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MECELLE'NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN ALTINCI KİTABI: 
KİT ABÜ'~-VEDİA(KV) 

M. Akif Aydın 

1868-1876 yıllan arasında Alilnet Cevdet Paşa'nın başkiınlığındaki Me
celle Cemiyeti tarafından hazırlarian Mecelle-i Abkam-ı Adliyye'nin altıncı 
kitabının· diğer kitaplardan farklı bii macerası vardır. İlk dört kitap yayınlanıp 
beşinci 'kitap da büyük ölçüde bazıilandığı sırada 24 Muharrem 1287'de(26 
Nisan 1870) Ahmet Cevdet Paşa Divan-ı Abkam-ı Adliyye nezaretinden 
alınarak Bursa valiliğine tayin edilmiş, bir kaç gün sonra da valilikten de az
ledilmişti. Mecelle Cemiyeti de Nezaretten alınarak Meşihata nakledilmiş ve 
başkanlığına da Gerdankıran Ömer Efendi getirilmiştiO>. Tezakir'deki ifade
sinden anlaşıldığı üzere Mecelle çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiği 
bir aşamada Cevdet Paşa'nın bu görevden aziedilmesinde üç grubun etkisi 
söz konusudur. · 

· Birincisi Fransız elçisinin Mecelle ve Cevdet Paşa aleyhindeki çalışma
larıdır. Osmanlı Medeni Kanunu'nun hazıtlanmasına karar verilmesi aşama
sında medeni kanun olarak Code Civile'in alınmasını isteyen ve bunun için 
Ali' Paşa'ya büyük baskıda · bulunalı Fransız elçisi De Bourree ile milli bir 
kanunun hazırlanmasını savunan Ahmet Cevdet Paşa ariısında büyük bir mü
cadelenin geçtiği bilirunektedir. Fransız elçisi sadrazam· Ali Paşa'yı bu konu
da ikna ettiği, daha doğrusu muhtemelen eiçinin baskılarından bunalarak 
sadrazarnın kerhen bu teklifi kabule yanaştıği ve Girititen Sultan· Abdülaziz'e 
gönderdiği · layılıada hiç değilse karma mahkemelerde uygulanmak üzere 
Fransız Medeni Kanunu'nun alınmasını teklif ettiği görülmektedir. Bu yönde 
bir hazırlık da yapılmış, Fransız Medeni Kanunu'nun·uygun maddeleri büyük 
.ö,!çüpe tesbit edilmişti. Ane~ sonunda Cevdet Paşa ve kendisi gibi düşijnen
lerin ·ağır basmasıyla bu fıkirden vazgeçilmiş ve milli bir kanun. olarak Me
celle'nin hazırlanmasına karar verilmiştir(2>. Öyle anlaşılmaktadır ki Me
celle'nin hazırlanmasına başlandıktan sonra da bir müddet De Bourree'nin 
aleyhteki · çalışmaları_ devam etmiş ve Cevdet Paşa'nın aziinde belirli bir rol 
oynamıştır. 

(I) Cevdet Paşa, Tezakir, Yayınlayan: Cavid Baysun, Ankara 1967, c. IV, s. 95-96. 
(2) Geniş bilgi için bk. M. Akif Aydın, "Mecelle'nin hazırlanışı", Osmanlı ArD§tırmalan, c. IX 
(1989) , s. s. 46-48. 
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İkinci grup batılılaşma taraftan olan vekiller ve diğer devlet adamlan
dır. Cevdet Paşa'nın Batı'dan gelen her reformun kabul edilmemesi, ancak 
mecbur kalındıkça ve zamretler ölçüsünde Batı'dan istifade edilmesi, İslam 
ve Osmanlı kültür ve medeniyetine esas itibariyle bağlı kalınması yönündeki 
genel tıwn batılılaşma taraftan ricali daima rahatsız etmiştir. 

Üçüncü de şeyhulislam Hasan. f"ehmi Efendi· ve yandaşlandır. Me
celle'iıin meşihatta değilde Adliyye Mezareti'nde Cevdet Paşa'nın başkanlı
ğında hazırlanması bu grubun sürekli muhalefetine sebep olmuştur. Şahsi bir 
takım sebeplerle de Cevdet Paşa'ya muğber olan Hasan Fehmi Efendi' her fır
satta Mecelle ve Cevdet Paşa aleyhine konuşmaktan geri durmarnıştır. Me
celle'nin dördüncü kitabı olan Kitabü'l-Havale'de Ahmet Cevdet Paşa'run mu
kayyet havale dolayısıyla Hanefi fakibierinden nisbeten .az tanınmış olan 
Züfer'in görüşünü ·kabul etmesi ve 692: maddeyi buna göre ·düzerılemesi Me
şihatın muhalefetini artırmıştı. Hasan Fehini Efendi her önüne gelene Me-

. celle ~ğer Meşihatta hazırlansaydı böyle zayıf görüş!erin alı~.arrıış olacağını 
söylemekteydiC3>. Sultan Abdüaziz'e bir süre hocalık yapmış olması da siyasi 
mahfillerde sözünün etkin.liğini artınyordu<4>. · 

Aynca azli öncesine rastlayan günlerde Hirsch ile yapılmak istenen 
Rumeli demiryollan mukaveles~ne meclis-i vükeHida Cevdet Paşa'nın muh
telif noktalardan karşı çıkması da O'nun meclis-i vükellida bulunmasını mah
zurlu hale getirmiş ve azi~ yol açan sebeplerden birisi olmuştur<5). 

Neticede yukarda da belirtildiği gibi Cevdet Paşa Mecelle Cemiye
li'nden uzaklaştınlmıştır. Beşinci kitap olan Kitabü'r-Rehin bilahare çıkmış
tır. Ancak bu kitabın büyük bölümünün müsveddeleri Cevdet Paşa tarafından 
hazırlanmış, hatta bir bölümü temize de çekilmişti. Yeni heyet biraz da Cev
det Paşa'sız da bu işin yürüyebileceğini göstermek arzusuyla aceleyle rehini 

(3) Ebül Ula Mardin, Medeni Hukuk Cephesiıulen Ahmed Cevdel Pllja, İstanbul 1946, s. 78-79. 
(4) Hasan Fehmi Efendi'nin muhalefetinin tamamen subjektif nedenlere dayandığı Cevdet Paşa'nın 
Divan-ı Ahkrun-ı Adliyye Nazırlığı'ndan ve Mecelle Ccmiyeti'nden ayntmasından sonr.ı aynı madde
nin tekrar görüşülmek üzere mcşihata · havale edilmesinden sonra açıkca onaya çıktı. Kitabü'l
Havale'ye :ıit Mecelle Ccmiycti mazbatası 16 Muharrem 1287 tarihinde yani Cevdet Paşa'nın ayni
masından sekiz gün kadar öncesadarete takdim edilmişti. Ahmet Cevdet Paşa'nin nezaretten ayntma
sından sonr.ı Meclis-i Yükelli i. Züfer'in görüşüne göre kaleme alınan söz konusu 692. Iriadilenin ye
niden görüşülmesini Mecelle Ccmiyeti'nden. istedi. Ne gariptir ki artık Mcşihat bünyesinde 
çalışmalanna devam eden Cemiyeıçe "Ce~iyct-i .aeizanemizde mulimelç-i asnn isıizahı ma'razında 
takdim olunan milzekkere üzerine canib-i seniyyü'l-Ccvlinib-i hazret-i meşihatpcnahile.rinden lcde'l
isıifsar vliiid olan cevab-ı lllide beyan olunduğu veçhile muamele-i asr-ı zaman kavl-i İmam Züfere 
muvafık bulunduğu beyan olunmuş"tur (Mardin, s. 83).Meşihaita aynı maddeyi muhafaza eden Kita~ . 
bü'I-Havale'yi 24 Şevval 1287 tarihli tezkere ile yeniden arzetmiş 9 Zilka'de 1287 tarihinde de irade-i 
seniyye istihsal edilerek Cevdet Paşa ve arkadaşlan taıafmdan hazırlandığı şekliyle kanunlaşmıştır 
(Mardin, 83-85). -' 
(5) Cevdet Paşa, Tezakir, c. [V, s. 88-89, 94-96. 
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tamamlayıp 1287 Şevvalinde sadarete takdim etti. Ne var ki rehinin mürlehi
nin teaddi ve taksiri bulunmadan zayi olması durumunda o nisbette borcun 
da düşeceeğine dair hükmü Mecelle'ye dercedilmeyerek Kitabü'r-Rehin'in 
çok önemli bir hükmü atianmış oldu. Bu önemli eksikliği Cevdet Paşa çok 
sonralan 1108. maddeye dereettiği dotaylı bir hükümle gidermeye çalışmış-
tır<6>. . 

