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Editörden
slam Hukuku Ara t rmalar Dergisi lahiyat disiplinleri içinde çok özel
bir yere sahip olan f k h sahas nda ülkemizin ula t F yüksek seviyeye yak r
bir muhteva ile 11. say s n okuyucular yla bulu turman n heyacan içinde.
Her geçen gün daha fazla ümit vadeden bir h zla olu an bu sahadaki birikimin mütevazi bir yans mas n n görüldüFü elinizdeki say da da deFerli yaz lar
mevcut. Özellikle aile hukukunun baz meselelerini ilgilendiren makaleler,
f k h usulüne dair telif ve tercüme ara t rmalar, f kh n baz özel kavramlar ,
f kh ilgilendiren bir tak m problemlerle ilgili yakla mlar, kitap tan t mlar ve
literatür tetkikleri, f k h miras m z n önemli servetlerinden bir risale ne ri bu
say n n muhtevas n olu turdu. Geni yelpazede bir içeriFe sahip bu say m z n slam Hukuku alan ndaki çal malara deFerli katk saFlayacaF inanc nday z.
Yaz lar yla ve diFer bilimsel çal malar yla destek veren bütün bilim
adamlar m za samimi kalpten te ekkürlerimizi arzediyoruz.
Yeni say larda bulu mak dileFiyle…

Prof. Dr. Saffet KÖSE
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SLÂM A LE HUKUKUNDA “ HSAN ” KAVRAMI HAKKINDA
BAZI MÜLAHAZALAR
Prof. Dr. Be ir GÖZÜBENL *
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BilindiFi gibi, bütün hukuk sistemlerinde nikah akdinin kurulmu say labilmesi için, öncelikle evlenecek çiftler aras nda her hangi bir evlenme engelinin bulunmamas gerekmektedir. Evlilik engellerinin kapsam n n geni liFi ve bu engellerin devaml l k arz edip etmediFi, ya da hangilerinin geçici
olduFu ve hangilerinin devaml l k arz ettiFi hususlar , her bir hukuk sisteminin dayand F inanç veya deFerler sistemiyle doFrudan baFlant l d r.
slam hukukunun temel esaslar Kur’an ve Sünnet’te bildirilen deFerlere dayand F ndan, slam aile hukukuyla ilgili esaslar ve bu kapsamda evlenme engelleriyle ilgili hükümler de doFrudan doFruya Kur'an ve Sünnet’e dayanmaktad r.

*

Atatürk Üniversitesi dlahiyat Fakültesi Öjretim Üyesi. e-posta: besir@atauni.edu.tr
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Kur’an- Kerim’de özel hukuka dair konularda hukuk normu formundaki ayr nt l esaslardan ziyade, normlara esas te kil edecek deFerler ve temel ilkeler verilmekle yetinilirken, özel hukuk kapsam nda olduFu halde aile
ve miras hukuku konular nda temel ilkelerin yan nda, ayr ca ayr nt l ekilde
belirlemeler de yer almaktad r. Esasen bu durum aile ve miras hukuku alanlar n n, özel hukukun diFer konular na göre dini ve ahlaki deFerlerle daha
yak ndan ilgili ve hatta iç içe olmas ndan da kaynaklanmaktad r. Nikah akdiyle ilgili esaslar n, hukuki yönleri yan nda, ayn zamanda dini ve ahlaki
yönleri de bulunduFu ve bu durumun sadece slam hukukuna münhas r olmad F , diFer hukuk sistemleri için de (orijin itibariyle deFerlendirildiFinde)
geçerli olduFu bedihidir. Kur'an- Kerim'de nikah akdiyle ilgili birçok ayette,
özellikle de evlilik engellerinin (muharremat n) kapsam aç klan rken, “haram” ve “helal” kökünden kelimeler (fiiller)1 ile yine aile hukukuna dair baz
konularda “günah/cünah”2 eklindeki ifadelerin kullan ld F dikkate al nd F nda, konunun dini boyutu daha net bir ekilde ortaya ç kmaktad r. Çünkü
helal, haram ve günah kavramlar dini kavramlar olup, bunlarla bir i in dini
hükmü / dini müeyyidesi/dini boyutu aç klanmaktad r.
Esasen Kur’an- Kerim’de aile kurumunun farkl boyutlar yla ilgili slami deFerlerin aç kland F çok say da âyet bulunmaktad r. Aile kurumuyla
ilgili deFerlere dair bu ayetlerin yan nda, slam aile hukukundaki evlilik engelleriyle ilgili esaslar n da neredeyse tamam na yak n k sm n n, ayr nt l
esaslar halinde âyetlerle aç kland F görülmektedir. Ancak, dini – ahlaki ve
hukuki yönlerin iç içe bildirildiFi konuyla ilgili bu ayetler aras nda tearuz
görüntüleri bulunduFu ve bu kapsamda ayetlerin bir k sm n n mensuh ya da
muhkem olup olmad F hususunun, geçmi ten günümüze tart ld F konunun uzmanlar n n malumudur. Bu çal mam zda konuyla ilgili ayetler aras nda mensuh ayet/ayetler bulunup bulunmad F hususunda farkl aç lardan
deFerlendirmeler yer alacakt r.
Konuyla ilgili âyetler kendi aralar nda sistematize edildiFinde, slam aile hukukundaki evlenme engellerinin bir k sm n n devaml l k arz eden engeller, bir k sm n n ise geçici engeller olduFu görülmektedir. slam aile hukukundaki devaml l k arz eden evlenme engelleri ba l ca üç grupta toplanabilir
ki, bunlar da,
a- Kan baF yla olan yak n akrabal k (kan h s ml F ),
b- Evlilikten doFan h s ml k (s hri h s ml k),

1
2

Bakara, 2/ 230; Nisa, 4/23.24; Nur,24/3; Ahzab,33/50.52.
Bakara 2/235,236.
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c- Süt emmeden kaynaklanan bir akrabal k (süt h s ml F ) ile3 meydana
gelen evlenme engelleridir.4 Yukar da da ifade edildiFi gibi, slam aile hukukunda devaml l k arz eden evlilik engelleri Kur’an- Kerim ile sabittir.
Evlenme engellerinden geçici olanlar ise, bu engellerin sebepleri dikkate al narak ba l ca üç grupta toplanabilir:
1- Önceden yap lan evlilik/evliliklerin sonuçlar yla ilgili evlilik engelleri: Bu gruptaki evlilik engellerinin bir k sm sadece bayanlar n önceden yapt klar evlilikten kaynaklanan geçici engeller iken, bir k sm da baylar n önceden yapt klar evlilik/evliliklerden kaynaklanan geçici engellerdir. Bu grupta yer alan evlilik engellerinden bayanlar n yapt klar evliliklerden kaynaklananlar unlard r:
a- Ba kas yla evli olmak,
b- Kocas n n ölümü5 veya bo anma/ayr lma
iddet bekliyor olmak,

6

durumlar ndan dolay

c- (Bo and F kocas yla yeniden evlilik yapabilmesi hususundaki geçici
bir evlilik engeli de) kocas taraf ndan üç kere bo anm olmak7.

3

B , " , & M . E *KA
AB
C DEF GH IJK
JL ,
“ Babalar{n{z{n evlendikleri bayanlarla evlenmeyiniz; çünkü bu durum bir fuhu~ olduju gibi, hem de ijrenç ve kötü
bir yoldur; geçmi~te kalan (cahiliye döneminde yap{l{p da geçmi~te kalan bu tip evlilikler) ise bu kapsamda dejildir.”
Nisa,4/22.
DJ K N O, # P C DJL QO, DJ P O RL DJL O, SQT N G, UT N G, DJL Q, DJL )#, DJL QO, DJL G, DJL O DJ # S
C G ) L .O, DJG O C C!Y DJ GO Z , DJ # V W M C G D" Q K JL D .XM C G D" Q RL DJ K C DE
RM RL DJ G ,
)
[ . E \ .A
A C "QT
Sizlere ~unlar{n nikah{ da haram k{l{nd{: Analar{n{z, k{zlar{n{z, k{z karde~leriniz, halalar{n{z, teyzeleriniz, erkek
karde~lerinizin k{zlar{, k{z karde~lerinizin k{zlar{ ve sizi emziren süt analar{n{zla süt k{z karde~leriniz, kay{nvalideleriniz ve zifafa girdijiniz kar{lar{n{zdan evlerinizde bulunan üvey k{zlar{n{z, ejer üvey k{zlar{n{z{n analar{yla zifafa
girmemi~seniz evlenmenizde bir beis yoktur; yine ayn{ ~ekilde gelinleriniz (öz ojullar{n{z{n e~leri) ve iki k{z karde~i
nikah{n{z alt{nda birle~tirmeniz (de size haram k{l{nd{). Ancak daha önce geçen geçmi~tir. Çünkü Allah hem baj{~lay{c{ ve hem de merhametlidir.” Nisa,4/23.
4
Kur'an-{ Kerim'de devaml{ evlilik engelleri konusunda Peygamberimizin (s) e~leriyle ilgili de baz{ esaslar ihtiva
eden âyetler mevcuttur ki, bu âyetlerden bir k{sm{ hem Peygamberimiz (s) ve hem de dijer Müslümanlar aç{s{ndan
muharremat{n kapsam{yla ilgilidir (Ahzab 33/50). Bir k{sm{ da sadece Peygamberimize (s) münhas{r esaslar{ ele
almaktad{r ki bu ayetler, sonraki dönemlerdeki insanlar aç{s{ndan Peygamber sevgisi ile Peygamberimizin (s) e~leri
(annelerimiz) ve dijer aile fertlerinin Müslümanlar{n kalbindeki yeri konular{nda önemli mesajlar{ da içermektedir.
Bkz. (Ahzab 33/6, 52,53).
5
Normal ~artlarda kocas{ ölen bir kad{n{n iddet süresi, dört ay on gündür. C K_G C`G "! W ,aO ., Y!, DJ . M "! C!Y ,
Q . ) L )G \ , b, ) G C KO RM C M ) M DJ # V W M C WO Cc G dXM &#, -O G O Bakara, 2/234. Ancak, kocas{
ölen kad{n o esnada hamile ise, iddet süresi, dojum yap{ncaya kadard{r. f"! C , C ) C g! .O C WO h ) T N ,O, ***
! i O C * Z ! \ Talak suresi, 65/4.
6
Normal ~artlarda adet gören bo~anm{~ bir han{m{n iddet süresi, üç kur’ beklemektir.B, k k C K_G C`G "! N l) ,
Bakara,2/228. Ya~l{l{ktan dolay{ adetten kesilmi~ olanlarla, adet görmeyenlerin iddet süresi ise üç ayd{r. C C $! R ,
Cg ! D R , -O k k C L M D" L .A DJ K C m ) Talak,65/4.
7
Bu evlilik engeli, üç talakla bo~anm{~ bir kad{n{n bo~and{j{ eski kocas{yla yeniden evlenmesi hakk{nda geçici bir
engeldir ki, bu engel de kad{n{n ba~ka bir erkekle sahih fiili bir evlilik yapt{ktan sonra, onunla da evliliji sona erip

,
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Baylar n önceden yapt klar evliliklerden kaynaklanan evlilik engelleri
ise iki grupta toplanmaktad r:
a- F k h kültüründe “cem’” diye ifade edilen ve bir bay n iki yak n akraba bayan ile birlikte evlenmesi8,
b- Bay n me ru görülen evlilik s n r n a mas .9
slam aile hukukunda evlilik için geçici engel te kil eden bu durumlar
taraflar n önceden yapt klar evlilik/evliliklerden kaynaklanmaktad r ki, taraflar aras nda evlilik (nikah) i lemi ancak bu engellerin ortadan kalkmas yla
tesis edilebilir.
GörüldüFü gibi slam aile hukukunda hâkim olan ilkeler gereFi, bu
gruptaki evlilik engellerinin kapsam konusunda, erkeklerle bayanlar aras nda farklar bulunmaktad r. Ba kas yla evli bulunma ve iddetle ilgili konularda
olduFu gibi.
2- Taraflar n din fark ndan kaynaklanan evlilik engelleri10;
3- Taraflar n iffetsizliklerinden kaynaklanan evlilik engelleri. 11
Yukar da da ifade edildiFi gibi, taraflar hakk nda bu evlilik engellerinden birisi bile mevcut olduFunda, evlilikleri me ru olmaz; evlilik için geçici
mahiyetli bu engellerin ortadan kalkmas halinde ise, taraflar n evlilik yapmalar dinen me ru hale gelir.
Buna göre bir Müslüman, hangi hukuk sisteminin yürürlükte bulunduFu ülke vatanda olursa olsun, e ler nikah akdiyle ilgili diFer bütün hukuki
artlar ta salar bile, aralar nda Kur’an ve Sünnet’te bildirilen evlilik engeli /
engelleri mevcut ise, bu evlilik dinen geçerli olmaz (haramd r). Dinen haram
olan böyle bir evlilik, bir ekilde (her nas lsa) gerçekle mi se, devaml engellerde e lerin derhal ayr lmalar ; geçici engellerde ise, engelin ortadan kald r lmas na kadar birlikte ya amamalar gerekir.

