müşterinin bilgisinin 

olup olmadığını dikkata alarak şu şekilde açıklar; onlara göre müşteri, satın aldığı 

arsaya bina yaparken bu arsanın şüf’alı bir arsa olduğunu yani bunun bir şefîinin 

olduğunu bilmeden yapmışsa, daha sonra o arsanın şefîi geldiğinde bu binayı yıkamaz. 

Şefî, arsayı almak isterse de ancak yapılan binanın kıymetini ödeyerek alabilir. Aksi 

halde hiç alamaz. Çünkü müşteri, satın aldığı ve ağaç diktiği arasanın şüf’alı bir arsa 

olduğunu hiç bilmiyordu. Fakat müşteri, satın aldığı arsanın şüf’alı bir arsa olduğunu ve 

dolayısıyla ileride şefîin bunu talep edeceğini bildiği halde oraya bina yapmışsa bu 

durumda müşteri mesuldur ve şefî ise binayı yıktırabilir.
227

 

Şâfiîlere ve Ahmed b. Hanbel’e göre ise müşterinin diktiği ağaç ve yaptığı 

binalar yıkılmaz. Şefî, isterse arsayı semeniyle, ağaç ve binayı da kıymetiyle alır. Aksi 

halde şüf’ayı tamamen terk eder. Çünkü onlara göre müşteri, meşfû araziye bina 

yaparken şefîye zarar vermeyi amaçlamamıştır. Üstelik bu arazi artık müşterinin 

mülkiyetindedir. Dolayısıyla müşteri istediği gibi tasarrufta bulunabilir.
228
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Türk Medeni Kanunu’nda da bu konu iki şekilde ele alınır. Mesela müşteri satın 

aldığı arsaya şüf’a talebinden sonra bina yapmışsa bu durumda Hanefîlerin görüşü 

uygulanır ve bina yıkılır. Çünkü müşteri binayı yaparken şüf’a talebinde bulunulduğunu 

ve dolayısıyla ileride arazinin elinden alınacağını bilerek bina yapmıştır. Eğer müşteri, 

şüf’a talebinden önce bina yapmışsa o zaman Ebû Yusuf, Mâlikî, Şâfiî ve Ahmed b. 

Hanbelî’n görüşü esas alınır ve bina yıkılmaz. Çünkü şu ana kadar yani müşteri bina 

yapana kadar şüf’ayı talep etmeyen şefîin yine de talep etmeme ihtimali varıdır. Bu 

yüzden müşteri, şefîin talep etmesini beklemeden kendi mülkü olan meşfû araziye bina 

yapmıştır. 

bb-Ayrılmaya müsait olmayan ziyadeler 

Ayrılmaya müsait olmayan ziyadelerden kasıt, ya hiç ayrılmayanlar ya da ayrıldıkları 

zaman ayrılmaları sebebiyle asıllarına (araziye) zarar gelecek ve değerini düşürecek 

olan ziyadelerdir. Mesela, yıkıldığı takdirde arazide derin çukurların oluşmasına yol 

açan ağaçlar, binalar, kuyular vb. şeyler ayrılmaya müsait olmayan ziyadelerdendir. 

Hanefîlere göre yıkıldığı takdirde araziye bir zarar gelecekse o zaman bina ve 

ağaçlar gibi ziyadeler sökülüp yıkılmaz. Eğer buna rağman şefî, arsayı almak isterse, 

arsayı semeni ile bina ve ağaçları da sökülmüş halindeki kıymeti ile alabilir.
229

 

Ebû Yusuf’a göre de şefî, yıkılması sebebiyle araziye zarar verecek olan 

ziyadeleri söktüremez. Şefî, meşfû araziyi almak isterse de arsayı semeni ile, içindeki 

ziyadeleri de yıkılmamış halindeki kıymeti ile alır. Aksi halde hiç alamaz. Şâfiî de bu 

görüştedir.
230
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İmam Mâlik’e göre müşteri, satın aldığı meşfû araziye kuyu kazsa daha sonra 

şefî gelip bu araziyi almak isterse, kuyu için yapılan masrafları karşılar. Yani şefî, 

müşteri tarafından araziye yapılan bütün masrafları karşılamadığı sürece arsayı 

alamaz.
231

 

Müşterinin, meşfû arazideki eski binaları yıkıp yenisini yapması da eksilme 

değil ziyadeleşme sayılır. Örneğin, bir adam, araziyi satın aldıktan sonra içindeki eski 

binaları yıkıp daha güzel bir bina yapsa, daha sonra şefî gelip şüf’ayı almak isterse 

arazinin satış bedelini, arsa kısmı ile yıkılan bina arasında taksim eder ve yıkılan 

binanın bedelini fiyattan düşerek arsayı alır. Yani şefî, arsanın asıl bedelinden yıkılan 

binanın hissesini düşer ve arsayı biraz ucuza alır. Çünkü arazideki eski binayı müşteri 

yıkmıştır. Hatta Serahsî’ye göre şefî, müşterinin yeni yaptığı binasını da yıktırır. Zira 

müşteri, başkasının hakkı olan bir yerde izinsiz olarak bina yapmıştır.
232

 

Ebû Yusuf ile Şâfiî’ye göre ise müşterinin meşfû araziye yaptığı yeni binalar 

yıkılmaz. Yıkılırsa müşteri zarar görmüş olur. Bu yüzden şefîin, binayı yıkmayıp onları 

bedeli karşılığında alması gerekir. Yani şefî, araziyi almak isterse, meşfû arazinin satış 

bedeli ile müşterinin yaptığı yeni binanın kıymetini ödeyerek alabilir. Bu durumda ne 

şefî ne de müşteri kimse zarar görmez. Çünkü şefî, araziye ödediği ek bedel karşılığında 

bir bina elde etmiş olur. Müşteri de yeni yaptığı binanın bedelini almış olur.
233

 

Araziye yapılan masrafların karşılanması gerektiğini savunanlara göre bir kişi, 

bir ev satın alıp onu boyasa, daha sonra şefî şüf’a sebebiyle bu evi almak isterse boya 

masrafını ödemek zorundadır. Aksi halde evi alamaz. 
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Hanefîler, başkasının mülkünde izinsiz tasarrufta bulunmanın caiz olmadığından 

hareketle, müşterinin meşfû mal üzerindeki tasarruflarının bozulacağı ve araziye daha 

fazla zarar gelmeyecekse sonradan dikilen ağaç ve yapılan binaların yıkılacağı görüşünü 

savunur. 

Ebû Yusuf dâhil diğer üç mezhep imamı ise müşterinin meşfû mal üzerindeki 

satım akdi gibi hukuki işlem doğuran tasarruflarının bozulacağı konusunda Hanefîler ile 

aynı görüştedirler. Ancak müşterinin bina yapma ve ağaç dikmesi gibi tasarrufları 

konusunda Hanefîlerden ayrılırlar ve müşterinin daha fazla zarar görmesine mani 

olabilmak için müşteri tarafından yapılan ziyadelerin yıkılmaması gerektiği görüşünü 

savunurlar. 

Dört mezhep imamı da yıkılması sebebiyle aslına yani arziye daha fazla zarar 

gelecekse bu tür ziyadelerin yıkılmaması gerektiği konusunda ittifak etmişlerdir. Fakat 

bu ziyadelerin şüf’ayla nasıl alınacağı (yıkılmış halindeki kıymeti ile mi yoksa eski 

halindeki kıymeti ile mi) konusunda ise farklı görüşler benimsemişlerdir. Başka bir 

ifadeyle bu tür ziyadelerin, asıl şüf’a konusu olan araziye ne şekilde dâhil edilmesi 

gerektiği ihtilaf konusu olmuştur. 