Bu kitaptan sonra Mecelle Cemiyeti tamamen kendi çalışmasının ürünü 
olarak bir diğer ifadeyle Cevdet Paşa'nın bir katkısı bulunmaksızm altıncı ki
tap olan Kitabü'l-Vedia'yı kaleme aldı. Mecelle Cemiyeti'nin Kitabü'l
Vedia'ya ait 27 Şevval 1287(20 Ocak 1871) tarihli arz tezkiresinde hazır
layan heyet olarak Ömer Hulusi, es-Seyyid Halil, Seyfeddin, es-Seyyid Ah-· 
med Hulusi, es-Seyyid Ahmed Hilmi, Mehmed Emin, Alaeddin, İsa Ruhi, 
Ali ve es-Seyyid Yunus Vehbi imzalan b,ulunmaktadı.r<7). Ancak Kitabü'l
Vedia gerek bab ve fasıl taksimatı, gerek bu sistematik içerisinde hükümleri 
tanzim biçimi ve gerekse hukuk dili ve kanuniaştırma tekriiği bakımından 
Mecelle'nin diğer kitaplanndan çok farklı bir biçimde kaleme alınmıştır. Bu 
sebeple kamu oyunda ve hukuk çevrelerinde altıncı kitaba karşı bir çok ten
kitler ileri sürülmüştür. Cevdet Paşa haklı bir gurur ve memnuniyetle Me
celle'nin öneminin ve tamamlanmasının kendi riyasetinde mümkün olacağı
nın anlaşıldığını belirtrnektedir<8>. Gerçekten de Cevdet Paşa'sız Mecelle'nin 
yürürneyeceği anlaşıldığından bir buçuk senelik bir ayrılıktan sonra Şura-yı 
Devlet Tanzimat Dairesi ile Mecelle Cerniyeti başkanlığı kendisine tevdi • 
edilmiştir. İlk iş olarak Kitabü'l-Vedia toplanarak imha edilmiş ve yerine Ve
dia bölümünü de içine alan Kitabü'l-E~anat hazırlanmıştır<9>. Yürürlükten 
kaldırılan ve matbu nüshaları toplanarak imha edilen Kitabü'l-Vedia o kadar 
titizlikle toplanmıştır ki adeta hiç bir kütüphanede nüshası bırakılmamıştır. 

Kitabü'l-Vedia Mecelle'nin hazırlanış sürecinde önemli bir tecrübedir. 
Bu kitap sayesinde Ahmet Cevdet Paşa'nın Mecelle'nin hazırlanmasına olan 
katkısının gerçek boyutlarını tesbit etmek mümkün olmaktadır. Zira iki kita-. . 

'ı 

(6) Mardin. s. 85-86. Mecelle'nin söz konusu ı 108. maddesinin metni şöyledir. 
"Diiin-i m üştenk/erden biri kendi hissesi için medyundan rehin alıp da yedinde rehin telef olsa 
müşariki ondan hissesine düşen mikJan ·tazmin ellirebilir. . 
Mesela münascfetcn müşterek olan deynin mikarı bin kuruş olup da d5inlcrden biri kendi hisscsi için 
:x,i_;:ız kuruşluk bir rehin alsa ve yedinde bu rehin tclcf olsa deyn-i müşıcrckin nısfı sakıt olacağın
-ı~.- i5in-i diğrr kendi hiı~scsine ait olan ikiyüzelli kuruşu ona ta7.min ettircbilir." 
Burada telef olan rehin karşılığında o nisbette borcun düşeceği belirtilmektedir. Alacaklıların bir tane· 
olduğu rehinli alacaklarda da ıabiatıyla aynı hüküm geçerlidir. 
(7) BA, Dosya Usulii İradeler Grubu, nr. 65{1; aynca bk. Mardin, s. 97. 
(8) Cevdet Paşa, Teıakir, c. IV, s. 97; a. mlf. Maruvıt, Yayınlayan: Yusuf Halaçoğlu, istan
bul 1980, s. 205-206. 
(9) 19 Zilhicce 1288 tarihli mcşihat ıezkircsiyle sadarcte sunulan ve Kitbü'I-Vcdia'ya ait hü
kümlere de yer verildiği belirtilen Kitabü'I-Emiinat ~ Zilhiccc'de padişaha sunulumuş ve bir 
gün sonra 24 Zilhicce 1288 tarihinde tasdik edilerek yiiriirlüğe girmiştir, bk..BA, Dosya Usu
lü İradeler Grubu, nr. 65{1. 
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bın yani Kitabü'l-Vedia ile Cevdet Paşa'nın kaleminden çıkan Kitabü'l
Emanat'ın vedia bülümünün karşılaştınlması Cevdet Paşasız 'Mecelle ile 
onun katkısıyla hazLTianan Mecelle arasındaki farkı tam anlamıyla ortaya 
koymaktadlf. · 

KÜabü'l-Vedia'nın ilk def~ ~zini tesbit eden Ebül Ula Mardin olmuştur. 
Bir çok kütüphanede, salıafta ye hukukçu nezdinde Kitabü'l-Vedia'yı arayan 
fakat bularnayan değerli hukukçu uzun araştlfffialardan sonra arşivdeki bir 
kayıttan hareketle Yıldız Kütüphanesinde ·kitabın izini bulmuş ve okuma fır
satını elde etmiştir. Cevdet Paşa'ya tahsis ettiği eserinde de kitabın - özet ve 
genel bir değerlendirmesini yapmıştı..rOO). Öyle anlaşılıyor ki kütüphaneler de 
dahil olmak üzere her taraftan kitap toplanırken bizzat padişaba gönderilen 

· nüshaların istenmesinden· çetCiniliniştif. ·Biz · elimiide bulunan Kitabü'l
Vedia'yı işte bu çekingenliğe borçluyuz. Daha sonra bu satıriann yazarı da 
aynı izi takip ederek İstanbul Üniversitesi Kütüphanesinde yine Yıldız kita
plan arasında bir değil üç adet Kitabü'l-Vedia bulmuştu<11 >. İşte bu makale
mizde de Kitabü'l-Vedla'yı her maddenin altında ilgili Mecelle' maddesini de 
dereederek yayınlarnaktayız. Böylece her iki düzenlemeyi sağlıklı bir biçim-
de karşılaştırma imkanı doğabilecektir<l2). · 

Her iki kitabın genel bir karşılaştınlması şu noktaların tesbitine imkan 
vermektedir: · · 

1. Kitabü'l-Vedia aşağıda me~de de görüldüğü gibi bir mukaddiİiıe -ile 
beş bab ve iki fasıldan ibarettir. Birinci bab vedianın rükün ve şartlarina, 
ikinCi bab hükümlerine, üÇüncü bab akd-i idada vaki olan şartlara, dördüncü 
bab vedianın tazminine, beşinci bab da vedia bı..rakanla müstevdaın mütead
did olmalan durumuyla. ilgili hükümlere aynlmıştı..r. Ancak bu bab ve fasıl 
ayınının kanuniaştırma tekniğine uygun olarak yapıldığı söylenemez. Bu ayı
nmda iki babın lüzumsuz olduğu hemen farkı.!Jilmektedir. Üçüne~ babdaki 
hükümler ilgisi sebebiyle biJinci bapla birleştirilip vcdianın rükün ve şartlan 
adı altmda bir bölümde zikredilebilecekken ayn bir bab halinde düzenlenmiş
tir~ Aynı şekilde beşinci babdaki hükümlerinde konusUna göre ikinci ve dör
dü~ü baba paylaştınlm~ı mümkün ve daha isabetli olurdu. Aynı konuyu dü
zenleyen Meeelle. ise ilgili hükümleri sadece iki fasıl içinde toplarruştı..r. "Akd 
ve Şerait,.i İda'a Müteallik Mesail Beyanındadı..r" ismini taşıyan birinci fasıl
da vedia akdi ve şartlarİyla ilgili meseleler, "Vedianın Abkaını ve Zamanatı 
BeyanındadLr" adlı ikinci fasılda ise vedianın hükümleri ve telef olması- ha
linde tazminiyle ilgili meseleler düzenlenmiştir. Mecelle'nin vediarun hüküm 

(10) Mardin, s. 93-97 
(1 1) bk. M. Akif Aydın, "Bir hukukçu otarak Atımed Cevdet Paf~", Ahmed Cevdet PD§ıfSemineri, 
t:ınbull986, s. 36-37, il.n.49 · · · · ···- · · _ · ~--' 
(12) 1288 t:ırihinde Matbaa-yı Amire'de yayınlanan Kitabu'l-Vcdia'nın elimizde bulunan üç nüshası . 
Istanbul Üniversitesi Kütüphanesi K. 84010, 8460~. 84608 numaıalanna lcayıthdır. · 
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ve tazminini aynı bölümde toplaması kanunlaştıona tekniği bakımından .daha 
uygundur. O halde Kitabü'l-Vedla aslında iki bölümde düzenlenebilecek ·hü
kümleri beş bab ve iki alt bölümde (fasıl) düzenlemiş olmaktadır ki bunun 
uygun bir düzenleme biçimi olduğunu söylemek zordur. 