iddetini tamamlay{nca ortadan kalkar. .O o .A W "! .O ) # V W M
+ .XM i [ W,a IJ L p" G C * Z L M + .XM
. ) !q
! \ , r L, \ , ) ! (Bakara Sûresi, 2/230).
8
dslam aile hukukunda bir erkejin ayn{ anda iki yak{n akraba ile evli bulunmas{ yasak olup, bu hükümdeki yak{nl{k
kriteri, bayanlardan birisinin erkek olmas{ halinde birbirleriyle evlilijin yasak olduju yak{n akrabal{kt{r. Bu kapsamda
bir erkejin ayn{ anda iki k{z karde~le evli bulunmas{ (cem’) yasak olduju gibi; hala ile yejen / teyze ile yejeninin
birlikte nikahlanmas{ da yasakt{r. dki k{z karde~in nikahla cem’ edilmesinin haram olduju hükmü ayetle sabit (Nisa,
4/23,
A C "QT C G ) L .O, ) iken, teyze ile yejen / hala ile yejenin nikahla cem’ edilmesinin haram olduju
hükmü ise hadisle sabittir. Buhari, Nikah,27; Müslim, Nikah,37-38.
9
Nisa,4/3.
10
Bakara,2/221, Nur, 24/3, Mümtehine,60/10.
11
dslâm hukukuna dair kitaplarda, genellikle zina ve benzeri gayri ahlaki davran{~larla ilgili evlilik engeli öne ç{kart{lmamaktad{r ki, bu da Nur suresindeki 3. ayetle ilgili anlay{~ farklar{ndan kaynaklanmaktad{r. A~aj{da bu konudaki
ayetler (Nur,24/3, 26, Nisa,4/24,25, Maide,5/5) hakk{nda ayr{nt{l{ bilgi verilecektir.
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Bu çal mam zda slam hukukuna göre evlilik konusunda, din fark ile
zina gibi iffetsizliklerden kaynaklanan geçici engellere dair, Kur'an referansl
kriterler üzerinde durulacakt r. DiFer bir anlat mla, yukar daki tasnifte 2. ve
3. grupta yer alan evlilik engelleri hakk nda bilgi verilirken, evlilik engellerine dair ayetler aras ndaki sistematik bütünlük hakk nda bilgi verilecektir. Bu
kapsamda slâm' n deFerler sisteminde aile kurumuyla ilgili sosyal normlara
kaynak te kil eden deFerlerin Kur’ani referanslar hakk nda baz tespit ve
deFerlendirmelerimiz de yer alacakt r.
I- SLÂM HUKUKUNDA D N FARKI LE FFETS ZL KTEN KAYNAKLANAN EVL L K ENGELLER VE HSAN
1- Din Fark ndan Kaynaklanan Evlilik Engelleri ve hsan
a- Evlilik çin Geçici Bir Engel Olarak irk Ve Küfür:
BilindiFi gibi, Kur'an- Kerim’de hem erkekler ve hem de bayanlarla ilgili olarak, din fark kaynakl evlenme yasaF na dair esaslar n aç kland F ayetler mevcuttur. Bu ayetlerden baz lar nda ehl-i irkle evlilik, baz lar nda ise,
ehl-i küfür kimselerle evlilik aç k ve kesinlik bildiren ifadelerle yasaklanm t r. slâm' n deFerler sistemine göre, evlilik için e lerde bulunmas gereken
vas flarla ilgili esaslar n ortaya ç kart lmas aç s ndan, öncelikle bu konudaki
ayetlerin kendi aralar nda sistematik bir tasnife tabi tutulmas n n yararl
olacaF kanaatindeyiz.
Kur'an- Kerim'de müminlerin d ndaki insanlar inanç boyutuyla nitelendirilirlerken, bazen genel bir anlat mla “inanmayanlar” veya “kafirler”
ifadeleri kullan l rken, bazen “ehl-i kitap” eklinde grupland r lmak suretiyle,
bazen de Yahudiler, H ristiyanlar, Sabiiler, Mecusiler, mü rikler eklindeki
isimlendirilmelerle ifade edilmektedir.12 Konuyla ilgili ayetler bir bütün olarak deFerlendirildiFinde, “küfür” kavram n n “ irk”e göre daha bir üst kavram olup, hem mü rikleri, hem ehl-i kitab ve hem de diFer inanmayanlar
içine ald F anla lmaktad r.13 Ayetlerde bunlardan mü rikler, kafirler ve ehl-i
kitap olanlarla evlilik hakk nda sarih esaslar yer almaktad r.

12

Konuyla ilgili ayetler hakk{nda bkz., Hac,22/17; Bakara,2/62; Maide,5/69.
13
v w x w y vDv w zL_y wL p{"w wC Jx w y v wC Ez z &
y v)y w, z| w"Jz y zZy%wO yCz ,v w wE wC!zY{ zCJv w! yDw
“Ehl-i kitaptan ve de mü riklerden olan kafirler, kendilerine aç k delil (beyyine) gelinceye kadar ayr lacak de illerdir.” Beyine, 98/1;
z !{ z w y } w yDv% wr$z w ,vO w zM wC!z z wQ wD{ w wW z wK RzM wC Ez z &
y v)y w, z| w"zJy zZy%wO yCz ,v w wE wC!zY{ {.Az
“ Ehl-i kitaptan ve de mü riklerden olan kafirler, devaml kalmak üzere cehennem ate indedirler; onlar yarat klar n
en erlileridirler.” Beyyine, 98/6.
Küfür kavram{n{n kapsam{na dair dijer ayetler hakk{nda bkz. Bakara, 2/105, Ha~ir, 59/2.
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Kur'an- Kerim’de müminlerin (bay/bayan) mü riklerle (bay/bayan) evlenmeleri kesin ifadelerle yasaklanm t r.
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“ (Ey mümin erkekler!) Mü rik bayanlarla iman etmedikleri sürece evlenmeyiniz. Mümin bir cariye, mü rik bir (hür) bayandan kesinlikle daha
hay rl d r; mü rik bayan sizin çok ho unuza gitmi olsa bile. Yine ayn ekilde, onlar iman etmedikleri sürece mü rik erkeklerle, mümin bayanlar evlendirmeyiniz (nikahlamay n z). Mümin bir köle, mü rik bir (hür) erkekten
kesinlikle daha hay rl d r; mü rik erkek sizin çok ho unuza gitmi olsa bile.
Çünkü onlar ( irk ehli), sizi cehenneme ça' r rlar; Allah ise, izniyle sizi cennet ve ma'firete ça' r r. Allah ayetlerini insanlara, dü ünsünler – dü ünüp
ö'üt als nlar diye apaç k bildiriyor.” Bakara,2/221.
Bu ayette, (iffetli14) bir mümin (bay/bayan) kimsenin, ehl-i irk kimselerle evlenemeyeceFi ve de evlendirilemeyeceFi aç k ve kesin ifadelerle bildirilmektedir. Buna göre, iffetli mümin bir erkek, mü rik bir bayanla tevhit
inanc na sahip (mümine) olmad F sürece evlenemez; keza iffetli mümin bir
bayan da mü rik bir erkekle, mümin olmad F sürece evlenemez. Görülüyor ki
irk, slam aile hukukunda hem erkek hem de bayan aç s ndan bir evlilik
engelidir.
Bu ayetten ba ka Nur suresinde evlilik konusunda mü riklerle ilgili
esaslar ihtiva eden ba ka bir ayet daha (Nur, 24/3) mevcuttur ki, bu ayet
hakk nda a aF da ayr bir ba l k alt nda bilgi verilecektir.
Bakara suresinin 221. ayetinde, ehl-i küfrün mü rik kesimiyle ilgili evlenme yasaF n n kapsam , iki tarafl olarak (hem bayanlar ve hem de baylar
aç s ndan) net bir ekilde aç klanm t . Konuyla ilgili Mümtehine suresindeki
10. ayette ise, ehl-i kitap ve ehl-i irk ayr m yap lmaks z n, Mümin bayanlar n kâfir erkeklerle evlenemeyeceFi (kar l kl olarak birbirlerine helal olmad klar ) aç klanm t r.

14
Bu ayetle ilgili aç{klamalar{m{zdaki “iffetli” ifadesi, Nur suresi 3.ayetteki kay{tlar dikkate al{narak yer alm{~t{r.
A~aj{da konuyla ilgili ayr{ca bilgi verilecektir.
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“Ey inananlar! Mümin kad nlar göç ederek size geldiklerinde onlar imtihan ediniz. Allah onlar n imanlar n daha iyi bilir. E'er onlar n inanm
olduklar n anlarsan z, onlar kâfirlere geri döndürmeyin; ne bu kad nlar
onlara helaldir, ne de onlar bunlara helal olurlar. Onlar n bu kad nlara harcad klar mehirleri onlara geri verin. Mehirlerini verdi'iniz takdirde bu kad nlarla evlenmenizde sizin için bir günah yoktur. (Bu durumda) Kâfirlerin (nikah ba' yla olu an) korunmu lu'una ba'l kalmay n ve de kafirlere kat lan
kad nlara harcad ' n z mehiri isteyin. Onlar da size kat lan kad nlar na harcad klar n istesinler. Bu size Allah' n hükmüdür; O aran zda böyle hükmediyor. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.” Mümtehine, 60/10.
Görülüyor ki, bu ayette genel bir ifadeyle, mümin bayanlar n kafir erkeklere, kafir erkeklerin de mümin bayanlara helal olmad F aç klan yor.
Ancak, âyetin siyak ve sibak ile nüzul sebepleri dikkate al nd F nda, burada
zikredilen küffar n ehl-i irk (müminlere zulüm ve bask uygulayan Mekkeli
mü rikler) olduFu da aç kt r. Buna raFmen, mezkur ayette, mü riklerin önceden nikahl e leri olduklar halde bask ve zulüm sebebiyle Müslümanlara
s F nan mümin bayanlar n mü rik kocalar na helal olmad F bildirilerek, bunlar n kendilerine iade edilmeyecekleri aç klanan kimseler, daha özel bir ifadeyle “ irk ehli” olarak isimlendirilmek yerine, genel ifadesiyle “küffar”
olarak isimlendirilmektedirler.
Öncelikle ifade edilmelidir ki, bu ayette (60/10) bildirilen esaslar, mutlak olmay p, s rf inanç farkl l F ndan dolay e inden ve çevresinden zulüm ve
bask ya maruz kalarak, Müslümanlara s F nm ve de mü rik kocalar na geri
dönmek istemeyen evli bayanlarla ilgilidir. Yani bu ayetteki hükümler, mü rik ve mü rikelerle yeni tesis edilecek olan evlilikler hakk nda olmay p, ilgili
ayetin nazil olduFu esnada devam etmekte olan evlilikler hakk ndad r. Buna göre, kafir kocalar ndan gördükleri kötü muameleler veya s rf mümine
olduklar için mü rik kocayla ya amak istemeyip Müslümanlara s F nan bayanlar, mü rik kocalar na helal olmaz. Eski kocalar taraf ndan gelen “geri
gönderilme talepleri” reddedilir; ancak bununla birlikte kocalar taraf ndan
kendilerine verilen mehirleri de geri ödenir. Görülüyor ki, Mümtehine suresindeki konuyla ilgili bu esaslar n devletler özel hukukuyla ilgili boyutlar da
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bulunmaktad r. Dolay s yla aile hukukuyla ilgili, Mümtehine suresindeki bu
ayette (60/10) bildirilen esaslar n (yeni tesis edilecek evlilikleri de kapsayacak ekilde) mutlak olmay p, önceden devam eden evliliklerle ilgili olduFu ve
s rf inanç farkl l F ndan dolay e inden ve de çevresinden maruz kald F zulüm ve bask lar sebebiyle farkl bir ülkeye s F nma söz konusu olduFu için,
konunun devletler özel hukuku boyutlar da bulunduFu dikkatten uzak tutulmamal d r.
b- Ehl-i Kitap le Evlilik ve hsan
Müslüman olmayanlarla evlilik konusunda hükme medar âyetlerden
birisi de Maide sûresinin 5. âyetidir. Bu ayette (Maide, 5/5), evlilik engeli
olarak din fark konusunda ehl-i kitapla evliliFin hükmü bir boyutuyla netle tirilirken, ayr ca slâm aile hukukuna dair birçok konuda da esaslar getirilmi tir.
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“Bu gün size iyi ( temiz) eyler helal k l nd . Kendilerine kitap verilenlerin yeme'i size helal, sizin yeme'iniz de onlara helaldir. Ayr ca, inanan namuslu kad nlar ile, sizden önce kendilerine kitap verilenlerden (ehl-i kitaptan) namuslu kad nlar da, nikahl olarak namuslu ya aman z ve de (evlili'iniz) gizli dost edinmi konumda (bir evlilik) olmamak art yla, mehirlerini
verdi'iniz takdirde size helaldir. Kim inanmay kabul etmezse onun ameli
bo a ç km t r ve o ahirette kaybedenlerdendir.” Maide,5/5.
Görülüyor ki bu ayette, Müslümanlara helal olan eylere dair öncelikle
genel anlamda bir kriter olmak üzere FG2H (ho /iyi/ temiz olan eyler)”, sonra
da A/ (ihsan vasf n haiz/iffetli/ namuslu bayanlar) kriteri zikredilip, bu
kapsamda hangi yiyecek maddelerinin helal olduFu konusunda önceki ayetlerde bildirilenlere ilave olarak baz aç klamalar yer al yor; ayr ca ba ta zikredilen genel kriter kapsam nda aile hayat na dair konularda da, evlenilmesi
helal olan bayanlar ve aile hukukuna dair baz temel esaslar aç klan yor.
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Bu ayette slam aile hukuku aç s ndan iki temel kavram n yer ald F görülmektedir. Bunlardan birincisi, FG2H (ho /iyi/ temiz olan eyler)”, diFeri ise
A/

kavramlar d r.
ba- “Et-Tayyibat

FG2H Kavram :

Bu konuda temel kriter olarak öncelikle, müslümana “tayyibat -

FG2H

kapsam nda olan eylerin helal olduFu bildirilmektedir. FG2H kelimesinin
sözlükteki hakim anlam n n Türkçe kar l F “ho eyler” ise de, kelimenin
anlam yelpazesinde “iyi”, “güzel”, “temiz” anlamlar da vard r. Esasen bu
kelime ba ka ayetlerde pek çok konudaki ho , güzel ve iyi eyleri ifade sadedin de yer almaktad r.15 Bu ayetlerde Müslüman n yiyeceFi eylerin helal
olmas yan nda, ayn zamanda ho /temiz/iyi/güzel olmas n n da gerektiFi
bildirilmektedir. Ancak bu kavram mezkur ayette hem yiyecek maddelerinin,
hem de evlenilecek olan insanda bulunmas gerekli bir vasf bildirmektedir ki
o da evlenilecek olan kimsenin “ho /temiz/iyi” insan olmas d r.
Ayetten aç kça anla ld F na göre, ehl-i kitab n namuslu – iffetli bayanlar da “tayyibat” kavram n n kapsam ndad r. Bu ayetteki aile hukuku
boyutlu “tayyib - tayyibat - kriteri, sadece evlenilecek bayanla ilgili iken, Nur
suresinin 26. ayetinde, bu kriterin evliliFin her iki taraf (bay ve bayan) aç s ndan da gerekliliFi net bir ekilde bildirilmi tir.