2-Meşfû malda eksilme 

Meşfû malda eksilmeden kasıt, müşteri satın aldıktan sonra onun elindeyken meşfû 

malda meydana gelen bir takım eksilmelerdir. Bu eksilmeler, meşfû malın bizzat 

kendisinde ve ona tâbi olan şeylerde olmak üzere iki kısma ayrılır. 

Eksilme, meşfû malın kendisinde olursa, örneğin deniz kenarında bulunan şüf’alı 

bir arazi satılsa ve daha müşterinin elindeyken bu arazinin bir kısmını su alıp götürse, 
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bu durumda şefî, araziyi almak isterse geri kalan kısmını semendeki hissesi mukabilinde 

alır. Yani suyun alıp götürdüğü kısmın hissesini asıl fiyattan düşer.
234

 

Mâlikîlere göre ise ister arazinin kendisinde olsun isterse ona tâbi olan bina ve 

ağaçlarda olsun bunlarada oluşan eksilmelerin hissesi bedelden düşmez. Mesela 

arazinin bir kısmı semâvî afet sonucu helak olursa yok olan kısmın hissesi bedelden 

düşmez. Hatta müşteri, yeni bina yapmak veya araziyi genişletmek amacıyla bir 

maslahattan ötürü arazideki eski binaları yıksa yine bedelden hisse düşmez. Çünkü 

müşteri, hem kendi mülkünde hem de bir menfaat için tasarrufta bulunmuştur.  Eğer 

müşteri menfaat için değil de keyfi olarak arazideki binaları yıkmışsa bunun hissesi 

bedelden düşer.
235

 

Şâfiîlerden bazılarına göre de suyun alıp götürmesi gibi semâvî afet sonucu 

akarın bir kısmı yok olmuşsa bedelden hisse düşemez ve şefî buna rağmen akarı almak 

isterse ancak bedelin tümünü ödeyerek alır. Aksi halde hiç alamaz.
236

 

Şâfiîlerden diğer bir grup âlim ile Hanbelîlere ve Ebû Yusuf’tan gelen bir 

rivayete göre ise akarın bir kısmı telef olduysa veya binalar yıkıldıysa bunu müşteri 

tazmin eder. Şefî, arsanın geri kalan kısmını almak isterse bedelden hisse düşerek alır. 

Bunun, insan fiili ile veya kendiliğinden oluşması da hükmü etkilemez. Hatta 

müşterinin, arazideki binayı yıkarken ihtiyari veya gayri ihtiyari olarak yıkmış olması 

da hükmü değiştirmez.
237
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Eksilme, arazinin kendisinde değil de bina ve ağaç gibi ona tâbi olan şeylerde 

olursa o zaman bunlarda meydana gelen noksanlığın insan fiili ile olup olmadığına 

bakılır. 

Meşfû arazideki bina ve ağaçlarda kendiliğinden bir takım noksanlık oluşabilir. 

Mesela ağaçların kuruması veya deprem nedeniyle binaların çatlaması ya da yıkılması 

vb. şeyler, insan fiili ile olmayıp kendiliğinden meydana gelen eksilmelerdir. Böyle 

durumlarda Ebû Hanîfe’ye göre çatlamış binanın kıymeti semenden düşürülmez. Eğer 

şefî, araziyi almak isterse ya tam bedeli ile alır ya da hiç alamaz. Çünkü bedel, vasfın 

değil aslın mukabilidir. Bina ve ağaçlar ise asıl olarak akde dâhil olmadığı için asla tâbi 

ve onun vasfı sayılırlar. Ayrıca binanın çatlamasında ve ağaçların kurumasında hiç 

kimsenin fiilî bir müdahalesi olmadığı gibi burada şefîye karşı herhangi bir düşmanlık 

da yapılmamıştır. Dolayısıyla bina ve ağaçlar gibi asla tâbi olan şeylerin zarar görmesi 

veya yok olması durumunda bunlar için bedelden hisse düşmez.
238

 

Eğer bina ve ağaçlar kendiliğinden değil de insan fiili ile yıkılmışsa bu durumda 

müşteri onları tazmin eder. Yani bina ve ağaçların hisseleri bedelden düşer. Çünkü 

burada müşteri kasıtlı durumdadır.
239

 

Şâfiîlerden bazılarına göre de arazideki eksilmeler insan fiili sonucu meydana 

gelmişse bunların hissesi bedelden düşer.
240

 

Arsadaki yıkılmış binaların enkazına ve kurumuş ağaçların odununa 

gelindiğinde; bunlar ya yerinde duruyordur ya da yok olup gitmişlerdir. Eğer arsadaki 

yıkılmış binaların enkazı ve kurumuş ağaçların odunu yerinde duruyorsa bunlar 
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müşteriye ait olur ve bu enkazların fiyattaki hisseleri bedelden düşer. Bu şöyle 

hesaplanır:  Akit günündeki arazi bedeli, akar ile yıkılan bina arasında taksim edilir ve 

yıkılan binaya düşen hisse fiyattan indirilir. Ancak müşteri, helak ve telef olduğu için 

enkazı ve odunları almamışsa (bina enkazları ve kurumuş ağaçların odunları yok olup 

gitmişse) o zaman semenden hiçbir şey düşmez ve şefî de akarı olduğu gibi alır. Çünkü 

enkazlar bedelden herhangi bir şeye tekabul etmez.  Yani enkazların bedelden bir 

mukabili yoktur.  Bunun iki sebebi vardır. Birincisi: Müşteri, enkazı almamıştır ve 

dolayısıyla almadığı bir şey için bedel ödemez (bedelden hisse düşmez.) İkincisi: Bu 

enkazlar, asıl değil asla tâbi olan şeylerdendir. Asla tâbi olan şeylerin ise bedelden 

herhangi bir karşılığı yoktur.
241

 

Çoğunluğun kabul ettiği görüşe göre aslın (arazinin) bir kısmı yok olduysa 

bunun hissesi bedelden düşer. Çünkü yok olan şey tâbi değil aslın bizzat kendisidir. 

Bunun semâvî afet sonucu veya insan fiili ile olması da hükmü değiştirmez. 

Bina ve ağaçlar gibi asla tâbi olan şeylerin yok olması veya helak olması 

durumunda ise bunların insan fiili ile olup olmadığına bakılır. Eğer bunlar müşterinin 

fiili ile helak olmuşsa bedelden hisse düşer. Çünkü burada müşterinin kastı vardır. 

Dolayısıyla bu noksanlığı müşteri tazmin eder. Eğer ağaç ve binalar semâvî afet sonucu 

yok olmuşsa o zaman bedelden hisse düşmez. Çünkü bunlar, akde asıl olarak değil tâbi 

olarak dâhil edilmişlerdir. Asla tâbi olarak akde dâhil edilen şeylerin ise bedelden bir 

karşılığı olmaz. 
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II-ŞÜF’A HAKKINI ORTADAN KALDIRAN HALLER 

Şüf’a hakkını ortadan kaldıran hallerden kasıt, şefîin gerçekleştirdiği bir takım 

hareketlerdir. Yani sözlü olsun veya fiilî olsun şefîden sadır olan bir takım davranış 

biçimleri (bazı haller) vardır ki bunlar, şüf’a hakkını ortadan kaldırabilir. Şüf’ayı 

ortadan kaldıran haller, ihtiyarî ve zaruri olamk üzere iki kısma ayrılır.  