· 2. Kariun maddelerinin KY' da bab ve fasıliara isabetli bir biçimde dağı
tıldığını ve maddelerin sıralanaşında mantıki bir düzenin takip edildiğini 
söylemek de zordur. Sırasıyla birinci babda vedia akdinin nasıl yapılacağı, 
vedia bırakılan mal ve akdin taraflarında aranan şartlar. ikinci babda vedianın 
muhafazası, geri iadesi, akdin feshi, teslim yeri, vedianın emanet olması ve 
nasıl muhafaza edileceği düzenlenm~ktedir. Üçüncü babda vedia akdinde 
zikredilmesi mümkün şartlar, dördüncü babda ise vedianının tazm.ini, sonra 
teslimi(teslime man i olan haller), vedia bırakılanın gaip veya ehliyetsiz olma
sı hali, vedia bırakllan hukuka aykırı davranışlan ve doğurduğu sonuçlar, 
muhafazası, bununla ilgili örnekler, vedia bırakılan m!lla yapılan masraflar 
ve bunun şartlanyle ilgili hükümler, iadeyle ilgili hükümler, vedia bırakılan 
mala yapılan diğer tür masraflar, muhafazayla ilgili kazuistik hükümler dü
zenlenmektedir. Beşinci bab ise vedia bırakan ve bırakıl~ın birden fazla ol
masıyla ilgili durumlara aynlmış bulunmaktadır. Burada açıkca görülmekte
dir ki aynı veya benzeri hükümler farklı yerlerde zilerediimiş ve araya başka 
konulardaki hükümler sokularak mantıki düzen bozulmuştur. Örnek olarak 
vedia bırakılan malın muhafazasıyla ilgili 774, 775, 780, 781, 785, 786, 787, 
788; 802, 812, 830, 831, 832, 835. maddeler gösterilebilir. Bu IJladdeler aynı 
konuyu düzenledikleri halde farklı yerlerde getirilmişlerdir. Keza vedia bı
rakılan malın red ve teslimiyle ilgili 776, 778, 790, 791, 826, 829 hükümler 
bu tür dağınık düzenlemelere bir başka örnektir. Burada vedianın önce 
fesbinden bahsedilip sonra sahibine iadesi düzenlenecekken 776. maddede 
vedianın ı:ed ve teslimi, 777. maddede vedia akdinin feshi, 778. maddede 
776. maddeyle bağlantılı olarak teslim yeri yle. ilgili hükümler düzenlenmiştir 
Aynı şekilde dördüncü babın ilk maddesi olan 789. maddede vedianın misli 
veya gaynmisli mal olması durumuna göre nas.ıl tazrnin edileceği düzenlen
miştir. Halbuki bu hükmün tazminle ilgili diğer hükümlerden sonra gelmesi 
ve bu babın en son maddesi olması gerekmektedir. Nitekim Mecelle'de bu 
hüküm vedia bölümünün en son maddesini oluşturmaktadır(md. 803). ~u ör
nekler KY' da maddeleiin adeta gelişigüzel sıralandığını göstermektedir. 

Buna mukabil Mecelle'nin konuya tahsis ettiği 773-803. maddelerin 
çok tutarlı ve mantıklı bir sıralaması vardır; ilgili hükümler aynı madde içeri
sinde birleştirilmiş veya yan yana getirilmiştir. Birinci fasılda (md. 773-776) 
önce vedia akdinin nasıl yapılacağı, ne zaman sona ereceği düzenlenrnekte 
sonra vedia konusu malla ve vedia akdinin taraflarıyla. ilgili şartlar belirtil
mektedir. İkinçi fasılda ise ·(md. 777-803) vedianın emanet olduğu, nasıl 
korunacağı, masrafı gerektiren vediaya hangi şarlarla masraf yapılacağı, ve
dia bırakılanın (müstevda') hukuka aykın davranışlan ve bunların doğurduğu 
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sonuçlar, vedianın sahibine red ve teslimi ve bununla ilgili hükümler, vedia · 
bırakılan malın menfaat ve semerelerinin kime ait olacağı, müstevdaın eh
liyetsiz veya gaib olması halinde vedianın tabi olduğu ~saslar ve en son ola
rak da vedianın telef veya zayi olması durumunda nasıl tazmin edileceği dü
zenlenınektedir. 

3. Aynı maddede ifade edilmesi mümkün olan hükümler Kitabü'l
Vedla'da muhtelif maddelere dağıtılmıştır. Misal olarak 776, 790, 791, 792, 
793 ve 826. maddeler gösterilebilir. Bütün bu·maddelere dağıtılmış olan hü
kümler Mecelle'de sadece bir maddede (md. 794) toplanmıştır. Yir1e KV'da 
766, 767, 768 ve 769 maddelerde ifade edilebilen hükümler için Mecelle'de 
bir madde yeterli olmuştur(md. 773).Keza. n:ıd. 772 ve 773'deki hükümterin 
tek maddede ifade edilmesi pekala niumkündür. · - -·· · 

· 4. Kitabü'I-Vedla'da kullanılan dil .Mecelle'nin 'diğer kitaplannda kul
lanılandan çok farklıdır. Türkçe'ye yeteri kadar hakim· olamayan bir kimsenin 
kaleminden çıkan maddelerde tam bir itnab metodu bir diğer anlatırola bir 
hukuki esası çok kelimeyle ifade etme yolu benimsenmiştir kii bu bir kanun 
metni için büyük bir kusurdur. Halbuki Mecelle'de ·icaz usulü benimsenmiş 
ve az kelimeyle çok manalar ifade etme imk~ı yakalanmışttr. Misal olara 
Kitabü'I-Vedla'nın 766 ve 767. maddeleriyle buna tekabül eden Mecelle'nin 
773. maddeleri gösterilebilir. Mecelle'de sadece on kelimeyle ifade edilen hü
küm KV'da iki maddede yirmi dokuz kelimeyle ancak ifade edilebilmiştir. 
Üstelik aşağıdaki metinde rahatlıkla müşahede edilebileceği gibi bu ifade bi
çiminde gerekli açıklık ve aniaşırtık sağl~amamıştır. · . 

5. Kitabü'l-Vedla'da hukuki hükümler muhtelif maddelerde tekrar edil
miş, konuya açıklık getirilmesi için getirilen ve Mecelle'nin diğer kitapların
da da rastlanan misallerde aşırılığa kaçılmış, böylece maddeler lüzumsuz ola
rak çoğaltılmıştır. Örnek ol~ dördüncü bab verilebilir. Yedianın zayi 
olması durumunda nasıl .tazrnin edileceğini düzenleyen bu bölümde vedia bı
rakılan malın çeşitli zayi olma hallerini· ayn ayn ele alan örneklerle karşıla
şılmaktadır. Bunların bir kısmı çok farazi veya çok nadiren vukubulan olay
lardır(ms.l. md. 791-792, 793-795). Kanun metinlerinde misale yer verilmesi 

. Mecelle'nin hazırlandığı günün şartlan içerisinde riıakul karşılariabilirse ·de 
aynı hukuk nonnunun benzer misallar etrafında tekrarlanması ve aynı misal
in mi,iteaddid maddelerde ifade edilmesi Kitabü'l-Vedla'ya lüzumsuz bir şiş
kinlik venniştir. 