% )4T % F UV 4!
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“ Habis (pis) kad nlar habis (pis) erkeklere, habis erkekler habis kad nlara; temiz (tayyibat)16 bayanlar temiz (tayyib) erkeklere, temiz erkekler te15

Bakara,2/57, 88, 168, ,172; Araf, 7/157,160.
Ayetteki vN w x {l ifadesi, “iyi (ho~) olanlar” anlam{na gelmektedir. Ancak, bu kelimeyi, Türkçedeki kullan{mlar{ ve
bu kelimenin vN w~ z w•y kelimesinin z{tt{ oldujunu dikkate alarak, “temiz olanlar – temiz bayanlar”; w. v x l
{ ifadesini ise,
“temiz erkekler” ~eklinde tercüme etmeyi daha uygun buluyoruz. v€x {l kelimesine Türkçe kar~{l{k bulma çabalar{nda (
yani bu kelimeye “temiz-pâk” anlam{n{ tercih ederken), bu kelimenin ayetteki z{tt{n{n “habis” olduju hususu yan{nda,
bir ayette mü~riklerin necis olarak nitelendirilip (Tevbe, 9/28), ba~ka ayetlerde (iffetli) müminlerin bunlarla evlilijinin
kesin ifadelerle yasaklanmas{ (Bakara,2/ 221, Nur,24/39) ve ayetlerde genel ifadeyle müminlere “tayyibat{n” helal,
“habis” ~eylerin ise haram k{l{nd{j{n{n bildirilmesi, bilimsel dayanaklar{m{z olmu~tur. Burada tayyibat kavram{yla
ilgili önemli bir hususa dikkat çekmek istiyoruz ki o da, Kuran-{ Kerim’de s{kça geçen v€x {l ve vN w x {l ifadeleri çoju
kere, yiyecek maddeleriyle ilgili kriterlerin aç{klanmas{ kapsam{nda zikredilmesidir. (Bakara,2/ 168, 172, Nisa,4/160,Maide,5/4, Nahl,16/114 ). Ancak, yiyecek maddeleri için kullan{ld{j{nda da, yine maddi manevi temiz, pâk
ve ho~ olan ~eyleri ifade etmektedir. Bu ifade, Maide suresinin 5. ayetinde, yiyecek maddeleri de dahil olmak üzere,
Müslümanlara helal olan ~eyler hakk{nda temel bir kriter olarak aç{klan{rken, Nur suresinin 26. ayetinde ise, aile
hukuku aj{rl{kl{ olarak daha geni~ (dini-ahlaki ve hukuki) bir çerçeve çizmek üzere, genel kriter olarak zikredilmi~tir.
16
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miz bayanlarad r. te bu (temiz) insanlar, (iftirac lar n) dediklerinden biridirler (at lan iftiralarla ilgilleri yoktur). Onlar için baF lanma ve erefli bir r z k
vard r.” Nur,24/26.
Bu ayette, yer alan “habis” ve “tayyib” orijinli ifadeler, maddi pislik ve
temizliFi de kapsamakla birlikte, buradaki anlam n n manevi yönden pislik
veya temizlik (iyilik- ho luk) olduFu aç kt r. Yani, iffetli insanlar iffetli insanlarla, iffetsizler ise iffetsizlerle evlenirler. ffetli Müslüman bir erkeFin evlenebileceFi bayan n pâk-temiz “et-tayyibe”, iffetli Müslüman bir bayan n
evlenebileceFi erkeFin de yine pâk-temiz “et-tayyib” olmas gerektiFi bu
ayette aç k ve net ifadelerle bildirilmektedir. Görülüyor ki, slâm’ n evlilik
konusunda e lerde bulunmas n öngördüFü kriterlerden birisi iyi - temiz
insan “et-tayyib-et-tayyibe” olmakt r.
bb- hsan “. `

“ ve “el-Muhsanat

A/

Kavramlar :

Önceki zikrettiFimiz ayetlerde, inanm (bay/bayan, mümin/mümine)
bir kimsenin, irk ehli kimselerle kesinlikle evlenemeyeceFi (Bakara,2/221),
mümin bir bayan n da ehl-i küfür erkeklere helal olmad F (Mümtehine,
60/10) bildirilmi ti. Maide suresinin 5. ayetinde ise, mümin bir bay n, mümin
“muhsanat” bayanlarla evlenebileceFi gibi, ehl-i kitaptan “muhsanat” bayanlarla da evlenebileceFi net ifadelerle bildirilmi tir.
BilindiFi gibi, “muhsanât” kelimesi, “muhsana”n n çoFul hali olup,
Arapça'da namuslu, iffetli bayan anlam na gelmektedir. 17 Normal artlarda,

Bu ayette geçen kavramlarla ilgili dslam alimlerinin görü~ ve dejerlendirmeleri hakk{nda taf. bkz., Kurtubi, 211-212;
Hamdi Yaz{r, V,3493-3495.
17
Arapça'daki temel lugat kaynaklar{nda yer alan bilgilere göre, ` R M W,a ` , S ` L , •B ) S ` yani,
bir kad{n{n iffetli olmas{, (toplum taraf{ndan veya bulunduju sosyal statü gereji) korunmas{ veya evli kad{nlar{n
kocas{ taraf{ndan namusunun korunmas{ halinde, kad{na “muhsana”;
` R M W M S`
yani, kad{n{n
namusunu bizzat kendisinin korumas{ halinde ise, kad{na “muhsine “ denilirdi. Her iki kavram da, iffetli bayan{ ifade
etmek için kullan{lmaktad{r. Et-Taberi, Camiu’l-Beyan, V,7-8; Ez- Zemah~eri, Esasu’l-Belaja, ;
maddesi; Rag{b
el-Isfahani, el-Müfredat,;
maddesi; dbn Manzur, Lisanu’l-Arab, ;
maddesi; el-Kurtubi, il-Cami’ li Ahkami’lKur'an, V,120; ayr{ca bkz., Dajc{, ±amil, dHSAN md. DdA; Elmal{l{ Hamdi Yaz{r da “dHSAN” kavram{n{n laz{m ve
müteaddi kullan{m{n{ aç{klarken ~u ifadeleri kullanmaktad{r: “dhsan, lügatte menaat ve muhkemlik demek olan
“hasânet”ten mü~tak olup, bir mevk{i, kal’a gibi müstahkem yapmak ve kocas{ na mahremden h{fzu s{yanet eylemek
manalar{na müteaddi, {rz{n{ muhafaza edip iffetli olmak veya evlenmek manalar{na laz{m olur.”. Hak Dini Kur’an
Dili, II,1326. Toplumdaki hür bayanlar iffetsiz davran{~ sergilemedikleri taktirde namuslu – muhsane kabul edilmeleri
temel esast{r. Kendi iç dünyas{nda ve de bireysel tav{r ve ya~ay{~{nda iffetli olduju veya iffetliliji istediji halde,
bulunduju konumu itibariyle iffetli ya~ayamayan, iffetini koruyamayan cariye bayanlar hür olduklar{nda, hür bayanlar{n sahip olduju sosyal korunma sayesinde kendilerini koruyup iffetli olarak ya~arlarsa, bunlar da muhsane muhsine (iffeti korunmu~ – iffetini koruyan) statüsünü kazan{rlar. dffetli ya~ama konusundaki bu koruma ve korunma,
evlilikle de gerçekle~tirilmi~ olur (kabul edilir). Her iki halde de iffetli ya~ama imkan{na kavu~an bayanlara (hem
kendi iç dünyalar{ndaki iffetlilik isteji dojrultusunda ya~ama imkan{ sajland{j{ ve hem de, evlilikle veya cariye ise
hür statüsü kazand{j{ndan dolay{ iffeti koruma alt{nda olduju için), namuslu anlam{nda “muhsane - muhsine” denilmektedir. Çal{~mam{zda bu kavram, cümlenin ak{~{na göre, bazen “iffetli” ~eklinde de ifade edilmi~tir. Namuslu
(iffetli) ya~ayan erkek için ise, iffetini, namusunu koruyan anlam{nda “muhsin” denilmektedir.
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herhangi bir iffetsiz davran sad r olmayan insanlar n iffetliliFi (iffetli, namuslu olmalar ) esast r ve hukuken de öyle kabul edilir.
Ayetteki bu kay tlardan “muhsane/muhsine/ muhsanât” kapsam na
girmek için, mutlaka Müslüman olmak gerekmediGi de görülmektedir.
Zira, görüldüGü gibi ayette ehl-i kitab n namuslu – iffetli kad nlar na da
“muhsanât” denilmi8tir.
Ancak bu ayette, sadece iffetli mümin bir bay n (muhs n) ehli kitaptan
namuslu (muhsane) bir bayanla evliliFinin helal olduFu bildirilmekte; mümine bir bayan n (muhs ne – muhsana), ehli kitap baylarla evliliFine dair herhangi bir aç klama veya izin yer almamaktad r. Ayetteki bu husus konumuz
aç s ndan özel önem arz etmektedir. Zira yemeFin helal olu u iki taraf bak m ndan da ayr ayr aç kland F halde, evlilik konusunda, sadece ehl-i kitab n
namuslu/iffetli han mlar n n iffetli Müslüman erkeklere helal olduFu aç klanmaktad r. Daha önce zikrettiFimiz âyetlerde (Bakara,2/221, Mümtehine,
60/10) de, bu âyetteki yemek konusunda olduFu gibi, aralar nda din fark
bulunan evlilik adaylar n n her iki taraf aç s ndan da bir birlerine helal olup
olmad klar ayr nt l bir ekilde bildirildiFi halde, bu âyette yemekle ilgili
hükmün iki tarafl olarak aç klan p, evlilikle ilgili hükmün tek tarafl olarak
aç klanmas n n, hüküm istinbat aç s ndan önemli olduFu kanaatindeyiz.18
Yine ayn ekilde, yukar da zikrettiFimiz Nur suresinin 26. ayetinde de, habis
(pis) kad nlar n habis (pis) erkeklere, pis erkeklerin de pis kad nlara; yine
temiz bayanlar n temiz erkeklere, temiz erkeklerin de temiz bayanlara uygun
olduFu, iki taraf aç s ndan da ayr nt l ekilde aç klanarak bildirilmi tir.
Maide sûresindeki (5/5) bu âyette, ehl-i kitap kad nlar n iffetli
(muhs ne-muhsana) olmalar art getirilirken, bunlarla evlenecek olan mümin erkekler için ise,
L/# ? 2M L A/ - namuslu olup zinaya bula madan” ve $) SO! J K%' ]4 gizli
dost edinmeden” kay tlar yer almaktad r. Ayn kay tlar, Nisa suresinin 24.
ayetinde evlenecek erkeFin namuslu/iffetli olmas gerektiFini, yine ayn surenin 25. ayetinde ise, evlenecek bayanlar n namuslu/iffetli olmalar gerektiFini bildirme sadedinde yer almaktad r. Kur'an- Kerim’in Türkçe meallerinde
genellikle mezkur ayetlerdeki bu kay tlar, “…iffetli ya amalar , zina etmemeleri ve gizli dost tutmamalar art yla …” eklinde, konunun önemine binaen tekit için tekrar mahiyetinde zikredilmi oldu u anlay yla Türkçe’ye
çevrilmi tir.
Esasen, Kur'an- Kerim'de zina – fuhu yasaF na dair mevcut olan pek
çok âyetin yan nda, evlilikle ilgili ayetlerdeki zina – fuhu tan uzak durulma-

18
Nitekim a~aj{da zikredecejimiz, gayri ahlaki davran{~larla ilgili evlilik engeli konusunda hükme medar gördüjümüz âyetteki (Nur, 24/3) anlat{m tarz{ da bu kanaatimizi desteklemektedir.
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s na dair bu kay tlar, konunun aile hukuku boyutlar aç s ndan da oldukça
önemli mesajlar ihtiva etmektedir.
Kanaatimize göre, ayetteki bu kay tlarla, iffetli ve namuslu ya amak
konusunda slam’ n deFerler sistemindeki esaslar n tekit edilmesi yan nda,
ayn zamanda nikah ve aile kurumu ile ilgili temel ilkelere de dikkat çekilmektedir. Bunlardan birisi, aileyi olu turan e lerin her ikisinin de her zaman
namuslu/ iffetli olarak ya amak zorunluluFudur. Zira evlilik, namuslu insanlar aras nda kurulur ve de namuslu ya ayarak sürdürülür. kincisi ise,
aile kurulurken, nikahla ilgili öngörülen dini – ahlaki – hukuki esaslar n
hepsinin titizlikle yerine getirilmesine özen gösterilmesidir. Yani bu ayet,
nikah akdinin mutlaka ilan edilerek, evliliklerin gizli dost birlikteliFi intibandan uzak tutulmas n saFlayacak ekilde yap lmas n da amirdir.
Bu hususlar da dikkate alarak, çal mam zda ayete meal verirken, wC z z`y v ifadesini, “namuslu”; C z zM w v w y w[ ifadesini, “nikahl olarak”19; w,
‚. w yQOw ƒzYz•"{ v ifadesini ise, “gizli dost edinmi konumda bulunmamak – gizli
dost edinmi konumdaki evlilik olmamak” eklinde tercüme etmeyi daha
isabetli gördük. Bu ayetteki mezkur kay tlara, diFer ayetlerde de (Nisa,4/24,25) ayn anlam daha uygun dü mektedir. Bu ayetler (Nisa,4/24,25;
Maide, 5/5), slam toplumunda insanlar n ancak nikahl olarak birlikte ya ayabileceklerini; ayr ca, gizli dost konumundaki nikahl l klar n da me ru olmad F n göstermektedir. Buna göre, her ne suretle olursa olsun, toplumdan
gizlenen bir nikah, aralar nda evlilik engeli bulunmayan bay ve bayan n birlikteliklerine me ruiyet kazand rmaz.
Bu ayetler, ayn zamanda ahitsiz ve ilans z nikahlar n da dinen
nikah olmad F n göstermektedir. Nitekim, slam hukukçular da konuyla
ilgili ayet ve hadislerden, ahitsiz nikah n hukuken fasid, dinen ise haram
olduFu hükmünü ç karm lard r. Hatta ahitliklerini gizlemek art yla iki
ahit bulunmas da ahitsiz nikah gibi kabul edilmi tir. Kanaatimize göre,
slâm hukuk doktrinindeki, nikah n s hhati için ahitlerin bulunmas n n yeterli görülmeyip, nikah n topluma ilan edilmesinin de mecburi görülmesi
yönündeki içtihatlar, sadece konuyla ilgili hadislerin deFil,20 esasen bu ayetlerin gereFidir. Buna göre nikah n ilan edilmesini emreden hadisler, bu ayetlerde bildirilen esaslar örneklendirerek aç klamaktad r.

