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Fıkıh Dünyadaki İmtihan Muhtelif Dünya Hayatı Muhtelif
Soru
Araç Kaskosu ve Sigorta
Araç için yapılan zorunlu araç sigortası ile kasko yaptırmanın dini hükmü nedir? Bununla
birlikte diğer isteğe bağlı sigortaların hükmü nedir?

Cevap

Devletin mecburi olarak koyduğu zorunlu trafik sigortası mecburi olduğu için onu
yaptırmakta bir mesuliyet olmaz inşaallah.
Aşağıya sigorta ile ilgili İslam Fıkıh Ansiklopedisinde geçen önemli yerleri alıyoruz:
"Mısır ulemasından Mustafa al-Hammami ile İbn Abidin ve Rabıtatü'l-Alem'i-İslamiye'nin
fıkıh heyeti Hey'etü Kibari'l-Ulema da sigortanın haram olduğunu belirtiyorlar. Mustafa elHammami, kitabında şöyle diyor: Sigortanın bütün çeşitleri haramdır. Aynen piyangonun bir
nevidir. Çünkü sigorta şirketi evini sigorta etmek isteyen kimseye "Her yıl bana şu kadar
prim ödeyeceksin. Eğer evin yanarsa ben değerini ödeyeceğim, yanmazsa da sen taksitini
ödemeğe devam edeceksin" der. Demek ki ev yanarsa sigorta değerini ödeyecek, yanmazsa
ödenen taksitler beyhude gitmiş olacaktır. Bu aynen piyangoya benziyor. Çünkü birçok
kimse her yıl bir veya birkaç defa piyango bileti alır ama bir defa olsun kendisine birşey
çıkmaz. Bazıları da vardır ki yalnız bir defa bilet alır ve kendisine para çıkar. Yalnız hayat
sigortası bundan biraz farklıdır. Çünkü belirtilen zamana kadar sigortalı ölmezse ödediği
taksitler faiziyle beraber kendisine geri verilir.
İbn Abidin de İslam diyarında sigortanın caiz olmadığını, küfür diyarında gayri müslimlerin
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sigorta şirketine sigorta edilmiş bulunan malın telef olması halinde bedelini almakta bir beis
olmadığını beyan edip özetle şöyle diyor: Tüccarlar arasında caari olan adete göre herhangi
bir ecnebiden kiralanan gemiye, kira anında mallarının teminatına matufen ecnebi
diyarındaki gayri müslime bir miktar para veriyor ki buna sigorta denmektedir. Şayet gemi
yanar, batar veya yağma edilirse darül harpte bulunan sigorta şirketi malların değerini
ödeyecektir. Benim anladığıma göre helak olan şeyin bedelini almak caiz değildir. Evet
müslüman bir tüccarın darü'l-harpte harbi bir ortağı bulunur, müşterek mallarını orada
sigorta eder, mal telef olursa müslüman tüccar şirket tarafından verilen taminatı alabilir.
Çünkü akit harbi arasında cari olmuş ve tazminat harbi olan şahsın rızasıyla kendisine
gönderilmiştir.
Mekke-i Mükerreme'de 4.4.1397 tarihinde Abdullah b. Humeyd'n başkanlığında Muhammed
Ali al-Harekan, Abdülazız b. Baz', Muhammed b. Abdullah al-Sabil, Salih b. Asimeyn,
Muhammed reşid Kabani, Mustafa al-Zerka, Muhammed Reşidi, Abdulkuddüs al- haşimi'nnedevi ve Ebubekir Gumi'den müteşekkil fıkıh heyeti toplanarak sigorta meselesini ele alıp
inceden inceye tetkik ettikten sonra Mustafa al-Zerka hariç, ittifakla sigortanın bütün
çeşitlerinin haram olduğuna dair kanaatlerini beyan etmişlerdir.
Verilen kararın özeti aşağıya alınmıştır.
1-Sigorta akdi gararı (aldanma)tazammum eder.Çünkü sigortalı ne kadar vereceğini,ne
kadar alacağını bilmiyor. Belki bir iki taksit ödedikten sonra bir afet gelir çatar, bunun
üzerine sigortalı malın bütün bedelini sigortadan alır.Belki de bütün taksitleri yatırdığı halde
malı afetten mahfuz kaldığı için bir şey almaz.
2-Sigorta kumarın bir çeşididir.Çünkü sigorta şirketinin ,meydana gelen felakette hiç bir
rolü yoktur,ama malı helak olsa bedelini vermektedir.Yahut devamlı musibetten masum
kaldığı için bedelsiz olarak taksitleri almış olmaktadır.
3-Sigorta ribe'l fadl ve ribe'l nesie'yi tazammun eder.Çünkü sigorta iştirakçiye verdiğinden
fazlasını verirse ribe'l fadl ve bir müddet sonra olduğu için de ribe'n nesi olur.
4-Sigorta meselesinde bedelsiz olarak başkasının malının alınması vardır.Bu da '' Ey iman
edenler mallarınızı aranızda haksız yere yemeyiniz.'' Ayetindeki yasağın şümulüne girer."
(İslam Fıkıh Ansiklopedisi)

İslam Alimleri yukarıda zikredilenlerden anlaşılacağı üzere şu anda uygulanan kar-zarar
ortaklığına dayanmayan sigorta ve kaskonun caiz olmadığı beyan etmişlerdir. Fakat karzarar ortaklığına dayanan sigortalar yardımlaşma mantığında olduğu için caizdir.
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