6. Bir vedia kitabında bul~nınası lazım gelen önemli hükümlerden birisi 
atianmış ve vedia bırakılan malıiı tabü semerelerinin kime ait olacağı düzen.: 
leiırriemiştir. Gerçi muhtelif maddelerde vediarun sahibinin izni olmadan kul
lanılmayacağının belirtilmiş olmasından tabü semereleriıı de vedia' sahibine 
ait olacağı istidl~ edilebilirse de 823. madde göz önüne al~ı1araid;am !lk5ip.i 

. düşünmemiz de mümkündür. Bu sebeple bu konunun tasrih edilmemiş'olma-: 
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sı Kitabü'J:.Vedla için bir eksikliktir. Mecelle konuya tahsis ettiği 798. mad
qede meseleyi açık bir biçimde düzenlemiş bulunmakta ve menfaatlartn ve
dia sahibine ait olduğu hükmünü getirmektedir. Burada menfaatlardan kaste
dilen tabii semerelerdir. Öte yandan madçlelerin yazımında da aynı 
dikkatsizlik göze çarpmaktadır. 799. maddede vedia bırakılan kimsenin tead
disi ile malın zayi olması halinde tazmin edilmesi gerekeceği belirtilmiştir. 
Teaddi daha çok doğrudan itlaf için kullanılan bir hukuka aykırılık halidir. 
Korumada kusurlu davranmak gibi zarara sebep olina (tesebbüb) halini içer
mernektedir. Bu iki durum Mecelle de hemen daima bila teadd vela taksir 
·sözleriyle birlikte ifade edilmiştir. KV'da meselenin ikinci yönü atlanmış, 
korumada taksir hali düzenlenmemiştir. Aynı konuyu düzenleyen Me
celle'nin 787. maddesi de vedia bırakılan kimsenin teaddi ve taksiri halinde 
malın tazmin edilmesinden bahsederek konunun her iki yönünü tanzim etmiş 
bulunmaktadır. Gerçi Kitabü'l-Vedia'nıri çok sonraki bir maddesinde(md. 
833) verdiği örnekten korumadaki kusurun da tazminata sebep olacağı anla
şılmaktaysa da kanuniaştırma tekniği bakımından bunların bir arada belirtil
mesi gerekmekteydi. 

Sonuç olarak Kitabü'l-Vedia hukuki ve teknik hatalarla dolu başarısız 
bir kanuniaştırma ömeğidir. Yayınlanmasından sonra hukukuçular tarafından 
beğenilmeyip yürürlükten · kaldırılmasi haklı ve objektif gerekçelere dayan
maktadır. Ancak yukarda·da ifade ettiğimiz 'gibi Tanzimat döneminin kanun
Iaştırma hareketlerinde müstesna bir yere sahip olan Alunet Cevdet PaŞa'nın 
bu kanunlan telifteki gerçek rolünü biz yine de bu başarısız Kitabü'l-Vedia 
tecrübesin~ borçluyuz. 

KİTABÜ'L-VEDİA 
Vedia H~~kında Olup Bir Mukaddime ile Beş Habı ~üştemildir 

· Mukaddiine 
V ediaya Müteallik Istılabat-ı Fıkhıyye Beyanındadır 

i62. id§': Bir kimse malını aluira hıfz için bırakmaktır. 
KV'daki 762, .764 v.e 76_5. maddelere karşılık. olmak üzere: .. 
MAA, md. 764. İda' · kendi malının muhafazasını diğere ihale et

mektir ki ihale eden kimseye môdi' ve kabul eden kimseye vedi' ve ·müs- . 
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tevda' denilir. 
763. Vedia: Bir kimse li ecli'l-hıfz emini olan kimse yanında bıraktığı 

maldır. 

MAA, md. 763. Ved_ia hıfz için bir kimseye ida' olunan maldır. 
764. Mudi': Yediayı bırakan kimsedir.(bk. 762) 
765. MOda': Vedia kendisine bırakılan kimsedir.(bk. 762) 

Bab-ı E\tvel 
V edianın Rüknü ve Şerait-i İn'ikadı Beyanında Olup İki Faslı Müş

temildir 
- Fasl-ı-Evvel - · 

V edianın Rüknü Beyanındadır 
766. Yedianın rüknü idib ve kabuldür'." 
KV'daki 766, 767, 768 ve 769. maddelere karşıilk olmak üzere 
MAA, md. 773. Saraheteo yahut delaleten icab ve kabul ile ida' mü

oakid ·olur. 
Mesela sahib-i vedia şu malı sana ida' ettim yahut emanet eyledim 

deyip müstevda' dahi kabul ettim dese sarahaten .id~' münakid olur .. 
Ve keza bir kimse hana dahil olarak tianc(ya hayvanimi nereye 

bağlayayım dedikte hancı bir yer gösterip o dahi oraya bağiasa delaleten ida' 
münakid olur. 

Kezalik bir kimse malını bir dükkancının yanına bırakıp gitse o dahi 
görüp sükut etse ol mal ol dükkan sahibi nezdinde vedia olur. Ve eğer dük
kan sahibi kabul etmem diyerek red etse ida' münakid Ôlmaz. 

Ve kezalik bir kimse malını vedia olmak üzere bir kaç kişinin yanına 
bırakıp gitse ve onlar dahi görüp sükut etseler ol mal cümlesinin nezdinde 
vedia olur. Fakat birer birer ol mahalden kalkıp gitseler en sonra kalan kimse 
hıfza taayyün etmekle onun nezdinde vedia olmuş olur. 

767. Yediada icab ve kabul örfve adet-i belde üzere akd-i ida'ı inşa ve icad 
için sarüıan ya delaleten akideynden sadır ve ~olan şeydir.(bk. md. 766) 

768. Sarihen icab ve kabul ancak ida'a delaleti zabire olan sözler ile 
olur. Mesela sahib-i vedia şu malı sana ida' ettim deyip m"fida' dahi kabul et
tim dese sarabaten ida' etmiş olur.(bk. md. 766) 

769. Delaleten icab ve kabul ida'da müsta'mel olup delaleti zahire ol
mıyan söz ile olduğu gibi fiil, ya mukarin-i rıza olan sükut ile dahi olur. Me
sela şu metaı bana ver, ben de dursun deyip sahib-i vedia dahi_ verdim dese 
delaleten ida' münakid olur. . 

Kezalik bir kimse metaını bir şahsın yanına bir _şey söylemey6'rek bı
rakıp ol şahıs dahi mukarin-i nza olur surette sükilt eylese· ida' delaleten 
müoakid olur. 
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Mesela bir kimse hana dahil oldukta· hanc~ya hayvanımı nereye 
bağlıyayım deyüp hancı dahi şuraya bağla demekle oraya bağiasa 
delaleten hancı kabul etmiş olur. (bk. md. 766) 

770. icab ve kabul llideynin mükatebesi ve dilsizin işaret-i 
ma'hudesiyle olur. 

Fasl-i Sani 
Vediaom Şeraiti Beyamudadır 

771. Yedianın vaz-ı yede kabil ve kabza salih mal olması şarttır, binaena
leyh denize batmış olan malı idŞ' sahih değildir. 

MAA, md. 775: Vediamn vaz'-ı Yf:de kabil ve kabza salih olması 
Flli~ . 

Binaenaleyh havadaki kuşun ida'ı salıili değildir. 

772. Muda' ve sahib-i vedianın akil olmaları şarttır. 
Binaenaleyh mecnun ve sabiyy-i gaynmümeyyizin 3.hara ida' ve 

3.hardan vediayı kabul eylem~leri sahih değildir. 
KY' daki 772 ve 773. maddelere karşılık olmak üzere: 
MAA, md. 776: Mıldi' ·ile müstevda'ın akıl ve mümeyyiz olpıalart 

şarttır, baliğ olmalan şart değildir. 
Binaenaleyh mecnunun ve sabiyy-i gayn mümeyyizin ida' ve vediayı 

kabul etmeleri salıili değildir. Ama me'zun olan sabiyy-i mümeyyizin ida'ı ve 
vediayı kabul eylemesi sahihtir. 

773. Muda' ve sahib-i vedi'anın baliğ olmalan şart değildir. 
Binaenaleyh me'zun olmayan sabiyy-i müriıeyyizin 3.hara ida' ve 

3.hardan vediayı kabul sahihtir. (bk. md. 772) 
Bab-rSani 

V edianın Ahkamı ~eyaoındadır 
774. Yedianın hıfzı muda' üzerine lazınidır.(bk. md. 775) 
775. Yedianın h~zında ol vedianın ~msali ne guna hıfz olunursa 

olveçhile hıfz olunması lazımdır. 
Binaenaleyh nukiid ve mücevherat misüllü malı ahır ve samanlık gibi 

mahallerde hıfz etmek hıfzında taksirdir. 

KY' daki 774 ve 775. maddelere karşılık olmak üzere 
MAA, md. 782: Vediaom emsali veçhile muhafazası lazımdır. 

. Binaena.leyb nukud ve mücevherat misüllü emvali ahır ve sarnanlık 
gibi yerlerde tutmak hıfzında taksir olmakla bu halde telef ya zayi olsa za
man. lazım gelir. 

776. Yediayı sahibinirı talebinde reddemani bir şey olmadıkça red ve 
teslim eylemek lazımdır. 
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KV'daki 776, 790, 791, 792, 793 ve 82_6. maddelere karşılık olmak 
üzere 

MAA, md. 794: V ediayı sahibi talep ettikte kendisine red ve teslimi 
lazım gelir ve red ve teslimin meuneti yani külfeti ve masrafı mudi'a ait 
olur. 