19
zIMz w v w kelimesi sifah yapanlar demektir. Sifah kelimesi ise, Arapça’da zina anlam{na gelmektedir. Esasen, sifah ve
nikah z{t kavramlard{r. Bay ile bayan aras{ndaki cinsel ili~ki, ya me~ru olur; ya da gayri me~ru olur. Me~ru olana nikah
(evlilik) denirken, gayri me~ru olan{na sifah (zina ) denir. Taf. bkz. dbn Manzur, Lisanu’l- Arab, I ve IJK maddeleri.
Buna göre, IM
[ ifadesi, sifaha yani zinaya bula~madan cinsel ili~ki kuran, yani evli (nikahl{) anlam{ndad{r.
Bundan dolay{, ayetlerdeki C z zM w v w y w[
ifadesini Türkçeye “evli - nikahl{ olarak” ~eklinde tercüme etmeyi daha
isabetli görüyoruz.
20
F{k{h kitaplar{nda, nikah{n ilan edilmesi gerektijine dair hükümlerin, genellikle konuyla ilgili hadislere dayand{r{ld{j{ ifade edilmektedir.
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2- Evlilik Engeli Olarak ffetsizlik ve hsan
Yukar da zikredilen âyetlerde, iffetli mümin erkeklerin, iffetli mümin
bayanlarla veya ehl-i kitaptan olan namuslu (muhsane) bayanlarla evlenebilecekleri; iffetli bir Müslüman n (bay/bayan) mü rik (bay/bayan) bir kimseyle
ise kesinlikle evlenemeyeceFi aç klanm t r. Nur sûresindeki 3. âyette ise,
slam aile hukukunda evlikte e lerde aranan dini ve ahlaki vas flarla ilgili
genel ilkelere zina örneFi üzerinde farkl boyutlu aç l m getirilmi tir. Bu ayet,
slam aile hukukunda evlenme engellerinin (muharremat n) farkl boyutlar
aras ndaki sistematik bütünlüFe de dikkat çekmektedir.
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“Zina eden erkek, ancak zaniye (fahi e) veya mü rik bayan ile evlenir; zaniye ile ise, ancak zani veya mü rik evlenir. Böyle evlilikler
müminlere haram k l nm t r.” Nur, 24/3.
Görülüyor ki bu ayette, zina yapan erkeklerin, ancak zaniyeler ya da
mü rikelerle evlenebilecekleri; zina yapan bayanlar n da, ancak zani (zina
yapan) erkek ile ya da mü rik erkek ile evlenebilecekleri; bunlar n (iffetli)
müminlerle evlenmelerinin haram k l nd F net ifadelerle aç klanm t r.
Esasen, slâm toplumundaki her kesin her zaman namuslu/iffetli yaamas , zina – fuhu ve benzeri gayri ahlaki davran lardan uzak durmalar na dair pek çok ayetin d nda, hem Nur suresindeki bu ayet (24/3), hem
Maide suresindeki 5. ayet ve hem de Nisa suresindeki 24 ve 25. ayetler, e lerin namuslu ve iffetli ya amalar art n , konuyla ilgili hukuki düzenlemeye
de mesnet te kil edecek ekilde net ve vurgulu ifadelerle bildirmektedir. Bu
ayette (Nur, 24/3) ise, iffetle ilgili diFer ayetlerde bildirilen genel esaslara
uymaman n dini/hukuki sonuçlar zina örneFinde aç klanmaktad r.
Buna göre, Kuran- Kerim’deki konuyla ilgili ayetler bir bütün olarak
göz önünde tutulduFunda, insanlar n hem evlilik öncesinde ve hem de evlilik
süresince (hayat n her safhas nda) iffetli ve namuslu ya amalar , dini bir
zorunluluktur. Bu zorunluluFun slâm' n deFerler sisteminde (hiyerar ik bak mdan) öncelikli deFerlerden olduFu anla lmaktad r.
Görülüyor ki bu âyet ayn zamanda, hem temiz insan olmak (tayyibtayyibe) ve hem de ihsan (iffetli olmak) kavram na bir boyutuyla aç kl k getirmektedir. Ayette sarih bir ekilde ifade edildiFine göre, namuslu olmayan
bay ve bayanlar, yani zani ve zaniyeler, inanm olsalar bile, inanm namuslu insanlarla evlenemezler; böyle bir evlilik haramd r. Ancak, gayr-i ahlaki
davran lardan (zina – fuhu vb. iffetsizliklerden) kaynaklanan bu evlenme
engelinin geçici olduFu, ilgili ki inin evlilik öncesi tevbe edip durumunu slah
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etmesiyle, bu evlenme engelinin ortadan kalkacaF hususu da, yine ayn suredeki 5. ayetle (24/5) sabittir: 21
Nur suresinin 3. ayetinde, zina – fuhu suçunu irtikap edenlerin, davran bak m ndan mü riklerle ayn seviyeye indiFi de dolayl olarak aç klanmaktad r.
Konuyla ilgili bu tip esaslar n toplumdaki kötü niyetli insanlarca, konulu gayesine ayk r - süfli emellere alet edilme ihtimali de gözden uzak
tutulmamal d r. te, zina iftiras n n suç olarak tan mlan p, bu suçu i leyenlere ceza (hadd-i kazf) öngörüldüFü ayetler (24/4), toplumda bu esaslar kötüye kullanmay önlemeye yönelik fonksiyonlara da sahiptir.
Konuyla ilgili ayetlerde aç kland F üzere, zina suçu isnad konusunda
e ler, toplumdaki diFer namuslu insanlardan farkl bir hukuki statüye sahiptir. Zira e lerin birbirlerine zina isnad halinde, bu durum dört ahitle ispat
edilemeyince, mülaane prosedürüyle evliliFe son verilirken,22 aralar nda evli-

21

„D z w „ v w[ w*{ {.zXwM v w y wOw, wrz wd z y wG yCz Gv wL wC!zY{ {zA
“Ama bundan (bu suçlar{ i~ledikten) sonra tevbe edip durumlar{n{ {slah edenler hariç (bunlar{n d{~{ndad{r); Zira Allah
baj{~lay{c{ ve merhametlidir.” (Nur, 24/5).
Bu âyet her ne kadar, namuslu kad{nlara iftira atma suçunun cezas{na dair hüküm bildiren Nur sûresindeki (24/4)
ayetten sonra yer almakta ise de, kanaatimize göre âyetteki istisna sadece, iftira atanlara münhas{r dejildir.
w. v z w y vDv% wr$z w ,vOw, … Gw Ow …•w w w- yDv w vw y wL ww, …•w y wW wC Kz w)kw yDv%,v zyW wM wB w w v z w wGy _w zG Lv _y w! yDw {Dvk zN w w`y )v y w. v y !w wC!zY{ w,
“dffetli - namuslu bayanlara iftira atan, sonra da dört ~ahit getiremeyen kimselere de seksen sopa vurunuz. Onlar{n
ebediyyen ~ahitliklerini kabul etmeyin, çünkü bunlar gerçekten fas{klar{n ta kendileridir.” Nur, 24/4.
Yani ayetteki bu istisna, ayn{ surenin hem 3. ve hem de 4. ayetindeki suçlar{ irtikap edenlerle ilgilidir. Bu surenin
ikinci ve üçüncü ayetleri, yak{n konularla ilgili olduju halde, birbirlerinin devam{ dejil; bundan dolay{ aralar{nda at{f
baj{ da bulunmamaktad{r. Halbuki, yine yak{n konularla ilgili olduklar{ halde, üçüncü ve dördüncü ayetler birbirleriyle at{f baj{yla bajlam{~ bulunmaktad{r. Kanaatimize göre, 5. ayetteki istisna, birbirleriyle at{f baj{yla bajlanm{~ 3 ve
4. ayetlerdeki davran{~larla ilgilidir. Surenin 6. ayeti de yine at{f baj{yla yukar{ya bajl{ olduju halde, mezkur istisna,
4. ayetten sonra gelerek, istisnan{n 3. ve 4. ayetlerle ilgili oldujunu göstermi~tir. Buna göre, zina suçunu i~leyenler
tevbe edip durumlar{n{ düzeltirlerse, ihsan (muhsane – muhsine – muhsin) vasf{n{ kazanabilirler. Yine ayn{ ~ekilde,
namuslu kad{nlara iftira edenler de, tevbe edip durumlar{n{ düzeltirlerse, namuslu insanlara iftira at{p onlar{ manen
kirlettikleri için, ebediyyen ~ahitliklerinin kabul edilmemesi gibi kendileri hakk{nda sabit görülen utanç verici durumdan ve de bundan dolay{ Allah taraf{ndan nitelendirildikleri fas{kl{k vasf{ndan kurtulurlar. Bununla birlikte, iftirac{n{n
tevbesi ve durumunu {slah etmesi, hadd-i kazf cezas{n{n dü~mesi için yeterli dejildir. Çünkü bu suçta, hem iftiraya
ujrayan{n kul hakk{ ve hem de bu türlü iftiralarla dslam toplumu kirletildiji için, toplum hakk{ söz konusudur.
Bilindiji gibi, bu surenin ba~{ndaki ayetlerde zina suçunu i~leyip de suçu sabit görülenlere verilecek ceza net bir
~ekilde aç{klanm{~t{r. Ancak, bu suçun sabit görülebilmesi için, ayette dört ~ahit ~art{ bulunmaktad{r. Bu suçu i~lediji
halde dört ~ahidin ~ahitlik etmediji vak’alarda, hukuken had cezas{ uygulanamamas{, taraflar{n bu suçunun dini –
uhrevi sorumlulujunu dü~ürmez; ki~ilerle Allah aras{ndaki bu durum, ki~inin tevbe ve durumunu {slah etmesiyle
dünyevi olarak ortadan kalkm{~ (yok) kabul edilir. Uhrevi durumu ise, ~üphesiz ki sadece Allah bilir. Görülen bir zina
suçuna dört ~ahidin ~ahitlik etmemesi halinde, toplumda dillendirilmesinin iftira cezas{n{ (haddi kazf) mucip olduju
(Nur, 24/ 4), ancak bu zina isnad{ durumunun e~ler aras{nda vaki olmas{ halinde, “kazf” cezas{n{ gerektirmeyip,
“lian” i~lemlerini gerektirdiji de ayetle sabittir (Nur, 24/6). Ancak, Nur suresinin 5. ayetindeki istisnan{n kapsam{yla ilgili yukar{daki dejerlendirmelerimiz, konuyla ilgili klasik kaynaklardaki bilgilerle uygunluk arz etmemektedir.
Konuyla ilgili farkl{ görü~ ve dejerlendirmeler hakk{nda taf.bkz.,Cassas, Ahkamu’l-Kur’an, III, 264- 282; Zemah~eri,
el-Ke~~af, (Beyrut- t.y.), III, 50-51; Kurtubi, XII,178-182 ; Elmal{l{ Hamdi Yaz{r, V,3479-3480.
22
Nur sûresi, 24/6-9.
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lik baF olmayan namuslu insanlar n birbirlerine zina isnad halinde ise,
isnatta bulunana hadd-i kazf cezas uygulan r.
Nur sûresindeki bu ayetlerden anla ld F na göre, e lerin zina suçunu
i lemesi ile evlilik, namuslu / iffetli insanlarda bir arada bulunmaz. Yani,
namuslu insanlar n evlilikleri, e lerin birbirlerine zina/iffetsizlik isnad yla
devam etmez. Özellikle mülaane ile ilgili âyetler, slâm' n deFerler sistemine
göre, e lerden birinin namus konusunda diFerini aldatmas haliyle birlikte,
diFer namuslu e ile evliliklerinin yürümeyeceFini, yürümemesi gerektiFini
göstermektedir. Bütün bu esaslar n, namuslu / iffetli e lerin kurduFu evlilik
birliFi aç s ndan olduFu bedihidir. BilindiFi gibi pozitif hukukta da e lerden
birisinin diFerini namus konusunda aldatmas (zina) bo anma sebebidir.23
Bu sûrede, zina suçunun cezas , zani ve zaniyelerin kimlerle evlenebilecekleri, zina suçuna hadd cezas uygulanabilmesi için dört ahitle ispatlanmas gerektiFi, zina suçunun dillendirilmesi ve dört ahitle ispat edilememesi halinde hadd-i kazf uygulanacaF , hadd-i kazf gerektiren durumun
e ler aras nda olmas halinde, iffetsizlik gösteren e in ayr lmamakta, iffetli
e in de ayr lmakta srar halinde, her iki e in de hukuken namusluluk vasf n
koruyarak mülaane ile evliliFin sonland r lmas gerektiFinin pe pe e gelen
ayetlerle aç klanmas , slam' n deFerler sistemi aç s ndan zina ve zina isnad n n birey, aile ve toplum aç s ndan vehameti farkl boyutlar yla ortaya
konmaktad r.
Nur suresinin ba k sm ndaki bu ayetlerde (24/ 2-10) birey, aile ve toplumun zinadan uzak durmas n n zorunluluFu ve zinan n çe itli aç lardan
olumsuzluklar sistematik bir bütünlük içinde aç klanm t r. Buna göre, slam toplumunda zina suçunu i lediFi sübut bulanlara zina haddi uygulan r;
bir kimse/kimseler hakk nda zina isnad telaffuz edilince, suç dört ahitle
ispatlan rsa suçluya/suçlulara zina haddi uygulan r; (e lerin d ndakilerin)
zina isnad halinde, suçun ispat için dört ahit getirilemezse suçu dillendirene iftira (kazf) haddi uygulan r; e lerin birbirleri hakk ndaki zina suçlamas na dört ahit getirilemediFi takdirde ise, “mülaane” ile evliliFe son verilir;
zina ettiFi halde dört ahitle ispat edilemeyen kimselerin namuslu / iffetli
kimselerle evlenmesi haramd r; ancak bu kimselerin tevbe edip durumlar n
slah etmeleri halinde bu yasak ortadan kalkar. Nur suresinin bu ayetlerinde
(24/2-10) aç klanan esaslar aras nda sistematik bir bütünlük bulunduFunu
görüyoruz. Mezkur ayetler aras ndaki konu bak m ndan mevcut sistematik
bütünlük, bu ayetlerin hepsinin muhkem olduFunun da bir göstergesidir.
Nur suresinin 3. ayetindeki “nikah” kelimesinin ba ka anlamlara geldiFi, öncesindeki ve sonras ndaki ayetler muhkem olduFu halde bu ayetin