A-İhtiyari olan davranış biçimleri 

1-Açık olan davranış biçimleri 

Açık olan davranışlardan kasıt; şefîin, şüf’a hakkından vazgeçtiğini açık bir şekilde 

gösteren davranışlardır. Mesela, şefîin, “Ben şüf’a hakkımı iptal ediyorum veya şüf’ayı 

teslim ediyorum.” demesi, şüf’adan vazgeçtigini açıkça gösterdiği için şüf’a hakkını 

ortadan kaldırır. Eğer şefî, bu sözleri akit yapıldıktan sonra söylemişse, satımdan 

haberinin olup olmaması da dikkata alınmaz. Çünkü şefîin satım işleminden haberi 

olmasa bile sarfettiği ifadeler, şüf’a hakkından vazgeçtiğini açıkça göstermektedir. Bir 

hakkın sakıt olduğunu açıkça gösteren sözler ise ister bilerek ister bilmeden söylensin 

hiç fark etmez.
242

 Satımdan önce söylenen sözler ise şüf’a hakkını ortadan kaldırmaz. 

İbn Âbidîn’e göre ise şefî, şüf’a hakkından vazgeçtiğini açıkça ifade etse bile 

daha akit yapılmamışsa şüf’a hakkı ortadan kalkmaz.
243

 

Şüf’a hakkının sakıt olduğuna açık bir şekilde delalet eden davranışlar,  şefîin, 

“Hakkımı ıskat ettim veya hakkımdan vazgeçtim.” şeklindeki sözlü ifadeleridir. Sözlü 

ifadeler ise açık olan ifadelerdir. 
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2-Kapalı olan davranış biçimleri/delalet bakımından olanlar 

Kapalı olan davranış biçimlerinden kasıt,  şefîin satışa razı olduğunu ve şüf’a hakkından 

vazgeçtiğini açıkça değil de kapalı bir şekilde gösteren davranışlarıdır. Mesela, şefîin, 

başka işlerle meşgul olup şüf’a talebini geciktirmesi veya meşfû üzerinde müşteriyle 

işbirliği yapması vb. hareketleri, şüf’adan vazgeçtiğine delalet eder ve şüf’a hakkını 

düşürür.
244

 

Âlimlerin çoğunluğuna göre şefîi, şüf’a hakkından vazgeçtiğini açıkça söylerse 

veya buna delalet eden bir davranış gösterirse şüf’a hakkını kullanamaz. Çünkü şüf’a 

hakkından vazgeçtiğini gösteren açık rıza ile rızaya delalet eden davranışlar aynıdır. 

Dolayısıyla ister açık ister kapalı olsun şefî, şüf’a hakkından vazgeçtiğine delalet eden 

herhangi bir davranış sergilerse şüf’a hakkı düşer. Şâfiî’ye göre ise şüf’a hakkı, açık rıza 

ile sakıt olsa da rızaya delalet eden davranışlarla (kapalı davranışla) sakıt olmaz. Çünkü 

şefî, hakkından vazgeçtiğini açıkça ifade etmediği sürece şüf’a hakkını kullanabilir.
245

 

Şüf’a hakkının sâkıt olduğunu delalet yönünden yani kapalı şekilde gösteren 

davranışlar, sarâhaten gösteren davranışlar gibi değildir. Zira bu davranışlar açık 

değildir. Açık olmayan davranışların ise, akit sonuçlandıktan sonra bilinçli bir şekilde 

gerçekleşmiş olması gerekir. Aksi halde şüf’a hakkı sâkıt olmaz. Ayrıca şüf’a davası 

sonuçlanmadan önce şüf’a hakkı doğmadığı için şefî de şüf’a hakkını sakıt kılamaz 

veya başkasına teslim edemez. Çünkü bir hakkı sakıt kılmak veya başkasına teslim 

etmek o hak sabit olduktan sonra mümkün olur.
246
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Şüf’a hakkının sakıt olduğuna açık değil de kapalı bir şekilde delalet eden 

davranışlar da şefîin sözlü değil de fiilî olarak gerçekleştirdiği bir takım davranış ve 

hareketleridir. Genel kabule göre şüf’a hakkını ortadan kaldıran davranışları şöyle 

sıralamak mümkündür. 

a-Şefîin satışa razı olması 

Şefî müşterinin meşfûu almasına rıza gösterirse, yani şüf’a hakkını kullanmak istemezse 

bu hak sakıt olur. Şefîin bu istikametteki rızası çeşitli şekillerde anlaşılır. Aşağıdaki 

haller de onun bu hakkını kullanmak istemediğini gösterir. Bunlardan bir kısmı açık bir 

kısmı da kapalı olarak bu doğrultudaki rızaya delalet eder.  

b-Şefîin şüf’ayı zamanında talep etmemesi 

Şüf’a hakkı, diğer haklar gibi değildir. Dolayısıyla bu hakkın, satışı haber alır almaz 

hemen talep edilmesi, yani bazı davranışlarla fiilî olarak desteklenmesi gerekir. Aksi 

halde bu hak kullanılmadan düşebilir. Konuyla ilgili Hz. Peygamber (s.a.v.) “Şüf’a 

hakkı derhal harekete geçenindir.” buyurmuştur.
247

 Buna göre şefî, sıçramak ve hemen 

harekete geçmek anlamına gelen taleb-i muvasebeyi geciktirmeden yerine getirmelidir. 

Bu talebi yapmazsa veya geciktirirse şüf’a hakkı düşebilir.  

Muvasebe talebinden sonra yapılacak olan taleb-i takrir ve taleb-i husumeyi 

mazeretsiz olarak geciktirmek de şüf’a hakkının düşmesine sebep olabilir. Bu taleplerin 

yapılabilmesi için kesin bir süre tayin eden yani talepleri geciktirmenin sınırını 
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belirleyen âlimlere göre eğer şefî, satış haberini aldıktan sonra on beş gün içinde şüf’a 

hakkını talep etmezse bu hakkını yitirir.
248

 

c-Şefîin meşfûun bihi satması 

Şefî, kendisine şüf’a hakkı bahşeden mülkü (meşfûun bihi) şüf’a davası lehine 

sonuçlanana kadar elinde bulundurmalıdır. Bundan önce elinden çıkarsa şüf’a hakkını 

kaybeder. Meşfûun bihin mülkiyetinin ivazlı veya ivazsız elden çıkması arasında bir 

fark yoktur. Mesela şefî meşfûun bihi satmayıp vakfetmiş olsa bile yine şüf’a hakkını 

kaybeder. Zira şefîye o hakkı bahşeden ve o hakkın temeli işlevini gören o mülk idi. O 

mülk elinden çıkmışsa şüf’a hakkının temeli de çökmüş olur.  

Meşfûun bihin satılması şu şekilde olabilir; Şefî, müşterek maldaki kendi 

hissesini (meşfûun bihi) satarken ya tümünü satmıştır ya da bir kısmını satmıştır. 

Tümünü satarken de diğer ortağının yaptığı akitten haberi vardır veya yoktur. Başka bir 

ifadeyle şefî, meşfûun bihi satarken kendisi için şüf’a hakkının doğmasına sebep olan 

akdi yapmış veya yapmamıştır. 

Cumhura göre şüf’anın doğmasına sebep olan akit gerçekleşmişse ve şefî, bu 

akdin yapıldığından haberi olduğu halde kendi hissesini satmışsa, şüf’a hakkını 

kullanamaz. Çünkü şefîin, böyle bir durumda meşfûun bihi satması şüf’a hakkından 

vazgeçtiğini gösterir. 