Ve mudi talep ettikte müst~vda' verıneyipte vedia telef ya zayi 
olsa ~min olur. ' 

Fakat hm-i talepte vedia uzak mahaJde bulunmak gibi bir özür
den oaşi vermeyip de telef ya zayi olmuş ise ol halde zaman lazım gel
mez. 

777. Akd-i vediayı1esıie aıcideyndeii her biriiün ner"rie 'vakit ailerse sela
myeti vardır. 

MAA, md. 774: Mfidi' ile müstevda'dan her birinin her ne vakit di-
lerse akd-i ida'ı feshe salahiyeti vardır. · 

778. V ediayı testirnde mekan-ı ida' muteberdir. 
Mesela İstanbul'da ida' olunan meta yine İstanbul'da teslim olunur; 

Edirne'de teslime muda' cebr olunmaz. 
MAA, md. 797: V ediayı testirnde mekan-i idi' muteberdir. 

Mesela İstanbul'da ida' olunan meta yine İstanbul'da teslim olu
nur; Edirne'de teslim etmek üzrere müstevda'a cebr oluıiamaz. 

779. Vedia muda' yanında emanettir. 
Binaenaleyh muda'ın teaddi ve taksiri bulunmadıfu halde helak olan 

vedia hakkında zaman yoktur. 
MAA, md. 777: Vedia yed-i müstevda'da emanett,ir. 

Binaenaleyh müstevda'm sun' ve teaddisi ve hıfızda taksiri ol
maksızm telef ya zayi olsa zaman lazım gelmez. Fakat ücretle hıfz için 
ida' olunmuş ise mümkinü't-taharruz olan bir sebeple telef ya zayi' oldu
ğu surette mazmun olur. 

Meselcı bir kimsenin yedinden kazara vedia olan saat düşüp de kınlsa 
zaman lazını gelmez. Ama saati çiğnese yahut elinden bir şey düŞüp de saat . 

'kınlsa zaman lazını gelir. Kezalik bir kimse malını diğere ida' ve hıfz için 
ona ücret ita ettikten sonra ol mal sirkat olunmak gibi mümlcinü't-taharruz 
olan bir sebepten naşi zayi olsa müstevdaa zaman lazını gelir. 

780. Muda' vedlayı bizzat kendisi hıfz ettiği gibi ümerrasından birine 
dahi verip hıfz ettirebilir. 

KV'daki 780, 811 ve 812. maddelere kıırşılık olmak üıe~e . 
~A, md. 780: Müstevda' vediayı kendi malı gibi bizzat'hıfzeder 

yahut emini olan kimseye hıfz ettirir. · . ·--' ,. 
Ve emini indinde teaddi ve taksir olmaksızın telef ya zayi olsa ge-
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rek müstevda'a ve gerek eminine zaman lazım gelmez. 

781. Mekan-ı vediayı müstevll muhit olan barik ve bunun misillü ma
zeretin vukuunda muda' ümenasından birini bulamadığı halde vediayı her 
kime olsa teslim edebilir. Bu surette muda' harlkin zevaJinden sonra vediayı 
istirdad etmeyip de yed-i ecnebide telef olsa zaman lazım gelir. 

782. MOda'ın ahara iare ve icar ve rehin eylemek misillü vediada tasar-
mratı sahih değildir.(bk. md. 801) . . 

Bab-i Salis 
Akd-i İda'da Vaki Olan Şartların Ahkamı Beyanındadır 

783. Akd-i ida'da zikr olunan şart müfid ve riayeti müınk.in ise muteber 
olup değil ise lağivdir. 

KV'dak! 783, 784, 785, 786, 787 ve 788. maddelere karşılık olmak 
üzere: 

MAA, md. 784: Akd-i ida'da iradolunan şart eğer mümkinü'l-icra 
ve müfid olur ise muteberdir, değil ise lağivdir. 

Mesela müstevda'ın hanesinde hıfz olurunak şartıyla bir mal ida' 
olunmuşiken harik vukuuyla diğer mahalle nakline mecburiyet geldikte ol 
şarta itibar olunmaz. Ve bu surette vedia diğer mahalle nakl olunup da bila 
teadd vela taksir telef Y3: zayi olsa zaman lazım gelmez . . 

Ve keza mudi' müstevda'a vedianı~ hıfzını emredip de zevcesine ya 
oğluna yahut hizmetkanna veyahut kendi malını hıfzedegelen bir kimseye 
verriıekten nehyettikte eğer o kimseye vermekte mecburiyet var ise nehy mu
teber olmaz. Bu surette müstevda' vediayı ol kirnesneye verip de bila teadd 
vela taksir telef ya zayi olsa zaman lazım gelmez. Ve eğer mecburiyet yok 
iken verirse zamin olur. 

Kezalik hanenin falan odasında hıfz olurunak Şari olunmuş iken müs
tevda' onu ol hanenin diğer odasında hıfz 'ettiği surette eğer ol odalar emr-i 
muhafazada müsavi iseler ol şarta itibar olun.maz. · 

Ve bu hald~ vedia telef olsa ke.ialik zaman lazım gelmez. Ama 
odalann biri kargir ve diğt;ri ahşap olmak gibi beyinlerinde tefavüt bulunsa 
şart muteber olup müstevda' onu meşrut olan odada hıfz etmeğe mecbur olur. 
Ve h.ıfzda ol odanınroadunu olan odaya koyup da telef olsa zamin olur. 

784. Bir metaı zayi olur ise muda' onu zamin olmak şartıyla ida' sahih 
olup fakat şart lağivdir.(bk. nid. 783) · 

785. ' Bir metaı . ancak sandığı derununda htfz etmek üzere ida' sahih 
olup fakat şart lağivdir.(bk. md. 783) 

786. Kezalik mOda' vediayı bir menzil derOnunda hırz ve hıfzda müsavi 
olan odalardan muayyen bir odada hı.fz etmek şartıyla ida' sahih olup ancak 
şart lağivdir. 
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Suret-i mezbilrede hıfza tahsis olunan oda lurz ve hıfzda saiderden 
ziyade ise şart muteber olmakla muda'ın riayet etmesi lazım gelir. 

Muha.J.efet eder ise zamin olur.(bk. md. 783) 
787. Müteaddid menzillerçlen birini hıfza tahsis ile vukiibulan şart itibar 

ve lağviyette ta'yin-i oda ile vikı' olan şart gibidir.(bk. md. 783) 
788. Yediayı filan menzilinde hıfz. eyle abar menzilde hıfz eyleme diye 

sahib-i vedia şart ve nehy etmişken miida' ol men.Zilde I:Üfz etmeyip min gay
n zariiretin ol menzilden hıfzda dun olan menzile vaz' ettikte vedia ziyi olsa 
miida' z3.min olur.(bk. md. 783) 

Bab-ıRabi' 

Zaman-ı Yediayı Mucib Olan Esb3b Beyanındadır 
789. Vedia misliyattan ise mislini, kıyerniyattan is~ zamanı miicib şeyin 

vukuu günü olan kiymetini zaman laztm gelir. 
Misli ve kıyemiye müteallik bahis Kitabü'l-Büyu'da beyan olunmuş-

tur. 
MAA, md. 803: Yedianın tazmini lazım geldikte jnisliyattan ise 

mislini kıyemiyattan ise zamanı mucib olan. şeyin yevm-i vukuundaki 
kıymetini vermek lazım gelir. 

790. Muda' vediayi red ve teslimi mümkün iken ba'de't-taleb sahibine 
teslim etmeyip yedinde helak oldukta zaman lazım gelir. . 

Mesela bir kimse nezdinde vedia olan nukiid-ı mevcudeyi sahibi ta
lep ettikte vermeyip yedinde zayi olsa ol nukudu zamin olur.(bk. md. 776) 

791. Miida' vediayı sahibinin talebinde havf-ı nefs ya havf-ı mal gibi 
mani-i red olur bir şey mevcud oldukta ol maniin zevati ma'lum olmadıkça 
muda'ın red ve teslimden imtinaa salahiyeti vardır.(bk. md. 776) · 

Mesela bir kimse nezdinde vedia olan kılıcı sahibinin talebiyle teslim 
ettikte ol kılıç ile kendini veya ahar kimseyi vuracağı indinde mütehaklok 
olsa şu su-i kasdin zevali ma'liim olmadıkça redden imtina' edebilir.(bk. md. 
776) 

792. Suret-i mezkfuede kılıç şu halde ol kimsenin teaddi ve taksiri ol
madığı halde zayi' olsa zaman laztm gelmez. Ama ol ·su-i kasdın zeva.J.i 
ma'lum oldukta kılıcı sahibine redden imtinaa salahiyeri olırıamakla red et
meyip de yedinde zayi' olsa kıymetini zamin olur.(bk. md. 776) 

793. Bir kimse bir medyiinun alıara deyn ikrannı müştemil olup ol med
yundan vedia ahz etmiş olduğu temessükü bi't-taleb ol medyuna red ettiği 
halde ketm ve ihfa edeceği ma'lum oldukta temessükü irnsak /ve' ol 
medyilndan men'a salahiyeti vardır. · .. . ./ . 