23

TMK,md.,161.
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hükmünün mensuh olduFu gibi tefsir kitaplar nda mevcut farkl görü lerin,24
ayetler aras ndaki sistematik bütünlüFün saFlanmas ndaki güçlüklerden
kaynakland F kanaatindeyiz. BilindiFi gibi, konuyla ilgili ayetlerin
sistematize edilmesini zorla t ran hususlardan birisi, zina eden evlilerin nikahlar n n bat l olup olmayacaF d r. slam aile hukukuna dair normlar n
dayanaF olan deFerlere uymaman n hukuki müeyyideleri yan nda dini ve
ahlaki müeyyideleri de bulunduFu ve bu kapsamda, haram hükmünün dini
bir müeyyide olduFu bedihidir.
Kanaatimize göre bu ayet (Nur, 24/3) mensuh deFil; muhkemdir ve de
ayetteki c0 nikahlamak” fiili evlilik anlam ndad r. Zinaya bula t F mabeyn
aras ndaki ikrarla sabit olan veya dörtten daha az say daki insanlar n görmesiyle bu dar çerçevede bilinen kimselerin bu durumu devam ettiFi sürece,
buna vak f olan Müslümanlar n onlarla yeni evlilik tesis etmeleri haramd r.
Zinaya bula an insanlar n tevbe edip durumlar n slah etmeleriyle haraml k
ortadan kalkar. Evli kimselerin zinaya bula mas halinde ise, duruma vak f
olan diFer e in mülaane ile ayr lma i lemine ba vurmas gerektiFi de, ayn
surenin devam ndaki ayetlerle (Nur 24/6-9) sabit bir esast r; diFer e in duruma vak f olmamas halinde ise, zani veya zaniye olan taraf, haram olan
24
Mümin ve müminelerin gayr-i me~ru cinsel ili~kilere (zina ve benzeri iffetsizliklere) bula~malar{ Kur'an ve Sünnet’te kesin olarak yasakland{j{ndan, bu davran{~lar dinen haram; ahlaken çok çirkin ve kötü bir huy olup, hukuki
aç{dan ise, hem ceza hukuku bak{m{ndan had cezas{n{ ve hem de özel hukuk bak{m{ndan baz{ müeyyideleri muciptir.
Ancak, f{k{h kitaplar{nda, zina ve benzeri ahlaks{zl{klar{n yasakland{j{na dair ayet ve hadislerin ahlaki boyutlar{
yan{nda ceza hukuku boyutlar{ öne ç{kart{l{rken, genellikle aile hukuku (evlilik engeli) boyutu gerektiji ölçüde öne
ç{kmamaktad{r. Hatta, bu ayet aile hukuku aç{s{ndan âdeta yok say{lmaktad{r. Mesela, f{k{h kitaplar{nda zina evlilik
engelleri aras{nda yer almamaktad{r. Baz{ kaynaklarda, zinay{ evlilik engeli olarak görmenin, konuyla ilgili icmaya
muhalefet gibi olacaj{ bile ifade edilmi~tir. Bkz., Kurtubi,V, 127. Halbuki böyle bir dejerlendirme (icma iddias{),
konuyla ilgili farkl{ içtihatlar{n yok say{lmas{ anlam{na gelmektedir. (Konuyla ilgili farkl{ içtihatlar için bkz.,
Kurtubi, XII,171). Esasen, bu ayetteki (24/3) esaslar evlilik engeli olarak görülmeyince, zina suçunu i~leyenlerin iffetli
Müslümanlarla “evlenemeyecejine” dair ayetteki IJ w! nikahlamak” fiiline, bu fiilin mastar{n{n anlam yelpazesinde yer
alan “cinsel ili~ki kurmak- cima- zina- B†, “ anlam{n{ vermek zorunluluju duyulmu~tur. Kurtubi, XII, 167. Ayr{ca
tefsir kitaplar{ndan bir çojunda, bu ayetin (24/3) hüküm bak{m{ndan mensuh oldujuna dair görü~ler öne ç{kart{lm{~t{r.
Bu ayetteki “nikahlamak” fiilinin anlam{ ve ayetin mensuh oldujuna dair görü~ler hakk{nda taf.bkz., Kurtubi,
XII,167-171. Kanaatimize göre bu ayet mensuh dejil muhkemdir; ayr{ca “nikahlamak” fiili bu ayette de, dijer ayetlerde de evlenmek anlam{ndad{r. Buna göre, Kur'an-{ Kerim’de “nikah” isim olarak, evlilik; mastar olarak ise, evlenmek anlam{ndad{r. Ayetlerde geçen “nikah” ifadesi mutlak olarak kullan{ld{j{nda “evlilik” anlam{nda iken, bu ifadenin sadece evlilik tesisi için yap{lan “akit” anlam{nda oldujunda “ V J •Y #“ ~eklinde kay{t yer almakta (Bakara,
2/235, 237); evlilik akdi yap{ld{j{ halde normal bir evlilijin gereji olan cinsel ili~ki kurulmamam{~ olmas{yla ilgili
durumlar da yine bu durumu aç{klay{c{ bir ifade ile kay{tlanmaktad{r. (Ahzab,33/49). Kanaatimize göre, Kur'an-{
Kerim’de ayetlerdeki hukuki ifadeler aras{nda kavram birliji mevcut oldujundan, mutlak olarak zikredilen “nikah”
kelimesine bir ayette “evlilik”, ba~ka bir ayette “cinsel ili~ki” anlam{ verilmesi gibi anlamland{rmalar isabetli dejildir.
Esasen, dslam alimlerinden baz{lar{n{n, bu ayetin (24/3) mensuh olmay{p muhkem oldujunu, ayetteki nikah fiilinin ise,
evlilik anlam{na geldijini söyledikleri de nakledilmi~tir. Bunlardan bir k{sm{na göre, evli iken zina eden kimselerin
nikah{ fasit olur. Bir k{sm{na göre ise, evli kimsenin zina yapmas{, nikah{ ortadan kald{rmaz (nikah münfesih olmaz);
ancak bu durumda evlilijin sona erdirilmesi emredilir; böyle durumlarda evlilije devam edilmesi günaht{r. Bu görü~
sahiplerine göre, yeni yap{lacak evliliklerde, bayan{n zani erkekle ve erkejin de zaniye bayan ile evlilik yapmas{ caiz
dejildir. Ancak, bunlara göre de zinaya bula~an insanlar tevbe edip durumlar{n{ düzeltirlerse, zina sebebiyle olan
evlilik engeli ortadan kalkar. Taf.bkz., Kurtubi, XII, 171.
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fiili i lemi olman n yan nda, ayr ca zinaya bula makla ailesini ve toplumu
kirletmek ve emanete h yanet etmi olmak gibi mesuliyeti aF r bir cürüm
i lemi olur.
Görülüyor ki slam toplumunda iffetsizlik/namussuzluk isnad (zina
veya fuhu un dillendirilmesi) hem bireyi, hem aile kurumunu ve hem de toplumun bütününü manevi olarak kirlettiFi için, ilgili ayetlerdeki esaslar, birey,
aile ve toplumun bu gibi durumlardan temizlenmesini hedeflemektedir.
Ayetlerdeki bu esaslar n, toplumun gayr-i ahlaki durumlar kan ksanmas n
önlemeye yönelik hedefleri olduFu da bedihidir. Toplumdaki baz olumsuzluklar dillendirme konusunda, kültürümüzdeki “ uyuu vukuundan beter”
eklindeki atasözü de, konuyla ilgili ayetlerdeki esaslar / mesajlar formüle
ederek ifade etmektedir.
Bu kapsamda, evlilikte geçici engellerden baz lar na dair zikredilen
hükme medar bu ayetlere göre, slâm aile hukukunda e lerin manevi yönden
denkliFi önemli bir husustur. Bu ayetlerde bildirilen esaslar bir boyutuyla
maddeler halinde öyle özetlenebilir :
a- ffetli mümin erkekler mü rik kad nlarla, iffetli mümin kad nlar da
mü rik erkeklerle, ehl-i irk olarak kald klar sürece evlenemezler. Buna göre
irk, Müslümanlar aç s ndan erkek için de, kad n için de (geçici) bir evlenme
engelidir. Mü rik olan kimseler namuslar n korusalar/iffetli/muhsan olsalar
bile, tayyib/tayyibe (temiz - pâk) kavramlar n n kapsam nda deFildir.
b- ffetli mümin erkekler zaniye kad nlarla, iffetli mümin bayanlar da
zani erkeklerle (bunlar tövbe edip durumlar n slah etmedikleri, muhsin –
muhsana haline gelmedikleri sürece) evlenemezler. Zani ve zaniye olanlar
tevbe edip durumlar n slah etmedikleri sürece, evlilik aç s ndan mü rikler
gibidir.
c- Müslüman kad nlar ehl-i küfürden olan erkeklerle evlenemezken,
Müslüman olan erkekler, ehl-i küfrün ehl-i kitap olan namuslu (muhsanat)
kad nlar yla evlenebilirler. Ehl-i kitab n namuslu kad nlar (muhsanat), evlilikte Kur’ani bir kriter olan temizlik (tayibe) özelliFini haizdirler. Yani ehl-i
kitaptan olan namuslu bayanlar da, tayyibat (temiz bayanlar) kapsam ndad r.
d- Evlilikte e lerin namuslu olmas gerektiFine dair esaslar, sadece
kad nlara münhas r olmay p, ayn zamanda inanm erkekler için de, dini –
hukuki – ahlaki bir zorunluluktur. Bu husus, ayetlerde her iki taraf aç s ndan
da net bir ekilde ve çe itli vesilelerle tekrarlanarak bildirilmektedir.
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II- “ HSAN” KAVRAMINA DA R AYETLER HAKKINDA BAZI MÜLAHAZALAR
hsan kavram ve bu kelimenin türevleri hakk nda farkl boyutlar yla
yukar da k saca bilgi verilmi ti. Bu kapsamda, genel prensip olarak, normal
artlarda iffetli Müslüman bir kimsenin (bay/bayan), ihsan vasf n haiz
inanm kimselerle evlenebileceFi; ancak, istisnai bir durum olarak, inanm
iffetli (muhsin) baylar n, ehl-i kitap iffetli (muhsana - muhsine) bayanlarla
da evlenebilecekleri konusu ile, slâm aile hukukunda Kur’anî kriterlerden
birisi olan temizlik (pâk, tayyib – tayibe olmak) kriteri hakk nda da, yukar da
Kur'anî delilleriyle bilgi verilmi ti. Bu kapsamda, zina ve benzeri iffetsizliklerin, hem bay ve hem bayanlar aç s ndan ihsan vasf n ortadan kald rd F ;
zina ve benzeri ahlaks zl klara bula madan namuslu (iffetli) ya asalar bile
mü rik bay ve bayanlar n, pâk (temiz, tayyib – tayyibe) say lmad klar , namuslu Müslüman n ehl-i irk kimseyle evlilikleri haram olduFu gibi, zinaya
bula anlarla da tevbe edip durumlar n slah ederek namusluluk vasf n kazanmad klar sürece evlenmesi yasak olduFu konusunda da, yine yukar da
Kur’ani delilleriyle bilgi verilmi ti.
Çal mam z n bu k sm nda ise, ayetlerde geçen ihsan (muhsanat) kavram konusunda Kur'an- Kerim’de kavram birliFi bulunup bulunmad F incelenecektir. Kur'an- Kerim’de ihsan ) A: orijinli ifadeler, be ayette isim
A/

olarak (alt kere),25 bir ayette çekimli fiil,26 bir ayette de mastar

formunda27 birer kere; ayr ca bu ayetlerden ikisinde,28 L Ad vezninde hal
olarak ve birisinde de,29

A/

vezninde yine hal olarak da bir kere

geçmektedir. Bunlardan be ayette (alt kere) geçen A/ kelimesine, tefsir
Yani, slam
ve meallerde, dört ayette dört ayr anlam verilmi tir.30
alimlerinin büyük çoFunluFu bu konuda Kur'an- Kerim'de kavram birliFi
olmad F görü ündedirler. Esasen daha ilk dönemlerden (sahabi döneminden)
beri bu konuda kavram birliFi bulunup bulunmad F slam alimlerinin
zihinlerini me gul etmi ; ancak özellikle Nisa suresinin 24. ayetindeki
A/ kelimesinin irab n n netle tirilememesinden kaynaklanan anlam
uyu mazl F ndan dolay bu kavram birliFi saFlanamam t r. Bu durum da,
ayetin (4/24) bir at f edat yla önceki ayete (4/23) baFland F ve böylece adeta
önceki ayetin devam gibi kabul edildiFi anlay n n genel kabul görmesinden
kaynaklanm t r.
25

Nisa, 4/24,25, Maide,5/5; Nur,24/4,23.
Nisa,4/25.
27
Nur,24/33.
28
Nisa,4/24; Maide,5/5.
29
Nisa,4/25.
30
Ebussuud, $r adü’l-akl ’s-selîm, M{s{r – (t.y.), I, 330.
26
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1- Nisa Suresinin 24. Ayeti ve hsan Kavram
BilindiFi gibi, Kur'an- Kerim'de evlilik engellerine “muharremata” dair
âyetler kendi aralar nda sistematik olarak grupland r ld F zaman, Nisa sûresindeki evlilik engelleri hakk nda hüküm bildiren 22 ve 23. âyetlerde, slâm’ n deFerler sistemine göre, devaml k arz eden evlilik engelleriyle ilgili
esaslar n aç kland F görülmektedir. Hangi toplumda olursa olsun, Müslüman bir erkeFin evlenmesi yasak olan bayanlarla ilgili slâmî esaslar n aç kland F bu ayetlerden sonraki iki ayette (4/24,25) ise, namuslu Müslüman
erkeklerin evlenebilecekleri bayanlarla ilgili temel kriterler aç klanmaktad r.
Ancak klasik tefsir kitaplar ve dolay s yla da meallerde, 24 ve 25. ayetlerde geçen
A/
kelimesine birbirinden farkl anlamlar verildiFini
görmekteyiz. Bu kelimeye 24. ayette “evli bayanlar” anlam verilirken, 25.
ayette “namuslu/hür namuslu bayanlar” anlam verilmektedir.
Tespit edebildiFimiz kadar yla, tefsir kitaplar ve bu güne kadar yay mlanm Kur'an- Kerim meallerinin tamam nda, bu ayet, evlenilmesi haram
olan bayanlar n say lmas kapsam nda 23. ayetin devam gibi alg lanm ve
âyetteki
A/
ifadesi de, (önceki ayetle yasaklananlara ilaveten) “evli
kad nlar da size haram k l nm t r…” eklinde tercüme edilmi tir.
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Bu ayete klasik tefsir kaynaklar{nda verilen anlam hakk{nda bir kanaat vermesi aç{s{ndan Hasan Basri Çantay ve
Elmal{l{ Hamdi Yaz{r’{n verdiji mealleri burada nakletmek istiyoruz. Bu ayetle ilgili bizim daha isabetli olarak gördüjümüz anlam/meal ileride metin içerisinde yer alacakt{r.
“Harp esiri olarak” saj ellerinizin malik olduju kad{nlar (milk-i yemininiz olan cariyeler) müstesna olmak üzere,
dijer bütün kocal{ kad{nlar(la evlenmeniz de size haram edildi. Bu hürmetler) üzerine Allah’{n farz{ olarak (yaz{lm{~t{r). Onlardan maadas{ ise – namuskar ve zinaya sapmam{~ (insanlar) halinde ( ya~aman{z ~art{yla) mallar{n{zla (mehir
vermek veya sat{n almak suretiyle) ara(y{p nikahla)man{z için – size helal edildi. O halde onlardan hangisiyle
faidelendiyseniz ücretlerini takdir edildiji vech ile verin. O mehrin miktar{n{ tayin ettikten sonra aran{zda gönül
ho~luju ile uyu~tujunuz ~ey (miktar) hakk{nda üstünüze bir vebal yoktur. ±üphesiz ki Allah hakk{yla bilicidir, mutlak
hüküm ve hikmet sahibidir.” Bkz. Çantay, Hasan Basri, I, 123-124.
“Bir de harb esiri olarak ellerinizde milk bulunanlar müstesna olmak üzere evli kad{nlar, i~te bütün bunlar
size Allah yaz{s{ olarak haram; Bunlar{n maadas{ ise sifahdan kaç{narak namuslu ya~amak üzere mallar{n{zla isteyesiniz diye size halâl k{l{nd{, o halde hangilerinden nikâh ile müstefid oldunuzsa mehirlerini kendilerine verin ki farzd{r,
o mehri kesi~dikten sonra aran{zda r{zala~t{j{n{zda da size bir cünha yoktur, her halde allah alîm, hakîm bulunuyor”
Hamdi Yaz{r, Hak Dini Kur'an Dili.
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Yukar da da belirtildiFi gibi, tefsir kitaplar ile Kur’an- Kerim meallerinde, mezkur ayetteki “ A/ ” ifadesine “evli kad nlar” anlam n n
verilmesi, bu ayetin, bir önceki ayetin (4/23) devam olarak kabul
edilmesinden kaynaklanm t r. Ve de ayetteki istisna edat olan “& ”, önceki
ayetin ba ndaki “e G :” fiilinin istisnas olarak kabul edilip, “ ;4
0 9:!4