Mâlikîler ve Zahirîler’e göre ise şefîin, akit yapıldıktan sonra müşterek maldaki 

hissesinin tümünü satmasıyla şüf’a hakkı düşmez. Çünkü şüf’a hakkı, önceki akit 

yapıldığı anda sabit olmuştur. Sabit olan hak ise sonraki satışla sakıt olmaz. Konuyla 
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ilgili Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Şüf’a hakkı, şefî için vacip kılınmış 

bir haktır. Şüf’a yoluyla sabit olan hak, hissenin satılmasıyla sakıt olmaz.”
249

 

Şefîin, ortağının yaptığı akitten yani kendisine şüf’a hakkını doğuran akdin 

yapıldığından haberi olmadan meşfûun bihi satsa bu durumda şüf’a hakkının düşüp 

düşmeyeceği ihtilaf konusu olmuştur. 

Hanefîler ile Şâfiîlerin sahih kabul ettiği görüşe göre şefî, meşfûun bihi satmışsa 

şüf’a hakkını kaybeder. Ortağının yaptığı akitten haberinin olup olmaması hükmü 

değiştirmez. Çünkü şüf’anın sebebi ortaklıktır. Ortaklık ise şefîin ortak maldaki 

hissesini satmasıyla sona ermiş olur. Dolayısıyla ortaklık yoksa şüf’a sebebi de yoktur. 

Sebep olmayınca şüf’a hakkı da doğmaz.
250

 

Mâlikîlere ve Hanbelîler ile Şâfiîlerden diğer bir görüşe göre ise şefîin akdin 

yapıldığında haberi olmadan meşfûun bihi satması şüf’a hakkını düşürmez. Çünkü 

şefîin hakkı, diğer ortağı, ortak maldaki kendi hissesini sattığı anda sabit olmuştur. 

Üstelik şefî, şüf’a hakkından vazgeçtiğine delalet eden herhangi bir davranış 

göstermemiştir.
251

 

Diğer bir mesele de ortaklık sebebiyle şefî olan kişinin, müşterek maldaki 

hissesinin bir kısmını satmasıdır. Mesela, şefî, ortağının yaptığı akitten haberi olmadan 

müşterek maldaki hissesinin yani meşfûun bihin bir kısmını satsa bu durumda şüf’anın 

sakıt olup olmayacağı ihtilaf konusu olmuştur. 

Hanefîlerin de aynı görüşte olduğu Şâfiîler ile Hanbelîlere ait iki görüşten birine 

göre şefîin, akdin yapıldığından haberi olmadan meşfûun bihin bir kısmını satması şüf’a 
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hakkını iskat etmez. Şefî, meşfûun bihin bir kısmını satsa bile geri kalan kısmına sahip 

olduğu için bütün şüf’ayı alabilir. Çünkü şüf’a hakkı, şefîin mülkü sebebiyle sabit 

olmuş bir haktır. Bu mülk, ister çok olsun ister az olsun fark etmez. Nasıl ki ortaklar çok 

olup birisi hariç hepsi şüf’a haklarından vazgeçtiklerinde geri kalan tek ortak bütün 

şüf’ayı alabilyorsa, meşfûun bihin bir kısmını satan şefî de aynı durumdadır.
252

  

Şâfiîler ile Hanbelîlere ait diğer bir görüşe göre ise şefî (şüf’ayı doğuran akdin 

yapıldığından haberi olmadan) meşfûun bihin bir kısmını satmışsa şüf’a hakkını 

kullanamaz. Zira şefîin, şüf’a hakkını kullanabilmesinin sebebi meşfûun bihin bütününe 

binaendir. Yani meşfûun bihin bütününe sahip olmasıyladır. Bu yüzden eğer şefî, 

meşfûun bihin bir kısmını satarsa bütün şüf’a sakıt olur. Çünkü şüf’a parçalanmayı 

kabul etmez.
253

 

İster satımdan haberi olsun ister olmasın şefî, şüf’ayı talep edip lehine hüküm 

verilmeden önce meşfûun bihin tümünü satarsa bu durumda şüf’a hakkını 

kullanamayacağı görüşündeyiz. Çünkü bütün hissesinin satılmasıyla şüf’a sebebi yok 

olmuştur. Ancak şefîin, meşfûun bihin bir kısmını satması ise şüf’a hakkını düşürmez.  

Zira meşfûun bihin geri kalan kısmı şefîin mülkiyetindedir. Dolayısıyla şefî, bu 

mülkiyet sebebiyle şüf’a hakkını kullanabilir. 

d-Şefîin müşteri ile iş birliği yapması 

Şefîin, satımı öğrendikten sonra meşfû mal üzerinde müşteri ile iş birliği yapması, satışa 

razı olduğuna delalet eder ve şüf’a hakkını düşürür. Buna göre şefî, müşteriden meşfû 

malı kendisine satmasını veya arsayı ekip birlikte kullanmayı ve aralarında paylaşmayı 
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isterse şüf’a hakkı düşer. Çünkü şefîin bu tarz davranışları satışa razı olduğuna delalet 

eder. Cumhura göre şefî, meşfû mal üzerinde müşteri ile akit yapaa ya da başka 

işlemlerde bulunsa bu durumda şefî, müşterinin meşfû mal üzerindeki mülkiyetini kabul 

etmiş olur. Şâfiî’ye göre ise şefîin, müşteriyle pazarlık yapması, meşfû malı kiralaması 

vb. davranışları şüf’a hakkını iskat etmez. Zira şefîin bu tür davranışları, rızaya açıkça 

delalet etmemektedir. Açık rıza olmadığı sürece sabit olan hak, sakıt olmaz.
254

 

Şefîin, malın müşteriye hibe edildiğini zannederek onunla işbirliği yapması ise 

şüf’a hakkını düşürmez.  Çünkü şefî, müşteriye geçen malın hibe yoluyla geçtiğini 

zannetmektedir. Eğer şefî söz konusu malın hibe yoluyla değil de akit ile müşteriye 

geçtiğini bilseydi şüf’a hakkını isteyebilirdi.
255

  

e-Şefîin vekâleti 

Şefî, şüf’a hakkı içeren bir satım akdinde satıcı veya müşterinin vekili sıfatıyla bu 

işlemde rol üstlenebilir. Şefîin bu işlemde satıcıya vekâlet etmesi şüf’a hakkını düşürür. 

Zira bu işleme muvafakat etmiş sayılır. Aksi takdirde bu vekâleti kabul etmemesi 

gerekirdi. Şefî müşteriye vekâlet etmişse o zaman şüf’a hakkı düşmez. Çünkü şefî 

müşteri adına yaptığı işlemle şüf’ayı doğuran sebebi meydana getirmiştir. Böylece o 

kendisi için bir hak tevlid edecek bir işlemi gerçekleştirmiş olmaktadır.
256

  

Şâfiîlerin çoğunluğuna göre ise ister satıcı tarafından olsun ister müşteri 

tarafından olsun şefîin vekâleti şüf’a hakkını düşürmez. Mesela şefî, şüf’a konusu olan 
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malı satıcı adına satsa veya müşteri adına satın alsa, şüf’a hakkını ıskat etmiş olmaz. 

Çünkü şefî, vekil sıfatıyla akit yapmış olsa bile akdin hukuku müvekkile aittir.
257

 

Şâfiîlerin çoğunluğunun kabul ettiği görüşün tam aksine şefîin vekâleti şüf’a 

hakkını düşürür. Çünkü vekil olan şefî, kendi hakkı olan mal üzerinde kendisi için değil 

başkasının adına işlem yapmıştır. Mesela şefî şüf’a konusu malı satıcının vekili sıfatıyla 

başkasına satsa o malı o şahsa teslim etmesi gerekir. Çünkü satma ehliyetine sahip olan 

vekil, sattığı malı müşteriye teslim etme yükümlülüğünü de üstelenecektir. Dolayısıyla 

kendi hakkı olan meşfû malı müşteriye teslim eden şefîin şüf’a hakkı düşebilir. 