Ama ol medyOn deyni ikr3.r edeceği ma'lfun olduğu surette temessü
kü medyOndan men'a satahiyeti yoktur.(bk. md. 776) 

, . 
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794. Muda'ın ol temessü.kü temessük namına olan kimseye venneğe 
salahiyeti yoktur. 

795. Silret-i mezkiirede temessü.k narnma olan kimse davaya kıyam et
tikte derfuıunda isimleri muharrer olan şühOd kendi isimlerini görmedikçe 
eda-ı şehadetten imtina ettikleri halde tarafından temessükü ancak şühfida 
gösterrneğe muda'a emrolunur. · 

796. Muda' hıfzında olan vedi'anm halini kimseye beyan etmeyip vere
sesinin dahi ol vedi'ayı bildiklerini bilmeyerek fevt oldukta vedi'a aynen 
mevciid olmasa mücehhilen fevt olmuş olmakla terekesinden zaman lazmi 
gelir. 

KV'daki 796 ve 797. maddelere karşılık olmak üzere: 
MAA, md. 801: Müstevda' fevt oldukta vedia aynen terikesinde bu

lunduğu surette varisi yedinde dahi ~ınanet olmakla sahibine red olu-
nur. 

Ama aynen terikesinde bulunmadığı surette eğer müstevda'ın 
bal-i bayatında ol vediayı sahibine red ettim yahut bila teadd zayi oldu 
demek gibi bir suretle vedianın halini beyan ve takrir eylediğini varisi is
bat eder ise zaman lazım gelmez. 

Kezalik varis vediayı biliriz şöyle idi böyle idi diye tavsif ve tefsir 
ederek müstevda'ın vefatından sonra bila teadd vela taksir zayi olduğu
nu beyan etse yeminiyle tasdik olunarak zam~n lazım gelmez. 

Ve eğer müstevda' vediamn halini beyan etmemiş ise mücebhilen 
fevt olmuş demek olmasıyla düyun-ı saire gibi terikesinden istifa olunur. 

Ve· keza varisin vediayı tavsif ve tefsir etmeyerek mücerred biz 
vediayı biliriz, zayi oldu demesi muteber olmayıp olveçhile zayi olduğu
nu isbat edemediği surette terikeden zaman lazım gelir. 

797. Muda' vedi'ayı mücehhilen düyiln~;~ terekesinden ziyade olarak fevt 
olup vedi'a biayniba mevcud olmasa sahibi tamamen kıymetini alamayıp gu
ramada dahil olur. Ama terekede aynen mevÇud ve müsbet olan vedi'aya sahi
bi ehak olup ona sair gurama müdahele ederriez.(bk. md. 796) 

. 798. Muda'a cünun anz olup sahv ve ifakatinden me'yOs olundukta 
kable'l-cinne ahz etmiş olduğu vedi'a aynen mevcud olmasa sahibi muteber 
bir kefil. göstererek riiecnilnun malmdan tazmine salahiyeti vardır. 
· MAA, md. 800: Müstevda'a cünun arız olup da sabv ve ifakatından 
ye's geldikte kable'I-cinne ahz etmiş olduğu vedia aynen mevcud olmasa 
sahibi bir muteber kefil göstererek İnecnunun malından tazmine sala
myeti vardır. 

Fakat sonra kendine ifakat gelip de vediayı sahibine red etmiş ya
hut bila teada vela taksir vedia telef ya zayi olmuş idüğünü beyan eder 
ise yeminiyle tasdik olunarak ahz olunmuş olan akça:sım istirdad eyler. 
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799. MOda'ın vedia hakkında vulcObulan teaddisi ile zainan lazım gelir. 
Mesela bir kimse kendinde vedia olan akçayı um uruna sarfla istihlaJc 

ettikte ol akçayı zamin olur . 
. KV'nın 799 ve 833 .. maddelerine karşılık olmak üzere: 
MAA, md. 787: Müstevda'ın teaddi ve taksiri halinde vedia telef 

veyahut kıymetin': noksan tari olsa zaman lazım gelir. 
Mesela müstevda' kendisinde vedia olan nukudu urnurunu sarf ile is

tihlak etse zamin olur. Bu surette nezdinde emanet olan bir kese niıkudu 
olveçhile sarf edipte badebu kendi malından yerine koyduktan sonra teaddi 
ve taksiri olmaksızın zayi .oJ sa zamandan kurtgl~.~-. _ . _ _ . . . 

Ve keza müstevda yedinde vedia olan_ hayvana bila izin binip de gi
derken gerek fevkalade sürmekle ve gerek diğer sebeple ve gerek bila sebep 
telef olsa veyahut esna-yı ·rahda sirkat olunsa müstevda' ol hayvanı zamin 
olur. 

Kezalik harik vurnun'da müstevda' vediayı diğer mahalle nalele 
muktedir iken nakl etmeyip de muhterik olsa zaman lazım gelir. 

800. Muda' vediayı sahibinin izni olmaksızın isti'mal ettiği halde helaJc 
olsa zaman laz~ gelir.(bk. md. 801) 

801. Bir kimse kendine ida' olunan beygiri bila izin isti'mal etmekle 
kıyınetine noksan tari' oldukta ancak noksan-ı kıymetini zamin olur. · 

KV'nın 782, 800, 801, 803, 804, 805 ve 806. maddelediren karşıilk 
olmak üzere: · 

MAA, md. 792: Müstevda' vediayı sahibinin izniyle isti'mal edebil-
diği gibi alıara icar ve iare ve rehin dahi edebilir. , 

Ama sahibinin izni olmaksızın alıara icar ya iare veya rehin edip 
de vedia müste'cir ya müsteır yahut mürtehin yedinde telef ya zayi olsa 
yahut kıyınetine noksan gelse müstevda'a zaman lazım gelir. 

802. MOda' vediayı bila izin emini olmayan kimseye ida' ve teslim edip 
ba'de'l-mütaraka Ql kimse yedinde teaddi ve taksiri olmayarak helaJc oldukta 
ahar kimseye nesne terettüp etmeyip mOda'-ı evvele zaman lazım gelii. 

Ama kable'l-müfaraka helaJc olduğu surette zaman yoktur. . 
MAA, md. 790: Müstevda' vedi~yı bila izin · alıara _ida' edemez. 

Edip de ba'dehu telef olsa zamin olur. .. 
Ve eğer müstevda'-ı saninin teaddi ya taKsiri ile telef olmuş ise 

mudi' dilerse müstevda'-i saniye tazmin ettirir ve dilerse m·üstevda'-ı ev-
vele tazmin ettirip o dahi müstevda'-ı saniye rücu eder. . . 

803. Muda'vediayı bila izin ahar kimseye iare ve_teslim ettikt/ vedia 
ahar kimse yedinde teaddi ve taksiri olmaksızın helaJc oldukta zaman ancaJc 
MOda'a lazım gelir.(bk. md. 801) . · 

' . 
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804. Bir kimse kendine ida olunan beygiri bila izüı atıara iare ve teslim 
edip ahar kimse dahi bir müddet istimal etmekle kıyınetine noksan tari olsa 
noksan-ı kıymeti ancak Muda' zfunin olur.(bk. md. 801) 

805. MOda' nezdinde olan vedlayı bila izin allara lcar ve teslim edip 
ahar kimse yedinde helak oldukta zaman ancak Muda'a lazım gelir.(bk. md. 
801) 

806. MUda' hıfzında olan vedlayı bila izin atıara rehin ve teslim edip 
ahar kimse yedinde helak olsa Mı1da'a zaman lazım gelir.(bk. md. 801) 

807. Muda' vedlayi diğer mal ile karıştınp temyizinde usret ve güçlük 
olsa zaman lazım gelir. Ama sühUletle temylzi mümkün olduğu surette 
zaman lazım gelmez. . .. 

Mesela bir kimse kendinde vedi'a olan buğdayı diğer buğday ile ka
nştırsa ol buğdayı zamin olur. Ama emanet altını beyaz akça ile karıştırsa 
zaman lazım gelmez. 

MAA, md. 788: V ediayı sahibinin izni olmaksızın diğer mal ile yek
diğerinden tefrik olunamayacak surette karıştırmak teaddidir • 

. Binaeneliyh müstevda' kendisinde vedi'a olıin bir miktar yüzlük altın
ları kendisinin yüzlük altınlarıyla yahut bir başkasının -vedia olan yüzlük al
tınlarıyla bila izin karıştırdıktan sonra zayi olsa yahut sirkat olunsa zamin 
olur .. Ve keza müstevda'dan başka bir kimse mezkur altınları olveçhile karış
ursa ol kimse zamin olur. 

