135255 - Havaalanında unutulan eşyaları değerlendirmek
Soru

Havacılık şirketinde pilot olarak görev yapmaktayım. Dün Suudi Arabistan/Cidde havaalanına
uçtum. O sırada zemzem suyu olup olmadığını sordum. Getiren kişiye sorduğumda havaalanında
çok bulunduğunu söyledi. Zira bazı yolcular bunları unutuyor veya kargoya veremediği oluyor
böylece havaalanında kalır. Bu sular içilmediği takdirde imha edilmektedir. Bu sulardan alabilir
miyim?

Detaylı cevap

Allah’a hamd olsun.
Yolcunun havalimanında unuttuğu veya bıraktığı su: Ya o suyun sahibine ait diğer eşyaların
yanındadır ve onun adına kayıt edilmiştir. Bu durumda havayolları şirketinin sorumluğunda olur.
Bunun üzerine eşya sahibinin su ile eşyalarını almak için dönmesini beklenir veya sahibi
dönmeyeceği bilinir veya dönüşünden ümit kesilirse veya su bozulmaya maruz kalırsa; satılır ve
bedeli o malın sahibi adına sadaka verilir.
Bununla birlikte sorumlu şirket yolcuların eşyalarını belirli bir süre zarfında korumakla yükümlüdür.
Şeyh İbn Useymin’e şöyle soruldu:
Kuru temizleme şirketine gelen elbiselerin sahibi, iki ay geçmesine rağmen gelip almadı. Bu
elbiselerin sahibi tanınmıyor. Faturada ﬁrma, üzerinden iki ay geçen elbiselerden sorumlu olmadığı
yazmaktadır. Çamaşırhane sahibi bu elbiseleri kullanmak, satmak veya sadaka vermek üzere
alabilir mi? Şayet kullandıktan sonra sahibi gelip isterse bunun ücretini vermek zorunda mı?
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Cevap:
Şayet anlaşmaya göre iki ay geçtikten sonra elbise sahibi onu gelip almazsa onun hakkı kalmaz. İki
ay geçtikten sonra çamaşırhane sahibi sadaka olarak verir veya satar ve parasını sadaka verir.
Ancak iki ay geçtikten sonra 10-15 gün daha beklenmesi daha doğru olur. Çünkü elbise sahibi bu
sürede farklı sorunlar yaşamış olabilir. Arabası arızalanmış veya hastalanmış olabilir.
Şayet iki taraf arasında bir süre belirlenmiş ise; süre bitiminde işyeri sahibi ister onu sadaka olarak
verir veya sattıktan sonra parasını sadaka olarak verir. Fakat aralarında belirli bir süre yoksa bir
veya iki ay bitiminde elbiseyi satması caiz değildir. Ancak sahibinin gelmesinden ümidini keserse
bu durumda tasarruf hakkı olur. Aksi takdirde süresiz bir şekilde işyeri bu tür elbiselerle meşgul
olacaktır. (lika babul meftuh 11/215, 19-/215)
Şayet su, başka bir eşyayla birlikte değil ise, üzerine her hangi bilgi yazılmamış ve sahibi
havaalanını terk ettiğine dair kanaat getirilmiş ise, sahibi tekrar su için havaalanına dönme ihtimali
yoktur. Bu durumda pilotların veya diğer çalışanların bu suları değerlendirmelerinde sakınca
yoktur. Çünkü bunun hükmü buluntu hükmündedir. Bulan kimse faydalanabilir. Yetkililer bu suları
dağıtması faydalı ve hayırlı olacaktır.
En iyisini Allah bilir.
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