Satıcıya vekâlet eden şefî, şüf’a hakkından vazgeçmek istemiyorsa satıcıya karşı 

“Ben bu malın şefîiyim. Dolayısıyla bunu senin adına başkasına satmam. Kendin 

satacak olursan da şüf’a hakkıma dayanarak bunu talep ederim ve satmana izin 

vermem.” demesi gerekir. Eğer şefî buna itiraz etmeyip vekil sıfatıyla malı başkasına 

satarsa, satışa razı olduğu için şüf’a hakkını kullanamaz. 

Eğer şefî, müşteriye vekâlet ederse yani kendi hakkı olan şüf’a konusu malı 

müşterinin vekili sıfatıyla satın alırsa o zaman satın aldığı malı müvekkili olan 

müşteriye teslim etmesi gerekir. Kendi hakkı olan meşfû malı müşteriye teslim ederse 

şüf’a hakkını kaybeder. Dolayısıyla şüf’a hakkını kaybetmek istemeyen şefîin, 

müşteriye karşı “Ben senin vekilin olarak bu malı satın alabilirim. Fakat ben şu 

sebepten dolayı bu malın şefîi olduğum için akit yapıldıktan sonra şüf’a hakkım doğar. 

Bu yüzden kendi hakkım olan meşfû malı sana teslim etmem.” demesi gerekir. Aksi 

halde şüf’a hakkını kullanamaz. Çünkü şefî, kendisinin hakkı olan meşfû malı müşteri 

için satın alıp ona teslim ederse satışa razı olmuş kabul edilir. 

                                                           
257

 İbn Kudâme, el-Muğnî, VII, 515; el-Hafif, Hukukî İşlemler, s. 206. 



111 
 

f-Önceki satışın bozulması sebebiyle şüf’a hakkının ortadan kalkması 

Bâyi ile müşteri (şüf’a konusu olan mal üzerinde) daha önce yaptığı akdi karşılıklı rıza 

ile bozarsa şüf’a hakkı düşebilir. Çünkü şüf’a hakkının doğmasına sebep olan akit, artık 

gerçekleşmemiştir.
258

 Ancak müşteri ile bâyinin karşılıklı rıza ile bozdukları akit ikale 

olabilir. Eğer bu işlem ikale kabul edilirse üçüncü sahıs için yeni bir akit olacağından 

şüf’a hakkı tekrar doğabilir. Fakat bu işlem ikale değil de akdin feshi olarak kabul 

edilirse o zaman şüf’a hakkı meydana gelmeyebilir. Çünkü ortada gerçekleşmiş bir akit 

yoktur. 

B- Zarurî olarak şüf’a hakkını ortadan kaldıran hal 

Zarurî olarak şüf’a hakkını ortadan kaldıran hal ise şefîin ölümüdür. Şefî, şüf’alı malı 

mülkiyetine geçirmeden ölürse şüf’a hakkı sakıt olur. Şefîin ölmesiyle sakıt olan şüf’a 

hakkının, vârislerine geçip geçmeyeceği ise tartışmalı bir konudur. Şüf’a hakkının 

verasetle intikal edip etmeyeceği konusunu yukarıda açıklamıştık. Ancak verasetle 

intikal edecek olan şüf’a hakkının şefîin ölümüyle yakından ilgisi olduğu için kısaca 

bahsetmekte yarar vardır. 

1) Şefîin ölümünün şüf’a hakkına etkisi 

a) Şüf’a verasetle intikal etmez 

Şefî ölmeden önce şüf’ayı talep etmiş olsun veya olmasın şüf’a hakkı, şefîin ölümüyle 

sakıt olur ve vârislerine de geçmez. Bu görüş Hanefîlere aittir. Şüf’a hakkının şefîin 

ölümüyle mutlak şekilde sakıt olup vârislere geçmeyeceğini savunan âlimlere göre şüf’a 
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hakkı, malî olmayan bir haktır. Malî olmayan haklar ise vârislere geçmez. Üstelik şüf’a 

hakkının miras bırakılacağına dair herhangi bir nass da yoktur.
259

 

b) Şüf’a hakkı talep edilsin edilmesin mirasla intikal eder 

Şüf’a hakkı, şefîin ölümüyle sakıt olmaz ve vârislere intikal eder. Şefîin ölmeden önce 

şüf’a talebinde bulunmuş olup olmaması hükmü değiştirmez. Bu Şâfiîlerin ve 

Mâlikîlerin görüşüdür.
260

 Şüf’a hakkının vârislere geçeceği görüşünde olan âlimlere 

göre şüf’a hakkı vârisler lehine sabit olmuş bir haktır. Küllî kaideler gereği, malî olsun 

veya olmasın aksini ispat eden delil bulunmadıkça bütün haklar vârislere intikal eder. 

Bu konuda aksini ispat eden hiçbir delil yoktur.
261

 

c) Hayattayken talep edilmeyen şüf’a sakıt olur 

Şefî, şüf’ayı talep etmeden ölürse şüf’a hakkı sakıt olur. Bu Zahirîler ile Hanbelîlerin 

görüşüdür. Onlara göre şefî ölmeden önce şüf’a talebinde bulunmadıysa şüf’a hakkı 

düşer ve vârislerine de geçmez. Çünkü şefîin talebi olmadan şüf’a hakkı sabit olmaz. 

Üstelik şüf’a talebinin derhal yapılması gerekir. Şefîin, şüf’ayı talep etmeden ölmesi ise 

şüf’a talebini terk etme ve bu hakkından vazgeçme ihtimalini doğurur. Ancak şefî, 

hayattayken şüf’a talebinde bulunduysa şüf’a hakkı sabit olur ve öldükten sonra da 

vârislerine geçer.
262
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III-ŞÜF’ANIN HÜKMÜ 

Buradaki hükümden maksat bir fiilin dini değeri demektir. Yani bir iş veya fiilin hangi 

teklifi hükme dâhil olduğunun belirlenmesidir. Buna göre acaba şüf’anın hükmü farz ile 

haram arasında yer alan hüküm yelpazesinde hangi yerde durmaktadır?  

İlgili hadislerde yer alan bilgiden hareketle fıkıh eserlerinde الشفعة واجبة “Şüf’a 

sâbittir” şeklindeki ifade, şüf’anın meşru bir hak olduğunu göstermektedir. Bu da 

şüf’anın hükmünün mübah olduğunu gösterir. Bir şey kişi için hak olarak tanınmışsa 

onu kullanıp kullanmamak sahibine kalmıştır ve bu hakkı kullanmanın hükmü mübah 

olarak nitelenir.  

IV-ŞÜF’ADA HİLE 

Şefîin, şüf’a konusu mala olan arzu ve isteğini azaltarak onu şüf’a hakkından 

vazgeçirebilmek için bâyi ile müşterinin yaptığı bir takım davranışlara “Şüf’ada hile 

yapma” denir. Şüf’a konusunda yapılan hilenin asıl amacı, şefîin şüf’a hakkını 

kullanmasına mani olmak ve meşfûun şefîye intikalini engellemektir.  

Şefîi şüf’a hakkından vazgeçirmek için meşfûun fiyatını yüksek göstermek, evin 

yarısını hibe edip yarısını satmak, müşteriyi yanlış tanıtmak ve buna benzer birçok hile 

yoluna başvurulabilir. 