0 ” ise, bu iki ayette say lanlar d ndaki bayanlarla evliliFin helal
olduFunu gösterdiFi eklinde bir yönlendirmeye vesile olmu tur. Yani bu
anlay a göre, âyetteki “ 0 ;4 “ deki “ “ , “9:! ” fiilinin naib faili olarak
telakki edilmi tir.
Bu anlay a göre, cariye ve bayan sava esirlerinin d ndaki evli kad nlarla evlenmek haram olup, evli de olsalar cariyeler ve sava esiri bayanlarla
evlenmek helal olduFu gibi, ayr ca muharremat ayeti (4/23) kapsam d ndaki tüm bayanlarla evlenmenin de helal olmas gerekiyor ki bunun, slam n
deFerler sistemine uygun olmad F , bu anlay
kabul eden slam alimleri
taraf ndan da bilindiFinden, bu ayetten ç kart lacak genel hükmün dayanaF
olan
(anlam bak m ndan umum ifade eden – âmm laf z) birkaç kademeli
tahsis i lemine tabi tutulmu tur.32 Yani, önce ayette geçen “el-muhsanat”
ifadesine “evli kad nlar” anlam verilip, bu anlama göre bir genel hüküm
belirlenmi , sonra da o genel hüküm birkaç kademeli tahsis i lemleriyle kapsam bak m ndan daralt lm t r. Bu tahsis ve benzeri anlam daraltma i lemi,
ayetteki
“ A/ ” ifadesine “evli kad nlar” anlam verilince, ayetin
tamam na verilecek anlam n slâm’ n deFerler sistemine uyarlanmas n
saFlamaya yöneliktir.
Bu ayetle ilgili bizim mülahazalar m z serdetmeye geçmeden önce klasik tefsir kaynaklar nda yer alan baz bilgileri özetlemekte fayda mülahaza
etmekteyiz:
Öncelikle ifade etmeliyiz ki, slam alimlerini en çok uFra t ran ayetlerden birisi Nisa suresinin 24. ayetidir. Bu ayetle ilgili tart malar n henüz
daha sahabe zaman nda ba lad F n anl yoruz. Bu kapsamda, bn Abbas’ n
(r.a.) mezkur ayetle ilgili farkl görü leri nakledilmekte ise de, kendisinden
aç klama istenildiFinde görü beyan etmemeyi tercih ettiFi de nakledilmi tir.33
Kaynaklarda nakledildiFine göre, tabiun döneminin me hur tefsir alimlerinden Mücahid, “Nisa suresinin bu ayetini (4/24) bana aç klayabilecek
birisinin bulunduFunu bilsem, deveme binip ona giderdim“ demi tir.34

32

Âyetteki (4/24) “vN w `
w y )v y ” ifadesine “evli kad{nlar” anlam{ verilip, ayetin sonraki k{sm{ndaki “yDvJz wd wB w ,w w ”
ifadesindeki “ w ” n{n, “{Zz vOw ” fiilinin naib faili olarak kabul edildijinde, konuyla ilgili ba~ka ayetler aras{nda birkaç
kademeli tahsis i~lemleri ve k{smi nesihlerin bulundujunun kabul edilmesi gerektiji konusunda taf.bkz., Cessas,
II,135-155; Karaman-Çajr{c{-Dönmez-Gümü~, II,32-33; Abdulkerim Zeydan, el-Veciz, dstanbul – (t.y.), 319.
33
Taberi, V,1-14.
34
Taberi, V, 7.
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Mufassal tefsir kitaplar nda mezkur ayetin gramatik yap s ve ayette
yer alan kavramlar konusunda pek çok görü nakledildiFini görmekteyiz.
Ancak nakledilen görü lerin tamam bu ayetin muharremat ayetinin (4/23)
devam olduFu ve de ayetin ba ndaki “el-muhsanat” kelimesine hangi anlam verilirse verilsin, bu kelime ile ifade edilen kavramlar n muharremat
kapsam nda olduFu söylenmi tir.35
Bizim ula t F m z kanaate göre ise, bu ayette, “muhsanat”tan olan bayanlarla evlilik yasaklanmay p, tam aksine, sadece “muhsanat”tan olan bayanlarla evlilik yap labileceFi esas aç klanmaktad r. Buna göre ayetteki
“ A/ ” ifadesinin, “evli kad nlar” eklinde deFil; “namuslu bayanlar”
eklinde tercüme edilmesi gerekir ve ayette Müslümanlar n ancak namuslu
bayanlarla evlenebilecekleri esas aç klanmaktad r. Yani bizim ula t F m z
kanaate göre, bu ayet (4/24) Kura’an- Kerim’deki s ralamas bak m ndan
muharremat ayetinden (4/23) sonrad r; ama konu bak m ndan muharremat
ayetinin (at f edat ile birbirine baFlanm ) devam deFildir; yine aile hukukuyla ilgili olmakla birlikte farkl bir konuya geçilmi tir. Hatta, bu ayet
muharremat ayetinin devam kabul edilerek anlamland r ld F nda, ayette
bildirilen mesaj n tamamen perdelendiFi bile söylenebilir. Zira, ayetten net
bir hüküm olarak sadece, evli kad nlarla evlenmenin haram olduFu hükmü
ç kart lmaktad r.
Esasen, slam' n evli kad nlarla evliliFi yasaklad F üphesizdir. Ancak
evli kad nlarla evlilik yasaF na dair hüküm mezkur âyetle sabit deFildir. Konuyla ilgili ba ka bir delil olmad F farzedilse bile, esasen iddetle ilgili âyetler, ba l ba na bu hükmün saFlam – tart mas z Kur’ani delilleridir. Yani,
evli kad nlarla evlilik yasak olduFu gibi, herhangi bir sebeple evliliFi sona
erdiFi halde iddet süresi dolmayan dul bayanlarla bile, iddet süresi içinde
evlenmek yasakt r. Ayr ca, evli kad nlarla evlenmenin, slâm' n deFerler sistemindeki temel ahlaki –hukuki ve dini deFerlere ters bir durum olduFu da
bedihidir. Hatta bu hüküm, sadece hür evli kad nlara münhas r olmay p,
sava esirleri ve cariyeler için de geçerlidir.36 Genellikle tefsirlerde, slam' n
evli kad nlarla evliliFi bu ayetle yasaklad F na dair ifadeler yer almakta ise

35
Taf.bkz., Taberi, V, 14; Cassas, II,135-157; Maturidi, Tevilatu’l-Kuran, dstanbul-2005,III,134-151; Kurtubi, V,120135.
36
… DJK )! SJ
… (ellerinizin alt{ndakiler) ifadesinin mutlak olarak zikredildijinde, bay/bayan köleleri kapsad{j{
konunun uzmanlar{n{n malumudur. Bu ayetteki bajlam{ dikkate al{nd{j{nda ise, bayan kölelerin, yani cariyelerin
kastedildiji aç{kt{r. Ancak, tefsir kitaplar{ndaki bilgiler dikkate al{nd{j{nda, dslâm alimlerinin çojunlujuna göre,
ayetteki … DJK )! SJ
kayd{, sava~ esiri/ sava~ esiri olduklar{ndan dolay{ cariye haline getirilmi~ bayanlar{
kapsamaktad{r. Taf.bkz., Cessas, II, ; Kurtubi, V,121-123. Ancak, sava~ esiri bayanlarla cariyelerin her aç{dan ayn{
hukuki statüye sahip olmad{j{ dikkatten uzak tutulmamal{d{r. Her ne kadar, f{k{h kitaplar{ndaki, sava~ esirlerine
uygulanacak esaslar aras{nda, Devlet ba~kan{n{n esirleri kölele~tirebileceji alternatifi yer almakta ise de, (Bkz., Molla
Hüsrev, ed-Dürer ve’l-Gurer, dstanbul- 1317, II,285), kanaatimize göre, bu esas{n hem Kur'an-{ Kerim ve hem de
Peygamberimiz’in (s) sünnetinden delillendirilmesi mümkün dejildir. Bundan dolay{ sava~ esiri bayanlarla ilgili
aç{klamalar{m{zda, “hukuki statüleri belirleninceye kadar” ~eklinde bir kay{t yer alm{~t{r.
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de,37 kanaatimize göre bu delillendirme isabetli deFildir. Görülüyor ki, bu
ayette (4/24) geçen “el-muhsanat” ifadesine “evli kad nlar” anlam verilince,
ayette bildirilen mesaj âdeta tamamen perdelenmektedir.
Bu ayetin gramatik yap s hakk ndaki mülahazalar m za geçmeden önce u hususa dikkat çekmek istiyoruz:
Nisa suresindeki 24. ayetini okumadan 25. ayeti okuyan birisi, 24.
ayette namuslu mümin bayanlarla evlenilmesinin emredildiGini dü8ünecektir. Zira bu iki ayet aras ndaki konu bütünlüGü böyle dü8ünmeyi gerektiriyor.

d r:

Ayetin gramatik yap s na dair mülahazalar m zdan baz lar ise unlara- Bizim ula t F m z kanaate göre, ayetin ba ndaki, vav harfi (4), at f

vav

deFil, ibtidaiye (cümle ba lang c ) “vav” d r; dolay s yla “

A/ ”

ifadesi de, 23. ayetin ba ndaki “e G :” fiilinin naib faili deFildir. Çünkü,
muharremat ayetinin (4/23) sonundaki fas la ile, devaml evlilik engelleri
(muharremat) konusu noktalanm ; takip eden iki ayette (4/24-25) ise, namuslu Müslümanlar n evlenebilecekleri bayanlarda aranan vas flar aç klanm t r.
b- Ayetteki

02"( ." D '

ifadesi de, bu kanaate ula mam zda temel

referanslar m zdan birisi olmu tur. Zira Kur'an- Kerim’de D ' fiili, bir eyin
yap lmas Allah taraf ndan emredildiFi /farz k l nd F /yerine getirilmesi istenildiFi durumlarda kullan lmaktad r.38
c- Bu ayet muharremat ayetinin devam olarak kabul edildiFi taktirde,
ayetteki
0 ;4
0 9:!4 ifadesi, 23.ayette bildirilen bayanlar ve de bu
ayette aç klanan “evli kad nlar” n d ndaki tüm bayanlarla evliliFin helal
olmas gerekirdi ki, durumun böyle olmad F konunun uzmanlar n n malumlar d r. Yani ayetin klasik anlamland rmas na göre, muharremat n kapsam
Nisa suresinin 23. ayetinde bildirilenler ve de bu ayette bildirilen “evli kad nlar” ile s n rl olmas gerekirdi. BilindiFi gibi klasik kaynaklarda konuyla
ilgili diFer ayetlerin bu ayetteki
lafz n tahsis ettiFi deFerlendirmesi yer
almaktad r. Ancak Kur'an- Kerim’de bu ekildeki genel ifadelerle yasaklamalar n veya helal olduFunun bildirildiFi ayetlerde, konunun istisnas n n bulunmas halinde, ayn ayette 02"( <"'
] eklindeki anlat m tarz yla bu
istisnalar n bulunduFu ifade edilmektedir.39 Dolay s yla, Kur'an’daki bu
37

Nitekim, Hanefi alimlerden el-Cassas, Ahkamu’l-Kur'an’{nda, bu ayetle ilgili bilgi verirken, konu ba~l{j{na “ D! L
‡ ,a N ,d V JK®ß® ” ~eklinde belirlemi~tir. II,135; ayr{ca bkz., Karaman-Çajr{c{-Dönmez-Gümü~, Kur'an Yolu,II,32;
Elmal{l{ Hamdi Yaz{r, II,1325.
Bakara,2/178,180,183,216,246, , Nisa,4/103.

38
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nalar n bulunduFu ifade edilmektedir.39 Dolay s yla, Kur'an’daki bu anlat m
tarz n n, mezkur ayetin (4/24) klasik kaynaklardaki ekilde anla lmas aç s ndan uyum arz etmediFi kanaatindeyiz.
Bütün bunlar dikkate al nd F nda, Nisa suresinin 24. ayetinin Türkçe
mealinin a aF daki ekilde olmas , hem ayetin gramatik yap s bak m ndan
ve hem de konuyla ilgili ayetler aras ndaki sistematik bütünlük bak m ndan
daha isabetli görülmektedir.
“(Evlenilmesi helal olan bayanlar konusunda ise) Allah' n size yaz s , ellerinizin alt nda bulunanlar (cariyeler ve sava esirleri) d ndaki
bayanlardan, namuslu (muhsana) olanlard r; ve ayr ca, (siz erkeklerin)
evli olarak namuslu ya aman z art yla, bunlar n (muhsanat n) d ndakileri de mallar n zla (mehirlerini vererek onlarla evlenmek) istemeniz
size helal k l nd . Onlardan faydalanman z n kar l , belirlenen
mehirlerini onlara verin. Mehiri belirledikten sonra, onunla ilgili ayr ca
kar l kl anla man zda da size bir günah yoktur. /üphesiz ki Allah, ilim
ve hikmet sahibidir.” Nisa,4/24.
Görülüyor ki, bu ayette de evliliFin taraflar aç s ndan “ihsan” kriterinin bulunmas n n gerekli olduFu, net ve kesin ifadelerle bildiriliyor. Ayetin
ilk sat r ndaki… 0+ ! e0"
… kayd n n, toplumdaki hür olmayan
insanlar (cariyeler ile, hukuki statüleri belirleninceye kadar sava esiri
bayanlar ) kapsad F dikkate al nd F nda, ?G
A/ 4 ifadesinin
kapsam na, (Müslüman veya ehl-i kitap) hür namuslu bayanlar n girdiFi
anla lmaktad r.
te, ayetin bu k sm ndan sonra ve takip eden 25. âyette, normal artlarda, cariyeler ile sava esiri bayanlar n, bulunduklar sosyal konumlar
itibar yla ihsan artlar n haiz olamamalar , ya da öyle kabul edilmeleri sebebiyle, bunlarla evlenmek isteyen – evlenmek durumunda olan namuslu
Müslüman erkeklerin, bunlara ihsan vasf n kazand rma prosedürü hakk ndaki esaslar aç klanmaktad r. A aF da da görüleceFi gibi, özellikle bu iki
ayetin arka arkaya geli i ve âdetâ tek bir âyet imi gibi, ayn konunun devam yla ilgili esaslar aç klad klar dikkate al nd F nda, bu durum daha da netle mektedir.
Halbuki, yukar da da belirttiFimiz gibi, muharremat ayeti (4/23), fas las yla noktalanm ve pe inden gelen 24. ayet yine aile hukukuyla ilgili

39

Kur'an-{ Kerim’de, bir konuda istisnalar{ bulunduju halde genel ifadelerle helal veya haram olduju aç{klanan
ifadelerdeki istisnalar{n yer ald{j{ ayetler hakk{nda bkz.,
!z !v w vDvJy w! w*{ {.Az „qv v yDv"yKOww, z y {` Rxz v w y w[ yDvJy w w# pw"y !v w {zA zq w yKw_y v )w z wG yDvJw yS{z vO
Maide,5/1;
z ,}ˆ why w v z "w W
y w, z. wk,y T wCz w W
yx
v z "w W
y wM yDvJy w w# pw"y !v w zA vq w yKT vDvJw yS{z vOw, z*Gx w w y z# v*w „ y wQ w v wM z*{ zN w v v yDx‰w v! yCw ,w wrz wd
Hac, 22/30;
Ayetlerdeki yasaklamalarla ilgili benzeri istisnalar hakk{nda bkz., Maide,5/3; Bakara,2/173;Enam,6/145.
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olmakla birlikte, yeni bir durumla ilgili esaslar aç klam t r. Ayetteki “ ”
muhsane olmayanlar (cariyeleri) istisna ederken, “ 0
;4 ” ise, mevcut
40
halde muhsane konumda olmayan (Müslüman) cariyeler ve sava esiri bayanlarla da, Müslümanlar n uymalar gereken prosedüre riayet etmek kayd yla, (onlar da muhsan konuma getirerek) evlenmelerinin helal olabileceFini ifade etmektedir.41
Buna göre de, ayetin gramatik yap s nda