808. Muda'ın kabzında olan vedi'ayı ahat kimse bila izin diğer mal ile 
karıştınp temyizinde usret olsa zaman ancak ah ar kimseye lazım gelir. 

· 809. Muda'ın yedinde iken sun'ı olmayarak diğer mal ile karışan vedia 
hakkında zaman yoktur. . . .. ' . . 

Mesela bir sand~ derununda emanet kese delinip içinde olan beyaz 
akça diğer beyaz akça ile karışsa zaman lazım gelmez~ : 

Fakat muda' ve sahib-i vedi'a ol akçada hls~eleri miktarı şerik olurlar. 
MAA, md. 789! Müstevda' eğer vediayı sahibinin izniyle madde-i 

anifede beyan olundoğu üzere diğer mal ile karışorsa yahut kendisinin . 
sun'u olmaksızın iki mal birbiriyle kezali.k yekdiğerden tefri~ olunmaya
cak surette karışsa mesela bir sandık derununde vedia olan altın kesesi 
yırtılıp içindeki altınlar diğer altmlarla karışsa mecmuunda müstevda' 
ile sahib-i vedia hisseleri miktarınca şerik olurlar. Bu halde bila teadd 
vela taksir telef ve zayi olsa zaman lazım gelmez. 

810. Simsar olan kimse sattığı emvalin serneolerini birbire karıştınp 
adet-i belde dahi bu veçhile cari ise zaman lazım gelmez. 

Ama örf-i beldeye muhalif olup temyi'zinde dahi usret olduğu surette 
zaman lazım gelir. 

811. Muda' emini olan bir şahs-ı muayene vedi'ayı teslimden mernnil' 
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iken vediayı ol şahsa verip ba'de'l-mufaraka yedinde hel3.k oldu_kta ol şahıs 
vediayı hıfza gayn muktedir ise yahut muktedir olup da muda'ın hıfza mukte
dir ahar emini mevcud ise zaman lazun gelir. 

Ama ol şahısdan başka hıfza muktedir emini mevcud değil ise zaman 
lazım gelmez. · 

Mesela bir kimse kendinde vedia olan beygiri emini ~lan bir hatuna 
teslimden sahibi men ettikten sonra ah'ar emini mevcut iken beygiri ol hatuna 
verip ba'de'l-mufarak:a hel3.k olsa kıymetiıli zfunin olur. (b k. md. 780)_ 

812. Kezalik bir kimse kendine ida' olunan olunan beygiri ümenasından 
muayyen bir hadimine teslimden memnu' olduktan sonra ahar emin hadimi 
mevcut iken beygiri memnu' olan badime verip ba'de'l-İnuraraka yedinde 
helaıc olsa kıymetini zarrun olur. 

Ama ilmenasınclıin ahar emini mevcud değil ise zaman lazun gel-
mez.(bk. md. 780) · · ·· · · · 

813. MOda' bir m~alle gider oldukta seferden memnil' olmayıp tarilc 
dahi mahilf değil ise yabut men ve havfdan beri ya ikisi birden mütehakkık 
olup ancak muda' ol mahalle sefe~ etmeğe muzdar ise yahut seferi milcib iz
dirarı olmayıp fakat gideceği mahal mesafe-i gaıibe ise yahut baide yani üç 
günlük yol olup ancak muda'ın mekan-ı ida'da vediayı hıfza muk~edir e_mini 
mevcud değil ise vediayı beraber götürebilif ve gittiği halde vedia telef ol-
dukta zaman yoktur. . . 

A~a şurilt-ı mezkilrenin küllisi ya bazısı buluninadığı halde' sefer 
edip vedia dahi telef olsa zaman lazun gelir. · 

Mesela bir kimse nezdinde emanet olan meta ile .beraber seferden 
memnil' olup seferi miiciö zarureti dahi yok iken mesafe-i baide mahalle 
gidip ol meta zayi olsa zaman lazım gelir. . .. · 

814. MOda' emanet akçayı bila izin ahara ikraz ve teslim edip sahibi 
müciz olmasa ol akçayı zamin olur. 

MAA, md. 793. Mustevda' emanet akçayı bila izin ahara ikraz ve 
teslim edip 4e sahibi müciz olmasa müstevda' ol akçayı zamin olur. 

Kezailk kendisinde vedia olan akça ile sahibinin aliara olan 
deynini eda ettiktesahibi razı olmasa zamin olur. . 

815. MOda' emanet ·akça ile sahibinin ahara olan deynini eda ettikte sa-
hibi razı olmasa ol akçayı zamin olur.(bk. md. 814) .. 

816. Emanet hayvan maıiz olup muda'ın emriyle ona abar kimse 
muaıece edip ila~tan telef olsa sahibi muhayyer olup dilerse milda'a dilerse 
ilac eden kimseye tazmin edebilir.. . 
_ . 817. Muaiece eden kimseY.e.J.azmin et@i şurett~ .. 9.l hayyal}/mfi_ğa'ın 
malı olmadığı mualece eden kimsenin ma'lilmu değil ise ol qahi rtiiida'a.rücu 
edebilir. · 

1 . 
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Ama muda'ın malı olmadığını b ilirken mualece etmiş ise rücu · ede
mez. 

818. İda'ı gayn muvakkat olan vediada muda'ın fiiliyle vaki olan 
teaddinin zevaliyle zaman zail ve sakıt olur. 

Ama lda'ı muvakkat olup vakti hulUI ettikten sonra viiki olan teaddisi 
ba'de'z-zeval vedia hellik olsa zaman siikıt olmaz. 

Mesela bir kimse kendinde bila tevklt !da' olan metada viiki olan 
isti'malini terk ettikten sonra meta zayi olsa zaman lazım gelmez. 

Kezalik vakt-i akitten itibaren bir ay tamamına değin lda' olunan 
metada ay tamamından sonra vaki olan isti'miilini ba'de't-terk ol meta zayi 
olsa zaman lazım gelir. 

819. Muda'ın kavliyle vaki olan teaddinin zevaliyle her halde zaman 
zail ve siikıt olmaz. 

Mesela bir kimse emanet bir"malı sahibinin talep ettiği mecliste ona 
tasallurundan havf olunacak kimse hazır değil iken ol mal nezdinde sahibi 
için emanet idüğünü ba'de'l-inkar zayi olup n:ıuahharan ol mal sahibi için 
nezdinde emanet idüğünü ikrar ve itiraf etmekle zamandan tebrie-i zimmet 
edemez. 

Suret-i mezbOrede kıyemiyattan olup vedianın ma'lOm olduğu halde 
yevm-i inkarda olan kıymetini, olmadığı surette yevm-i lda'da olan kıymetini 
mOda' zamin olur. 

820. MOda' emanet malın bazısını vermek üzere tehdld ve tahvlf olunup 
vermediği halde telef- i nefs ya telef-i taraf yahut emanet malın cümlesini 
ahzdan hazer ettikte bazı malı verse zaman lazım gelme~. 

Ama habs ya kayd ü bend yahut kendi malından olarak kadr-i 
kifayed~n zaidini ahzdan havf edip verdikte miktar-ı medffiu ziimin olur. 

821. Vedia muda' yedinde nehb ve garet .oliındukta muda'a zaman lazım 
gelmez. Suret-i mezkurede garet eden kimse ile muda'ın hakk-ı husumeti var
dır. 

822. Sahib-i vedia fevt olup mOda' vediayı varise teslim murad ettikte 
hakime müracaat eder .. 

MAA, md. 802: Mıidi' fevt oldukta vedia varisine verilir. Fakat te
rike müstağrak bi'd-deyn ise hakime müracaat edilir. 

Ve eğer hakime müracaat etmeksizin müstevda' onu varise verip 
o dahi istihlak etse müstev(Ja' zamin olur. 

823. Sahib-i vedia her ne vermiş ise mevcud olduğu halde onu alır. 
824. MOda' yedinde bir nev' emanet akça kasid olup aynen kiiim olduk

ta aynini teslim lazım gelir. 
SOret-i mezkOrede akçanın sahibi mücerred mOda' yedinde kiisid ol-
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makla altın ya gümüşten kıymetiyle muda'ı tazmine salahiyeti yoktur:. 
-· Ama muda' emanet akçayı ba'de'l-istihlak kasid oldukta yevm-i is

tihllil<te altın ya gümüşten olan kıymetini zamin olur. 
825. Grub olan sahib-i vedianın üzerine nafakası vacib olan kimseyi 

mOda' yedinde vedia olan akça ile infakt(!. hakime müracaat eder. 
Eğer bi la müracaat sarf ederse zam in olur. 