Şüf’a hakkını düşürmek için yapılan hile çeşitlerini ele alacak olursak örneğin 

bir adam, arazisinin yarısını başka birisine çok yüksek fiyata satar. Şüf’a sahibi olan 

komşu ise fiyatı yüksek bulur ve şüf’a hakkını kullanmaz. Daha sonra bu adam, 

arazisinin diğer yarısını tekrar aynı kişiye düşük fiyata satar. Böylece satıcı ve müşteri 

hile yaparak komşunun şüf’a hakkını talep etmesine mani olmuş olur. 
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Bir kişi, kendi arazisinin komşusunun mülküne bitişik olan tarafından başka 

birisine 1 metre bağışlasa ve daha sonra geri kalan kısmını aynı kişiye satsa bu durumda 

komşunun şüf’a hakkı engellenmiş olur. Çünkü bağışlanan kısımda komşunun şüf’a 

hakkı olmaz. Satılan diğer kısımda da komşunun şüf’a hakkı yoktur. Çünkü onun 

mülkü, satılan kısma bitişik değildir. Bitişiklik yoksa şüf’a sebebi de yoktur. Şüf’a 

sebebi yoksa şüf’a hakkı da olmaz.
263

 

Şu da hile çeşitlerinden biridir. Mesela bir kişi, evini satarken komşusunun evine 

bitişik olan taraftan 50 cm bırakarak diğer kısmını yabancı bir şahsa satsa, yine 

komşunun şüf’a hakkı yoktur. Çünkü ortada bırakılan kısım satılmamıştır. Dolayısıyla 

satım akdi yapılmadan şüf’a hakkı doğmaz. Satılan diğer bölümde de komşunun şüf’a 

hakkı yoktur. Çünkü şüf’anın sebebi olan yani komşuyu şefî yapan bitişiklik (ortada 

bırakılan 50 cm arazi ile) sona ermiştir. 

Bir diğer hile de şöyle yapılır. Bir adam 100 bin TL değerindeki eşyası 

karşılığında bir arazi almak ister. Ancak şefîin bunu geri almasından korkar ve onu 

şüf’a hakkından vazgeçirmek için mal sahibi ile anlaşma yaparak 100 bin TL 

değerindeki eşyasını ona 500 bin TL’ye satar. Daha sonra arazi sahibinden 500 bin 

TL’ye bu araziyi satın alır. Bu durumda şefî, şüf’ayı almak isterse ancak 500 bin TL’ye 

alabilir. Çünkü müşteri, araziyi 500 bin TL’ye almıştır. Fakat şefî, normalde 100 bin TL 

değerinde olan araziyi 500 bin TL’ye almak istemez ve mecburen şüf’a hakkından 

vazgeçer. İşte bu uygulamaya hile yoluyla fiyatı yükseltme denir. 

Yine müşteri, 1000 TL değerinde olan bir araziyi 990 TL sini nakit ödeyerek 

2000 TL’ye satın alırsa 1010 TL satıcıya borçlu olmuş olur. Daha sonra ise asıl kıymeti 
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1000 TL olan elindeki araziyi 1010 TL’ye tekrar sahibine satsa ve 1010 TL borcunu 

ödeyerek araziyi tekrar geri alsa, bu durumda şefî, araziyi almak isterse ancak 2000 

TL’ye alabilir. Çünkü söz konusu arazi ilk satıldığında 2000 TL’ye satılmıştır.  Bu tür 

hile, şer’an şüf’ayı sakıt kılmaz. Ancak şefîin meşfû malı almasına mani olabilir. Çünkü 

şefî, 1000 TL değerindeki araziyi 2000 TL’ye alırsa zarar etmiş olacağı için şüf’a 

hakkından vazgeçebilir.
264

 Fakat bu uygulamada şöyle bir durumla karşılaşılabilir. 

Mesela, şefî, araziyi almak isterse ikinci satışa müdahale ederek, 1010 TL’ye tekrar 

sahibine satılan araziyi alabilir. Çünkü arazi, aynı şahıslar arasında el değiştirmiş olsa 

da bu işlem, şefî açısından yeni bir akittir. 

Bâyi kendi arazisini müşterinin 100 TL değerindeki malıyla değiş tokuş yapmak 

ister. Ancak bâyi ile müşteri, şefîin bu araziyi şüf’ayla almasından korkar ve şöyle bir 

hile yapar. Bâyi, müşterinin 100 TL değerindeki malını 1000 TL’ye satın alır. Daha 

sonra kendi arazisini 1000 TL’ye müşteriye satar. Hal böyle olunca arazinin fiyatı 1000 

TL olmuş olur. Bu durumda şefî, araziyi almak isterse ancak 1000 TL’ye alabilir. Fakat 

şefî araziyi normal değerinden pahalı bulduğu için şüf’a hakkından vazgeçebilir. 

Satıcının, şüf’a konusu olan malını 1000 TL’ye sattıktan sonra fiyatın 900’ünü 

müşteriye bağışlaması ile arazisinin bir kısmını sattıktan sonra geri kalan kısmını hibe 

etmesi de birer hile çeşididir.
265

 

Şüf’a sahibini hakkından vazgeçirmek için şu da yapılabilir. Mesela bâyi, evinin 

onda birini çok yüksek fiyata satar. Daha sonra ise geri kalan 9/10’unu düşük bir fiyata 

satarsa bu durumda şefî, 1/10’luk kısmını bu kadar yüksek fiyata almak istemez.  Geri 

kalan 9/10’luk kısmında da şüf’a hakkı yoktur. Çünkü müşteri bu arazinin 1/10’luk bir 
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kısmını satın alarak geri kalan kısmında bâyi ile ortak olmuştur. Ortak ise şüf’ayı alma 

konusunda komşudan önce gelir.
266

 

Aynı şekilde bâyi, evinin bir kısmı ile komşusuna giden yolunu müşteriye 

bağışlarsa yine komşunun şüf’a hakkı olamaz. Çünkü müşteri, bâyi ile yol ortağı 

olmuştur. Yol ortağı ise komşudan önce gelir.
267

 

Şüf’ayı engellemek ve şefîi şüf’a hakkından vazgeçirmek için yukarıda 

zikrettiğimiz hile çeşitleri ve bunlara benzer birçok hile yapılabilir. Fakat hile yapmanın 

caiz olup olmadığı ise ihtilaflı bir konudur. Bu konuya, şüf’ada hile yapmanın hükmü de 

denir. 