0

;4

ifadesi,

\'F1 )!

fiilinin öne geçmi “mef‘ul bihidir”. i9:!4 fiilinin naibi faili ise, \'F1 )! ile
ba layan cümledir. Yani bu âyette (4/24) evli kad nlar n d ndaki bütün
kad nlar n helal olduFu deFil; genel kural olarak, namuslu Müslüman
erkeFin ancak namuslu hür bayanlarla evlenebileceFi; ayr ca, namuslu hür
bayanlara ilave olarak, öngörülen
artlara riayet etmek kayd yla,
(müslüman) cariye ve sava esiri bayanlar ile evliliFin de helal olabileceFi
aç klanmaktad r.
Bu anlay a göre mezkur ayetin (4/24) hiçbir ekilde hür kad nlarla
muta nikah yap lmas n n me ruiyetine delil olmad F / olamayacaF da net
bir ekilde anla lmaktad r.
Ayr ca bu ayetten cariye ile evliliFin de ayetle sabit belirli kurallar olduFu anla l yor. Nitekim bu ayetten sonra gelen ayet (4/25), konu bak m ndan bu ayetin devam mahiyetinde olup, aralar nda konu ve kavram birliFi de
bulunmaktad r.
Görülüyor ki, Kur’an- Kerim’deki “el-muhsanat” ifadesine, “iffetli/namuslu bayanlar” anlam verildiFi zaman, bu ifadeye baz âyetlerde “evli
kad nlar”, baz lar nda “namuslu – iffetli kad nlar” anlam vermek gibi bir
ay r ma da gerek olmamaktad r.
2. Nisa Suresinin 25. Ayetinde hsan Kavram

40

Bu ifademizdeki “Müslüman” kayd{, Nisa suresinin 25. ayeti gerejince yer alm{~t{r.
Bulunduklar{ sosyal konumlar{ itibariyle, dslâm toplumundaki evlenmemi~ cariyeler ile sava~ esirlerinin prensip
olarak muhsane (namusunu koruyabilen, namusu korunan) olmad{klar{ kabul edilmektedir. Ancak bu durum, onlar{n
da muhsane olamayacaklar{ anlam{na gelmez. Bunlardan cariyeler, Müslüman kimselerle evlenip namuslu ya~amay{
taahhüt ettikleri taktirde, namuslar{ kocalar{ taraf{ndan da korunacaj{ için muhsane haline gelirler. Sava~ esiri kad{nlar
ise, dslam toplumunda bulunduklar{ süre içerisinde (evli, dul ve bekar ay{r{m{ yap{lmaks{z{n), kendisinin namuslu
oldujunu, namusunu korumak istedijini aç{klad{j{ ve de davran{~lar{yla bunu gösterdiji sürece, namusu koruma
alt{ndad{r. Bunlar{n kölele~tirilerek cariye statüsüne al{nmalar{ Kur'an ve Sünnet’teki esaslara uygun dejildir. Zira,
dslâm toplumunda hiçbir ~ekilde yeni kölele~tirme yap{lamaz.
41
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“Sizden iffetli mümin kad nlarla evlenmeye güç yetiremeyenler, ellerinizin alt ndaki mümin cariyelerinizle evlensinler. Allah sizin iman n z daha
iyi bilir. Sizler birbirinizdensiniz. Öyleyse, nikahl olarak namusluca ya amak ve de(onlar n evlilikleri) gizli dost edinmi konumda olmamak art yla,
mehirlerini örfe uygun olarak güzelce vermek suretiyle sahiplerinin izniyle
onlarla evleniniz. EFer onlar namuslu – iffetli olduktan sonra yine de fuhu
yaparlarsa, onlara hür namuslu kad nlara uygulanan cezan n yar s uygulan r. (Cariyelerle evlenmeye dair bu esaslar) sizden s k nt ya dü mekten korkanlar n z içindir; sabretmeniz ise sizin için daha hay rl d r. Bununla beraber, Allah baF lay c ve merhametlidir.” Nisa,4/25.
Görülüyor ki, Nisa suresinin 24. ayetinden sonraki âyette (4/25), namuslu mümin bayanlarla evlenmeye güç yetiremeyenlerin, mümin cariyelerle
evlenmeleri tavsiye edilip, bunlar n da, muhsane olabilmeleri için gerekli
artlar aç klanmaktad r.42 Buna göre de mümin namuslu bir bay, namuslu
mümin bayanlarla evlenemezse, ancak “ihsan” vasf kazand r lm mümin
cariyelerle evlenebilir. Normal artlarda ihsan vasf n haiz görülmeyen cariyeler, iffetli bir müslümanla evlilik yap nca bu vasf kazanm olur.43 Bu
âyette (4/25) ayr ca, ihsan (muhsane) vasf kazand r lm bir cariye ile yap lan evlilik halinde, bu cariyelerin ceza hukuku aç s ndan durumlar na dair de
esaslar mevcuttur.44

42

Âyette (4/25) bildirildijine göre, hür bir namuslu müslüman erkek, cariye bir bayanla sahibinin izniyle, örfün
öngördüjü seviyede mehirlerini vererek, zina etmeme ve gizli dost tutmamak suretiyle namuslu –iffetli ya~amay{
taahhüt etmesi ~art{yla evlenebilir. Bu ~artlarla evlenen cariyenin de “ihsan” vasf{n{ ta~{d{j{ kabul edilir.
43

„D z w# „Šz w, v*{ w, z*zygwM yCz v*{ vDz z cy v! wB w w vM Kv vJw! y.Az yDvJz w Azw, yDvEz w z# yCz wC z z {` w, yDvJy z pw w!T v zJyKOww,
Nur sûresi,24/32.
Bu âyet de, konuyla ilgili âyetler aras{ndaki sistematik ili~kiye dair tamamlay{c{ unsurlar ihtiva etmektedir. Zira bu
âyette, dslâm toplumundaki bekarlar{n (bay/bayan) evlendirilmeleri emredilirken, köle ve cariyelerde evlilik için
aranan özellik, “salih olmak” ~eklinde aç{klan{yor.
44
Nitekim bu ayette (4/25), iffetli bir müslümanla evlenerek muhsane haline gelen mümin cariyelerin fuh~a bula~mas{
halinde, hür muhsana bayanlara uygulanacak cezan{n yar{s{n{n uygulanacaj{ net olarak aç{klanmaktad{r.
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Görülüyor ki, Nisa suresinin 24 ve 25. ayetlerinde de, inanm namuslu
bir bay n, öncelikle namuslu hür bir bayanla evlenmesi gerektiFi; namuslu
hür bayanla evlenmeye gücü yetmeyenlerin, ihsan (muhsane) vasf kazand r lm mümin cariyelerle evlenebilecekleri; ancak her iki durumda da, evlenilebilecek bayan n mutlaka ihsan vasf n haiz olmas gerektiFi bildirilmektedir.45
Nisa suresinin 24. ayetinde geçen “zN w w`y v)y ” ifadesine, “namuslu bayanlar” anlam n n verilmesi halinde, konuyla ilgili diFer ayetler aras nda
hem kavram birliFinin46 ve hem de f khi hükümler bak m ndan sistematik
bütünlüFün saFland F kanaatindeyiz. Buna göre Kur'an- Kerim’de geçen
“ zN w w`y )v y ” ifadesine, “namuslu – iffetli bayanlar” anlam verildiFinde, slam
hukuk kültüründeki, “recm ihsan ” – “kazf ihsan ” ay r m na47 ve bu her bir
ihsan çe idi için ayr ayr artlar belirlemeye de gerek kalmamaktad r. Bu
ay r ma gerek kalmay nca,
namuslu bayanlara iftira suçunun cezas n n
bildirildiFi ayetteki (Nur suresi, 24/4) “el-Muhsanât zN w w`y )v y ” ifadesinin
kapsam na, hangi dinden olursa olsun, hür veya köle, evli, dul veya bekar
ay r m söz konusu olmaks z n tüm namuslu bayanlar girdiFinden, slam
ülkesinde ya ayan namuslu gayri Müslim bayanlara iftira atanlar da, kazf
cezas na (haddi kazf) çarpt r l r. 48
Bütün bunlar n d nda, Kur'an’da kavram birliFi saFlanamamas ndan
dolay , konuyla ilgili ayetler aras nda ortaya ç kan tearuz benzeri görüntüler
de söz konusu olmamaktad r. Bu sistematiFe göre, konuyla ilgili ayetlerin
tamam muhkem olup, her bir ayet slâm' n deFerler sisteminin fonksiyonel
bir unsurudur. Yani konuyla ilgili ayetlerde k smi de olsa bir nesh söz konusu deFildir.
Kanaatimizce, ayetteki (4/24) “
A/ ” ifadesinin, geçmi ten
günümüze tefsir ve meallerde, “evli han mlar”
eklinde tercüme
edilmesindeki yanl l F n fark edilememesi büyük ölçüde, slâm' n evli
kad nlarla evliliFi de yasaklam olmas ndan kaynaklanmaktad r. DiFer bir
45

Ayette (4/25), hür namuslu bayanlarla evlenme imkan{ bulamayan iffetli Müslüman erkejin mümin cariye ile
evlenebilmesine izin verildijinden, dslâm hukukçular{, iffetli hür bir bayanla evli olan kimsenin, bu evliliji devam
ederken bir de cariye ile evlenmesinin kesinlikle caiz olmad{j{ hükmünü ç{karm{~lard{r. Hatta, dmam ±afii gibi baz{
müçtehitlere göre, iffetli bir bayanla evlenme imkan{ olan iffetli erkejin cariye ile evliliji tercih etmesi de yine ayn{
~ekilde haramd{r; dmam Ebu Hanife’ye göre ise böyle bir evlilik haram dejildir. Konuyla ilgili içtihatlar hakk{nda
taf.bkz., Kurtubi, V,136-139; Yaz{r, Hamdi, II,1330-1331. dmam ±afii’nin de içinde bulunduju baz{ müçtehitlere
göre, iffetli bir Müslüman{n cariye ile evlilijinin cevaz{, hür namuslu bayanlarla evlenmeye güç yetiremeyip, fuh~a
bula~ma konusunda s{k{nt{ ya~ama tehlikesi ~art{na bajl{ olduju ve bu konudaki ihtiyaç da tek bir cariye ile kar~{lanacaj{ için, böyle kimseler sadece bir cariye ile evlenebilirler. Kurtubî,V,139.
46
Bu sistematije göre, Kur'an’da “el-muhsanat” ifadesinin geçtiji bütün ayetlerde bu kelime “namuslu kad{nlar”
kavram{n{ ifade etmektedir. Bu sistematijin kabul edilmesi halinde kelimeye, baz{ ayetlerde “namuslu kad{nlar”, baz{
ayetlerde “evli kad{nlar” anlam{ vermek gibi sistematik olmayan bir anlamland{rmaya gerek kalmamaktad{r.
47
Recm ihsan{ – kazf ihsan{ ay{r{m{ hakk{nda taf.bkz., Dajc{, ±amil, dHSAN md. DdA.
48
Bu konudaki benzer içtihatlar hakk{nda bkz., el-Kurtubi, XII,174-175.
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saklam olmas ndan kaynaklanmaktad r. DiFer bir anlat mla, âyetteki (4/24)
“ A/ ” ifadesine müfessirlerin verdiFi “evli kad nlar” anlam , bu anlam n
(mezkur âyet aç s ndan deFilse bile) Kur’an’ n geneli aç s ndan doFru olmas ,
kelimenin bu âyetteki “namuslu kad nlar” anlam n gölgede b rakm t r.
SONUÇ
BilindiFi gibi, slam aile hukukunda evlilik engelleri, devaml engeller
ve geçici engeller olmak üzere ikiye ayr l r. Devaml engeller kan baF (yak n
akrabal k), h s ml k ve süt emmeden kaynaklan r. Geçici engeller ise, önceki
bir evliliFin sonuçlar ndan, din fark ndan, ya da iffetsizlikten kaynaklan r.
Evlilik engelleriyle ilgili bu esaslar n tamam na yak n k sm ayetlerle sabittir.
Bu çal mam zda ula t F m z kanaate göre, ayetlerde geçen “nikah” kelimesi, mutlak (herhangi bir kay t bulunmadan) kullan ld F nda, isim olarak
“evlilik”, fiil olarak ise “evlenmek” anlam ndad r. Buna göre, Nur suresinin
3. ayetinde geçen c0 nikahlamak” fiili de evlilik anlam ndad r ve bu kapsamda irk evlilik için geçici engel olduFu gibi, zina da iffetli/namuslu Müslümanlar hakk nda evlilik için geçici engeldir.
Hem aile hukukuyla, hem ceza hukukuyla ilgili esaslar n aç kland F
ayetlerde geçen “ihsan - ) A: ” ve ayn kökten türetilen kelimeler ise iffetlilik/namusluluk kavram n ifade etmektedir. Bu kapsamda, “muhsin”, iffetli
erkek; “muhsana/muhsanat” ise, iffetli bayan/ bayanlar anlam na gelmektedir. Buna göre, ayetlerde geçen “el-muhsanat” kelimesi, “iffetli/namuslu bayanlar” anlam na geldiFinden, tefsir kitaplar nda bu kelimeye baz ayetlerde
“evli bayanlar”, baz ayetlerde “hür namuslu bayanlar”, baz lar nda “namuslu bayanlar” eklinde farkl anlamlar verilmesi isabetlidir. Bu kapsamda,
f k h kültüründeki “recm ihsan ”, “kazf ihsan ” eklindeki bir ay r m n da
Kur’ani bir dayanaF yoktur.
Bu çal mam zda ayr ca, aile hukukuna dair ayetlerin tamam n n muhkem olduFu, yani ayetler aras nda nesh söz konusu olmad F ; ayetler aras nda deFerler boyutuyla mevcut sistematik bütünlüFün, kavramlar boyutuyla da bulunduFu kanaatine ula m bulunmaktay z.
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N SÂ SURES N N 34. AYET BA%LAMINDA
A LE KURUMUNUN K TEMEL
TEMEL : NFAK VE TAAT
Prof. Dr. Salim Ö%ÜT*
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Giri8:
Modern dü ünce, modern söylem ve modern eylemlerin en çok zarar
verdiFi kurumun aile olduFu dü üncesi, bende her geçen gün daha güçlü bir
kanaat halini almaktad r. Bu dü ünce, ne durup dururken ortaya ç kt ; ne de
durduk yere her geçen gün, güç kazanmaktad r. Aksine, günlük hale gelen
bireysel ve toplumsal krizler, bunlar n haber veya yorum olarak medyaya
yans ma biçimleri, bu duruma sebep olmaktad r.
te bu hususa üç örnek…
Birinci örnek insanl k tarihinin ula abildiFi bütün dönemler boyunca
ailenin reisliFini üstlenen erkek üzerinden, ikinci örnek yine ailenin en önem*