MAA, md. 799: Sahib-i vedia gaib olup da üzerine nafakası vacip 
olan kimsenin müracaatı üzerine hakim ol gaibin vedia olan akçasından 
ol kimseye nafaka takdir ettikte müstevda' kendi yedinde vedia olan ak
çadan ol kimsenin nafakasına sarf etse zaman lazım gelmez. 

Fakat hakimin emri ohrıaksı~ı~ sarf eder .~se_ ~amin olu_r .. · _. 
826. Yedianın nafakası ve meOnet-i reddi ve nakli caiz olan mahalle 

ücret-i nakliyesi sahibine aittir.(bk. md. 776) 
827. MOda' nafakaya muhtac olan vediayı sahibi gaib oldukta ican 

mümkin ise re'y-i hakirnle alıara icar edip hasıl olan ücretteri infak eder. 
Ama ican gayrımümkin- ise re'y-i hakirole ibtida yahut üç gün kadar 

kendi" malıyla infak edip sahibi zuhUr etmediği halde kezalik alıara bey' ve 
serneoini alıp hıfz eder ve malından miktar-ı masrufıyla sahib-i vediaya rücu 
ed~ . 

Ama izn-i hakim olmaksızın vukObulan masrufıyla sahibine rücu 
edemez. 

MAA, md. 786: At ve inek gibi nafakaya muhtaç olan vedian·ın 
nafakası sahibine aittir. Sahibi gaib oldukta müstevda' olan kimse ha
kime müracaat edip o dahi sahib-i vedia hakkında eslah ve enfa' olan 
suretin İcrasım emreyler. Şöyleki vedianın icarı mümkin ise müstevda' 
onu re'y-i hakimle icar edip ücretinden infak eder yahut serneo-i mis-

. liyle satar ve icar-1 mümkin değilse kezalik re~yi hakimle hemeri ·yahut 
üç güne kadar kendi malından infak ettikten sonra serneo-i misliyle satıp 
nihayet üç günlük masrafını dahi sahibinden ister. Ama hakimin izni 
olmaksızın masraf eder ise mudi'den alamaz. 

828. Muda'·s~ibi gaib olup hayat ve mematı ma'lum olmayan vediayı 
sahibinin fevti ve veresesi tebeyyün edinceye değin hıfzeder. 

MAA, md. 785: Vediamn sahibi gaib olup da hayat ve mematı 
ma'lum olmasa müstevda' onu sahibinin vefatı tebeyyün edinceye dek 
hıfz eder. 

Fakat yedia· durmakla bozulacak şeylerden olduğu halde haki-
· min izniyle satip serneoini nezdinde emanet olarak hıfzedebilir. Ama sat
mayap da durmakla bozulsa zaman lazım gelmez. 

829. Muda' vediayi sahibi hanesine ve ayalinde ctlan bir kimse1 yedine 
teslim ettikten sonra sahibine kable'l-vusaı zayi olsa zaman lazım gelmez;; 

, . 



225 

. 830. qündüzleri birbirine hıfzda muavenetleri mutad olan ehl-i sillcdan 
bir kimse emanet metaı kendi metaıyla dükkanı derOnuna vaz' ve neharen 
dükkanı açık bırakıp taşra çıktıkta emanet meta zayi olsa zaman lazım gel
mez. 

831. Muda' emanet meta.ı dükkanında plştahta üzerinde bırakıp ve yanı 
üzerine yatıp uyudukta meta zayi olsa zaman lazım gelir. 

Oturduğu yerde uyusa zaman lazım gelmez. . 
832. MUda' emanet malı Ii ecli'l-hıfz başı altına koyup uyumakla meta 

zayi olsa zaman lazım gelmez. 
833: Muda' harilcvukuuiıda vediayı diğer mahalle ~akle muktedir iken 

nakl etmeyip muhtenk olsa zaman lazıin gelir.(bk. md. 799) 
834. Yedianın fesadından havf olunup sahibi dahi gaib oldukta muda'ın 

onu· izn-i hakirole satınağa selahiyeti vardır. 
Bu surette semeni yedinde emanet kalır. 
Ama satınayıp da muhafaza etmek dahi caizdir. 
Ve satmadığı halde fesada gitse zaman lazım gelmez. 
Ve eğer hakimin izni olmaksızın satar. ise kable'l-fes§.d hakime vusul 

mümkin ise zamin olur, mümkin değil ise zamin olmaz. 
835. Ved~a vakt-i saYfda güvetenrneğe müstaid olsa muda' onu bir yere 

serip de hava ile tebrid etmemekle güvelenip fesada gitse zaman lazım gel
mez 

836. Muda' vedia derOnuna mevzu' olan bir metaı unutup vedia ile bera
ber sahibine . teslim edip sahib-i vedia dahi muttali olduktan sonra yedinde 
zayi olsa sahibi vedia ol metaı muda' için zamin olur. 

Ama kable'l-ittila' zayi olsa zaman lazım gelmez.· 
Bab-ı Hamis · 

Muda' ve Sahib-i V ediamu Teaddüdü Suretinde 
Cereyan Eden Ahkam jıeyamndadır 

837. Muda' iki ıclınseni~ bir meclist~ başka başka kendine ida' ve teslim 
ettikleri bir miktar ·akçeden birinin kendi akçasinı aharıo gıyabında teslime 
selahiyeti vardır. 

838. İki kimse beynlerinde müşterek malı bir kimseye maan ida' ve tes
lim ettiklerinde ol mal misliyattan ise muda' sahibierinden birinin hisse-i 
ma'lumesini '§.barın gıyabında izn-i h.akim olmaksızın red ve teslim edebilir. 

Ama ol mal kıyemiyattan ise ahadühümarun hissesini §.barın 
gıyabında def ve teslim edemez. 

MAA, md. 796: İki kimse müşterek maliarım bir kimseye ida' ettik
ten sonra ol şerikierden birisi gelip de aharm gıyabmda hissesini müs
tevda'dan talep ettikte vedia eğer misliyattan ise müstevda' onun hissesi-
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ni kendisine verir. Ve eğer kıyemiyattan ise vermez. 
839. Kabil-i kısmet olan bir mal iki kimseye !da' ve teslim olundukta 

beyinlerinde münasefeten ba'de't-taksim nısfını biri, nısf-ı diğerini dahi ahan 
alıp hıfz ederler. · · · 

Ve her biri kendi hıfzında olan msıf malı alıara veremez. 
Eğer verip de alıarın yedinde iken teaddl ve takslri olmayarak malın 

küllisi telef olsa nısıf malı veren kimse ~amin olur. 
Ve alan kimseye nesne lazım gelmez. 
Ama ol mal kısmete kabil olmadığı surette mün~vebe ile hıfz.ed_erler. 
Ve aniann yekdiğere malı teslim sebebiyle üzerlerine nesne terettüb 

etmez. . . : . .. --·-·· --!·-- ... ·: ·- , 

MAA, md. 783: müstevda' müteadditoldukta eğer vedia kabil-i kıs
met değilse birinin izniyle diğeri hıfze_der, yahut bii"~~I'!~:Vebe hıfzederler. 

V e bu halde vedia b ila. J~~dd vela taksir telef olsa b~rine zaman 
lazım gelmez. 

Ve eğer vedia kabil-i kısmet ise müstevda'lar. onu beyinlerinde 
seviyyen taksim ile her biri hissesini hıfzeder. · · 

Ve birisi hissesini mı1di'in izni olmadıkça müstevda'ı alıara vere
mez. Verip de aharıo yedinde iken bila teadd vela taksir telef ya zayi 
olsa alana zama~ lazim gelmez, ama veren kendi hissesinizamin olur. 

KV'da yer almayan Mecelle maddeleri . 
778: Müstevda'm hizmetkarı yedinden vedia üzerine bir şey düşüp 

de vedia telef olsa-hizmetkar zamin olur. · 
779: Vedia hakkında sahibinin razt olmadtğt şeyi yapmakteaddi-

dir. 
781: Müstevda' kendi mahm nerede hıfz ederse vediayı dahi orada 

htfz eder. · 
791: Müstevda' vediayı ahar kirnesneye ida' edip de mı1di' müciz 

olsa müstevda'-i evvelaradan çtkıpol kirnesne müstevda' plur~· . 
795: Müstevda' vediayı bizzat yahuüt emini ile red ve teslim eder. 

Ve emini ile red ve irsal ettiği surette kable'l-vusul vedia bila teadd vela 
taksir telef ya zayi olsa zaman lazım gelmez. · 

798: Yedianın menafii sahibinindir. 
Mesela eman~t olan hayvanın y~vrusu ve sütü ve yünü sahibine ait 

olur. 

, . 