Hile, şüf’a hakkı sabit olduktan sonra ve önce olmak üzere iki şekilde 

yapılabilir. Şüf’a hakkı sabit olduktan sonra yapılan hilenin mekruh olduğu konusunda 

ittifak edilmiştir.
268

 Müşterinin, bir miktar para karşılığında meşfû malı kendisine teslim 

etmesi için şefîye sulh yapmayı teklif etmesi ve buna benzer şeyler yapmasına şüf’a 

hakkı sabit olduktan sonra yapılan hile denir. Eğer şefî, bir miktar para karşılığında 

müşteri ile sulh yapmaya razı olursa o zaman şüf’a hakkı batıl olur ve şefî, sulh bedelini 

de alamaz.
269

 

 Şüf’a hakkı sabit olmadan önce yapılan hileye gelince bu konuda farklı görüşler 

vardır. Ebû Hanîfe ile İmam Şâfiî’ye göre şüf’ayı düşürmek için hile yapmak hoş 

karşılanmayan bir davranıştır. Fakat yapılırsa da şüf’a hakkını düşürmez.
270
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 Ebû Yusuf’a göre ise şüf’a hakkı sabit olamamışsa hile yapılabilir ve bu tür hile 

şüf’a hakkını düşürmez. Çünkü şüf’a hakkı sabit olmadan önce yapılan hile, şüf’a 

hakkına değil sebebin sübutuna mani olmaktır. Bu ise şer’an caizdir. Ayrıca Ebû 

Yusuf’a göre eğer komşunun meşfû mala daha fazla ihtiyacı yoksa bu hakkın, onun 

lehine sabit olması men edilebilir. Yani komşunun şüf’a hakkı engellenebilir. Bu, onun 

için zarar sayılmaz.
271

 

İmam Muhammed’e göre ise, hile yapmak mekruhtur. Çünkü şüf’a, muhtemel 

zararı önlemek için meşru/vacip kılınmıştır. Hileyi meşrulaştırmak ise şüf’anın asıl 

amacına aykırı olur. Üstelik hilede sabit olmuş meşru hakkı ortadan kadırma söz 

konusudur. Bu ise şer’an caiz değildir.
272

 

İmam Mâlik ile Ahmed b. Hanbel’e göre de şüf’a hakkını düşürmek için hile 

yapmak şer’an caiz değildir ve yapılırsa da şüf’a hakkını düşürmez.
273

 

Ebû Yusuf ve onun görüşünde olanlara göre şüf’a hakkını düşürmek için hile 

yapılabilir. Bu hile, şüf’a hakkı sabit olmadan önce yapılmışsa bunda bir sakınca yoktur 

ve şüf’aya etki etmez. Eğer hile, şüf’a hakkı sabit olduktan sonra yapılmışsa bu 

durumda müşterinin niyetine yani kasıtlı olup olmadığına bakılır. Eğer müşteri, hileye 

başvururken şefîye herhangi bir zarar verme amacı olmayıp sadece kendi malını 

korumak için hile yapmışsa yine sakıncası yoktur ve şüf’aya etki etmez.
274

 

Hile yapmayı caiz gören ve hilenin şüf’a hakkını düşürmeyeceğini kabul 

edenler, muhtemelen şuna dayanmaktadırlar. Genel kurala göre dine aykırı olmamak 

şartıyla herkes kendi mülkünde istediği gibi tasarrufta bulunma hakkına sahiptir. 
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Örneğin bir kişi, malını satmak istediği zaman yarısını hibe edip yarsını satabilir. Ayrıca 

satıcı, komşusu tarafından bütün sınır boyunca 50 cm mesafe bırakarak mülkünün diğer 

kısmını satabilir. Satıcının bu tür davranışları şer’an ve hukuken caizdir. 

Şüf’a konusunda hile yapamyı caiz görmeyen âlimlerin delilleri ise ayet ve 

hadislerdir. 

  يخادعون هللا والذين آمنوا وما يخدعون إال أنفسهم وما يشعرون

“Allah’ı ve müminleri aldatmaya kalkışanlar, ancak kendilerini aldatmışlardır. 

Bunun farkında değillerdir.”
275

 

Yahudiler, kendilerine iç yağı yemeleri haram kılındığı zaman yağın kendisini 

yememişler ve hile yaparak yağı eritip satmış ve parasını yemişlerdi. Bu hilelerinden 

dolayı Allah onlara lanet etmiştir.
276

 Dolayısıyla Yahudiler hakkında nazil olan bu ayet, 

hilenin caiz olmadığını gösterir. 

  من غشنا فليس منا

“Bizi aldatan bizden değildir.”
277

 

Hileyi caiz görmeyen âlimler, asıl amacı zararı önlemek olan şüf’anın meşru hak 

olduğunu ve meşru olan hakkı, hile yaparak ortadan kaldırmanın ise doğru olmadığını 

savunurlar. Çünkü hile yapanları Allah ve Resulü lanetlemiştir. 

Ne şekilde olursa olsun hile yapmak caiz değildir. Herkes kendi mülkünde 

istediği gibi tasarrufta bulunma hakkına sahiptir. Ancak bunun bir ölçüsü vardır. Mesela 

bir kişi, kendi mülkünde tasarrufta bulunurken başkasının hakkına tecavüz edip onun 
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malına zarar vermemelidir. Üstelik şüf’a, kişinin kendi mülkünde tasarruf yetkisini 

sınırlayan meşru bir müessesedir. Dolayısıyla mal sahiplerinin bazı durumlar söz 

konusu olduğunda kendi malı üzerinde bile bir takım tasarruflarda bulunamayacağı 

ifade edilmelidir. Kişinin kendi mülkü üzerinde tasarruf yetkisinin sınırlandırılması ve 

şüf’a sebebiyle (rızası dışında) malının elinden alınması, daha önce de ifade ettiğimiz 

gibi kıyasa aykırı olan bir uygulamadır. Fakat İslam âlimleri bu uygulamayı istihsanen 

kabul etmişlerdir. 

Hileye başvuranların yaptığı işlem görünüşte şer’an doğru ise de bunların 

niyetleri ve asıl amaçları, meşru olan şüf’a hakkını ortadan kaldırmaktır. Hilenin, şüf’a 

hakkının sübût bulmasından önce veya sonra yapılmış olması da hükmü değiştirmez. 

Hak sübût bulduktan sonra yapılan hile, başkasının hakkını gasp etmekten başka bir şey 

değildir. Dolayısıyla şüf’a hakkı sabit olduktan sonra yapılan hile, şüf’ayı etkilemez. 

Çünkü şer’an sabit olan bir hakkı gayri meşru yollarla (gaspla) ortadan kaldırmak caiz 

değildir. Eğer hile yapılmışsa bu durumda şefî, meşfû malı almak isterse hile 

yapılmazdan önceki muameleye göre hareket ederek meşfû malı geri alabilir. 

Asıl üstünde durulması gereken hile türü ise şüf’a hakkı doğmazdan önceki 

yapılan hiledir. Şüf’a hakkı doğmazdan önce yani akit sırasında yapılan hile de şüf’ayı 

etkilemez. Çünkü daha ortada sabit olmuş bir hak yoktur ki hile ile sakıt olsun.  

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi bir kimsenin, malının yarısını hibe edip yarısını 

satması şer’an caizdir. Fakat bu uygulama şer’an doğru olsa bile işin içine hile 

karışmışsa sonucunun kötü ve zararlı olması kaçınılmazdır. Bu yüzden hile konusuna 

İslam’ın genel perspektifinden bakmamız gerekir. Böyle yaparsak hilenin doğru bir 

davranış olmadığını görürüz. Dolayısıyla başkasının hakkını gasbetmek veya ortadan 
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kaldırmak amacıyla, normal halde devam edecek olan akdin seyrini bozan davranışlar 

doğru bir davranış olmadığı gibi şer’an da caiz değildir. Çünkü İslam’da esas olan 

zulmetmemek ve zulme zulümle karşılık vermemektir. 
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SONUÇ 

Satılan bir akarı ortaklık veya bitişik komşuluk sebebiyle, müşteriden bedeli 

karşılığında cebren alıp mülkiyete geçirmek olan şüf’anın meşruiyeti ile ilgili Kur’ân’da 

bir hüküm bulunmamaktadır. Şüf’a hakkının meşruiyet delili Hz. Peygamber’in (s.a.v.) 

hadisleri ile ümmetin icmasıdır. Hadis kitaplarında konuyla ilgili Hz. Peygamber’den 

(s.a.v.) nakledilen hadisler mevcuttur. 

Meşru kılınış gayesi bireyler arasındaki muhtemel zararı önlemek olan şüf’a 

hakkının meşru bir hak olduğu ittifakla kabul edilmiştir. Bu hakkın talep edilebilmesi, 

şefîden sadır olacak bir takım davranışların meydana gelmesine bağlıdır. Şüf’a hakkının 

sebebinin neler olduğu da mezhepler (dört sünni mezhep) arasında ihtilaf konusu 

olmuştur. Mâlikî, Şâfiî ve Hanbelîlere göre şüf’a hakkının sebebi malın bizzat 

kendisinde ortak olmaktır. Dolayısıyla ortaktan başka hiç kimse şefî olamaz. Bu yüzden 

ortağı olmayan bir mal satıldığında şüf’adan söz edilemez. 

Hanefîlere göre ise malın kendisinde ortaklık şüf’anın birinci ve en güçlü sebebi 

olsa da irtifak haklarında ortak olmak ile ona bitişik komşu olmak da şüf’a hakkının 

sebeplerindendir. Dolayısıyla şüf’a hakkının sebebi üçtür. Bir üst sebebe sahip olan 

şahıs yoksa veya olup da hakkından vazgeçerse o zaman şüf’a hakkı, diğer şahıslara 

geçer. Sebepleri gerçekleştiği zaman kimlerin şefî olabileceği konusuna gelince ise 

genel kabule göre şefîiler arasında Müslüman-zimmî, kadın-erkek çocuk-yetişkin ayrımı 

yapılmaksızın bütün insanların birbirlerinin şefîi olabilecekleri ifade edilmelidir. 

Mâliki, Şâfiî ve Hanbelîler, şüf’anın sebebini sadece malın kendisinde ortaklık 

olarak kabul ettikleri için onlara göre şefîiler arasında (öncelik sonralık bakımından) 

derece farkı da yoktur. Fakat şefîiler birden fazla olursa o zaman meşfû malı ana 
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maldaki hisse oranına göre paylaşırlar. Bu üç mezhebe göre sebebin güçlü veya zayıf 

olması şefîilerin ana maldaki hisse oranına göre değişir. Dolayısıyla ana malda hissesi 

çok olan şahıs, en güçlü şefî olarak kabul edilir. Hanefîlere göre ise şefîiler üç gruba 

ayrılır. Malın kendisinde ortak olan şahıs birinci derecede şefîdir. O yoksa irtifak 

haklarında ortak olan, o da yoksa bitişik komşu şefî olur. Hanefîlere göre şefîiler 

arasındaki (öncelik sonralık bakımından) derece farkı, ana maldaki hisse oranına değil 

sebebin kuvvetine dayanır. Dolayısıyla hangi gruptan olursa olsun aynı gruba ait olan 

şefîiler meşfû malı aralarında eşit paylaşırlar. 

Fıkıh âlimlerinin çoğunluğuna göre şüf’a ancak akarlarda yani taşınmazlarda söz 

konusu olur. Fakat ağaçlar gibi taşınır mallar da akde dâhil edilerek taşınmazlar ile 

birlikte satıldığı zaman bunlarda da şüf’a cereyan edebilir. Çünkü bu tür mallar aslında 

taşınır olsalar da taşınmazlar ile birlikte satıldığında taşınmaz hükmünde kabul edilir. 

Taksim edilemeyen malların şüf’a konusu olup olmaması ise âlimlerin şüf’anın 

amacından ne kastettiklerine göre değişir. Bazı âlimlere göre şüf’anın amacı, taksimden 

dolayı meydana gelecek olan zararı önlemektir. Bu görüşte olanlara göre taksimi 

mümkün olmayan mallarda şüf’a olamaz. Diğer bir grup âlime göre ise şüf’anın amacı, 

yeni ortak veya komşudan gelmesi muhtemel olan zararı önlemektir. Bu görüşte 

olanlara göre ise taksimi mümkün olmayan mallarda da şüf’a konusu olabilir. Şüf’anın 

cereyan edebilmesi için malın akar olması yeterlidir. 

Şefîin, şüf’a hakkını kullanabilmesi için satımı haber alır almaz şüf’a talebinde 

bulunması gerekir. Aksi halde şüf’a hakkı ortadan kalkabilir. Dolayısıyla bu hakkın 

ortadan kalkmaması için şefîin bir takım davranışlarda bulunmaması gerekir. Örneğin, 

şefîin meşfû malın satılmasına razı olması şüf’a hakkını ortadan kaldırır. Genel kabule 



123 
 

göre şefî, şüf’a hakkını talep etmeden ölürse şüf’a hakkı ortadan kalkar. Şefîin 

ölmesiyle veya başka bir sebepten dolayı sakıt olan şüf’a hakkının, vârislere geçip 

geçmeyeceği konusunda ise iki farklı görüş vardır. Birinci grup âlimlere göre daha önce 

sakıt olan şüf’a hakkı şefîin vârislerine asla geçmez. Diğer bir grup âlime göre ise 

vârislere geçebilir. 

Meşfû malda sonradan bir takım değişiklikler olabilir. Eksilme ve ziyadeleşme 

şeklindeki bu değişiklikler ya insan fiili ile ya da kendiliğinden oluşur. Kendiliğinden 

meydana gelen ziyadeler, âlimlerin çoğunluğuna göre müşteriye ait olur. Çünkü bu 

ziyadeler onun mülkünün mahsulüdür. Meşfû malda müşterinin fiili ile meydana gelen 

ziyadeler ise genel kabule göre eve zarar vermemek için sökülüp atılmaz. Bedeli 

karşılığında şefîin olur. 

Müşterinin meşfû mal üzerindeki tasarruflarına gelince bu da iki kısımda 

değerlendirilir. Müşterinin, meşfû mal üzerindeki tasarrufu satım akdi gibi mülkiyeti 

nakledici tasarruflardan ise bu bozulur. Fakat bu tasarruflar satım akdi yani mülkiyeti 

nakledici tasarruflardan değilse o zaman bunun bozulup bozulmayacağı ise ihtilaf 

konusu olmuştur. Kısacası müşterinin, şüf’a talebinden önceki tasarrufları bozulmaz. 

Şüf’a talebinden sonraki tasarrufları ise bozulur. Çünkü talepten sonra şefîin hakkı sabit 

olmuştur. 

İslam hukukçularına göre kişi, kendi mülkünde istediği gibi tasarrufta bulunma 

hakkına sahiptir. Ancak kişinin bu tasarruflarından dolayı başkası ve başkaları zarar 

görecekse o zaman İslam, bu zararı önlemek için kişinin tasarruflarına bazı sınırlamalar 

koymuştur. Şüf’a müessesesi de özellikle başkalarının zararı söz konusu olduğu zaman 

kişinin kendi mülkü üzerindeki tasarruf yetkisini sınırlayan bir müessesedir. 
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Her konuda olduğu gibi şüf’a hakkı konusunda da bu hakkı ortadan 

kaldırabilmek için bir takım hile yollarına başvurulabilir. Fıkıh âlimlerinin bazıları, 

“Kişi kendi mülkü üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunabilir.” kaidesine şüf’a 

konusunu da dâhil ederler. Dolayısıyla onlara göre şüf’ayı düşürmek için hileye 

başvurulabilir. İslam hukukçularının çoğunluğuna göre ise kişi, kendi mülkü üzerinde 

istediği gibi tasarrufta bulunma hakkına sahip olsa da gayesi başkalarının zararını 

önlemek olan böyle bir hakkın (şüf’a hakkının) gayrimeşru bir yolla, yani hile yaparak 

düşürülmesi caiz değildir. 
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