Hitit Üniversitesi, dslam Hukuku Anabilim Dal{ Öjretim Üyesi
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li yap c ve kurucu figürü olarak bilinen kad n üzerinden, üçüncü örnek ise
hem dini, hem de insanî aç dan aile kurumunun saFlam ve saFl kl olarak
in a edilmesinin en temel harc ve anne-baban n gönül meyvesi olarak telakki edilen çocuk1 üzerinden verilmi tir.
Öncelikle belirteyim ki bu üç örnek çok orijinal veya çok marjinal/s rad olduklar için deFil, çok yak n tarihte yaz ld klar için seçildiler.
Bu hususu belirtmekle u noktaya i aret etmek istiyorum: Son zamanlarda
bu tür deFerlendirmelere gün a r , hatta günlük olarak rastlamak mümkün
hale gelmi tir.2
lk örneFi te kil eden yaz s nda Can Dündar, erkeklik denilen ve as rlard r evlere, toplumlara hükmeden o koca daF’ n, reklâmc lar n, modac lar n,
güzellik sektörünün, tüketim endüstrisinin elinde eritildiFinden ikâyet etmekte,3
kinci örneFi te kil eden yaz s nda Fatma K. BarbarosoFlu, kitle kültürünün di illiFi içinde azalan erkek kimliFini yazarken “içinde mahpus kald F m z kitle kültürü, di il bir kültür ve bu di il özellikler en fazla erkek f trat n bozuyor.” ddias n dile getirmekte ve kitle kültürünün di illiFine dikkat
çeken Edgar Morin’in, belirli refah düzeyine eri en toplumlarda kültürün
kad ns la t F n vurgulayarak erkeklerin daha duygusal, daha yumu ak ve
daha zay f olduFuna dikkat çektiFine i aret etmekte,4
Üçüncü örneFin yazar Gülay Göktürk ise, Newsweek'in kapak konusu
yapt F ve çocuksuzluFu tercih eden çiftlerin say s n n h zla artmas n konu
edinen yaz s ndan hareketle “Bu trend özellikle geli mi ülkelerdeki hali
vakti yerinde, iyi eFitimli çiftler aras nda yayg nm ” dedikten sonra unlar
eklemektedir: “Dergi uzun uzun rakamlar, istatistikler vermi … Veriler durumun gerçekten de ciddi olduFunu gösteriyor… Modern bireyin tercihleri
ve psikolojisi aç s ndan ciddi diyorum... Dolay s yla, sorumuz, "ne olacak
bu modern bireyin hali" olmal ...”5
Bu yaz lar okuduktan ve ifade ettikleri ortak problemi gördükten sonra, birdenbire, u ayet-i kerimeyi hat rlad m:

1

Arapça bir ata sözünde çocuk için: “Yeryüzünde yürüyen cijerpâremiz” denilmektedir.
A~aj{da yapacaj{m{z dejerlendirmelerin tam olarak anla~{labilmesi için, az sonra at{fta bulunacaj{m{z{ kö~e yaz{lar{n{n tamam{, mutlaka görülmelidir.
3
Milliyet, 10. 09. 2006
4
Yeni ±afak, 22. 08. 2006
5
Bugün, 30. 08, 2006
2
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“EGer hak, onlar n kötü arzu ve isteklerine uysayd , mutlaka gökler
ve yer ile bunlarda bulunan kimseler bozulur giderdi. Hay r, biz onlara
8an ve 8ereflerini getirdik; fakat onlar kendi 8ereflerine s rt çevirirler.”6
Bu çaFr

ma sebep olan temel yakla m m udur:

Modern çaF n hâkim hususiyeti, sosyal konularda, yani insanî/be erî
problemlerde, ba vurabileceFi sabitelerden mahrum bulunmas d r. Daha da
kötüsü bu durumu olumlamakta, hatta kutsama derecesinde benimsemekte
olmas d r. Çünkü kendisini, deGi8im, dönü8üm, ilerleme, geli8me gibi kavramalar n büyüsüne öylesine kapt rm t r ki, bu kavramlara ait baz s n rlar n bulunmas gerektiFine dair bir dü ünce bile geli tirememi tir. YapabildiFi
tek ey, mevcut be eri temayülleri yoklamak, bu alandaki istatistikleri deFerlendirmek ve belli felsefi görü lere ve belli düzeyde ekonomik imkânlara sahip çevrelerin arzu ve isteklerini antropoloji, sosyoloji ve psikoloji gibi disiplinlerin desteFiyle me rula t rmaya çal makt r.
Peki, bu belli çevrelerin bu temayülleri nas l olu maktad r?
Çok kestirme ifade ile belirtelim ki, onu da tüketim kültürü temelinde
yükselen kapitalist yakla8 m olu turmaktad r.
DiFer taraftan insanoFlu ne kadar ç rp n rsa ç rp ns n, ba ka türlüsü de
mümkün deFildir. Yani, insan denenen varl k, vahyin k lavuzluGu olmadan,
sadece deneme yan lma yolu ile veya el yordam yla deGi8im ve geli8im kavramlar n n büyüsünü a amaz, dolay s yla bir tak m sabiteler geli tiremez.
Çünkü o, f trat gereFi, ya hevas –arzu, istek ve hevesleri- ile hareket etmek,
ya da üstün ve a k n/müteâl bir kudretin varl F n , yani Yüce Yarat c ’y kabul ve itiraf edip O’ndan gelen emirler ve yasaklar doFrultusunda ya amak
mecburiyetindedir. Bu konuda üçüncü bir yol yoktur.7
Modern insan pe in pe in kutsal kar s nda gard n alm , sosyolojinin,
insanl k ailesinin üzerindeki kutsal kubbeyi y kmay hedefleyen bilimsel tutumuna râm olarak8 dini inan , anlay ve ya ay tarz n ilkellik olarak
tan mlam t r.9 Bu durumda, “Kutsal” n gönüllere ve zihinlere, kalbî safl k ve
aklî dinginlik içinde hükmedici, böylelikle iradeye destek verici muazzam ve

6

Mü’minûn suresi, 23/71
±at{bi, el-Muvafakat (trc. Mehmet Erdojan), dstanbul, 1990, II, 170.
8
Sosyoloji, dinin seküler/laik terimlerle aç{klanmas{n{n gelenejini olu~turan bir disiplin. B. Wilson’un dediji gbi
“sosyolojik gelenek dine her zaman aç{klan{p rafa kald{r{lacak” bir ~ey olarak bakm{~t{r. P. L. Berger’in deyimiyle
“metodolojik ateizm dine her zaman aç{klan{p rafa k{ld{r{lacak” bir ~ey olarak bakm{~t{r. Nuray Mert, Laiklik Tart mas na Kavramsal bir Yakla m, dstanbul, 1994, s. 29.
9
“David Hume dinsel inanc{n, insanlar{n hayat{n belirsizliklerine kar~{ duyduklar{ korkudan dojdujunu ileri sürmü~,
Auguste Coumte dini, insanl{j{n evrimi sürecinde olgunla~mam{~ bir a~ama olarak yorumlam{~t{r. Tan{nm{~ dijer bir
sosyolog Herbert Spencer ise dinsel inanc{n, gölgelere inanmaktan türeyen ilkel bir ak{l yürütme oldujunu tart{~{r, ona
göre bu ilkel inan{~, dojaüstüne inan{~a ve nihai olarak da tektanr{l{ dinlere dönü~mü~tür.” Nuray Mert, s. 90-91.
7
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mükemmel potansiyelinden mahrum kalm , dolay s yla, hayat n çekilmez
hale getiren bireysel ve toplumsal kaoslara aç k hale gelmi tir.
Hal böyle olunca, günümüz insan , ipi kopmu bir sandal gibi oradan
oraya sürüklenmekte, bazen kayal klara çarparak tahrip olmakta, bazen pusulas z ve haritas z bir ekilde denizlerin ortas nda a k n a k n dola maktad r.10
Tabii olarak bu durumu sömürmek isteyen tüketim uzmanlar da f rsat deFerlendirmekte, onlar n a k nl F n ranta/getiriye çevirmenin yollar n
aramakta, bu yüzden de onlara rehberlik kisvesi alt nda, onlar n problemlerini daha da çözümsüz hale getirmektedir.
GörüldüFü kadar yla ve bizzat o hayat ya ayanlar n ya kendi itiraflar ,
ya da yak n çevrelerine dair yapt klar gözlemleri ve deFerlendirmeleri vesilesiyle biliyoruz ki, modern dünya, çözüm bulmak için sar ld F her yeni durumdan, yeni darbeler almaktad r. Çünkü çözüm aray
esnas nda yard m
alacaF herhangi bir sabitesi bulunmamaktad r.
Pe inen ve doFrudan doFruya belirteyim ki, “sabite”den kast m “kutsal” veya “kutsal ile irtibatl ” oland r. Çünkü kutsaldan uzak durarak bir
sabite belirlemeyi mümkün görmüyorum.
Bu genel deFerlendirmeden sonra ba l kta belirttiFimiz konuya geçecek
olursak, söz konusu sabitesizliFin, kendisini en çok bu özel alanda, yani aile
kurumunda hissettirdiFini söyleyebiliriz. Çünkü insanl k dünyas n n ya ad F
bu hayat n en önemli kurumunun aile olmas , tabii olarak bu durumun bu
ekilde tezahür etmesine sebep olmaktad r.
Evet, modern insan n, gerek kurulu u, gerekse i leyi i ile ilgili olarak
aileye dair herhangi bir sabitesi yoktur. Onu sadece ve sadece, yerine ba ka
bir alternatif geli tiremediFi için, ya amas na izin vermek zorunda kald F bir
kurum olarak alg lamaktad r.11

10
Sabitesizlijin yol açt{j{ ~a~k{nl{j{n en son ve en çarp{c{ örneklerinden biri “özgürlük” kavram{n{n tan{m{nda ortaya
ç{km{~t{r: Eski tan{ma göre özgürlük “bütün s{n{rlar{ a~mak, tabular{ y{kmak, akla eseni yapmak ve içgüdüleri serbest
b{rakmak” olarak görülürken, yeni tan{ma göre, “içgüdüleri kontrol etmek, irade gücü sayesinde kendini ve arzular{n{
denetleyebilmek” olarak görülmektedir.
Birbirine taban tabana z{t bu anlay{~lar{n her ikisini de zaman içerisinde insan akl{ üretmi~ ve her ikisinin de dojruluju ve tutarl{l{j{ ujrunda çok nefes tüketmi~, çok mürekkep harcam{~t{r. Buna rajmen hala baz{ insanlar, insan akl{n{n
neden bu kadar geni~ bir yelpaze içinde savruldujunu sormamakta, soranlara da hesap vermeye yana~mamaktad{rlar.
http://www.mcaturk.com/koseyazi_detay.php?koseid=57
11
Zaman zaman bu konudaki serzeni~lere yaz{l{ ve görsel medyada rastlamak mümkündür. Dojrusu ben de onlar{n
penceresinden bakt{j{m zaman, modern insanlar{n hala ne diye bu köhne kuruma itibar ettiklerini, nikâh salonlar{n{
doldurduklar{n{ anlamakta zorlanmaktay{m. Hele hele gittikçe artan bir h{zla bo~anma oranlar{n{n artt{j{n{, evlilik
sürelerinin k{sald{j{n{ gördükçe bu soruyu daha kuvvetli bir biçimde soruyorum ve arkas{ndan –ironik bir yakla~{mla“acaba mahkeme salonlar{ bo~ kalmas{n diye mi?” diye de dü~ünmüyor dejilim.
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slam’a gelince, hayat n bütün ubelerine ve insan n bütün eylem ve
söylemlerine/amel ve ifadelerine bir ölçü, bir kalite ve bir kural getirdiFi gibi,
aileye dair meselelerde de bu tutumunu sürdürmü , orada da bir tak m ölçüler ve kurallar koymu tur.
Biz bu yaz m zda ba l ba na bir “mesele” olarak “aile” kurumunu ele
almayacaF m z için, daha isabetli bir ifade ile sadece ailenin kurulu ve i leyi inde iki önemli esas olarak gördüFümüz “infak” ve “itâat” meselelerini
i leyeceFimiz için sözü o noktaya getirmek istiyoruz.
TOPLUMLAR Ç N ROL DAMILIMIN VE H YERAR N N ÖNEM
Aile kurumu için aç klayacaF m z dü üncelerimize mesnet olmak üzere,
u hususun dile getirilmesinde zaruret görmekteyim:
Bu “hususun” ifade edilebilmesi için ise u önermelerin tesbitine ihtiyaç bulunduFu kanaatindeyim:
1-Bir dü ünür, Yüce Yaradan’ n insanlara ‘ak l’ adaletli olarak daF tt F n söyler ve ekler: ‘çünkü herkes kendi akl n beGenir’.
Bu durumun tabii bir sonucu olarak, her insan n her konuda dü üncesi
ve kanaati vard r ve bunlar genellikle birbiriyle uyu maz ve örtü mezler.
2-Bu sebepten dolay , insanl k âlemi daha ilk dönemlerinden itibaren
bir arada i yapman n yolunu, hiyerar ik yap lanmada bulmu tur. Çünkü
ancak bu suretle insanlar, kat lmad klar dü üncelerde bile bir ba kas na tabi
olmay mümkün hale getirebilmi lerdir.
Bu durum, iki insan n bir araya gelme ve i yapma mecburiyeti içinde
bulunduFu bütün yap lanmalar için geçerlidir. Ortak i yapacak iki ki i daha
i in ba ndan itibaren görev ve sorumluluk alanlar n belirleyerek yola ç karlar ki ileride bu konulardaki belirsizlikten kaynaklanan bir problemle kar la mas nlar. Birlikte safariye ç kacak iki ki i bile aralar nda i bölümü yapmak zorundad r. Okullarda, hepsi de öFretmen olarak e it bulunan görevlilerden birisine müdürlük payesi vermek de ayn sebepten dolay gerekli görülmü tür. yerinde ustalar veya i çilerden birine sorumluluk ve yetki vermek suretiyle onu diFerlerinin önüne geçirmek aklî bir zorunluluk olarak
görülmü tür.
K saca iki ve daha fazla insan n birlikte ya amak veya i yapmak zorunda bulunduFu bütün durumlar için geçerli olan “evrensel kural” budur.
Mahallede muhtar, ilçede kaymakam, ilde vali de; hep bu espriye göre atanmaktad r. Yani hiyerar ik bir yap kurulmakta ve bunun kurallar na s k s k ya baFl kal nmaktad r.
Ancak s ra aile kurumuna geldiFinde bu “evrensel kural” yok say lmaktad r. Orada ne bir rol daF l m na ihtiyaç duyulmakta, ne de hiyerar iden söz
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edilmektedir. Hatta z mnen böyle bir dü ünceye yer kalmas n diye ba ka
türlüsü de söylenmektedir: Ailede e ler e it ve özgürdür.
Peki, bir öFretim üyesi, fakültede dekanl k makam n n bulunmas dolay s yla özgürlüFünü ve e itlik statüsünü kaybetmi mi olmaktad r?
Dürüst olmak gerekirse, bir parça öyle olmaktad r. Nitekim diFer hocalar n sahip olmad klar baz yetkiler, dekan n elinde bulunabilmektedir. Bu
durum da onlar , en az nda yetki temelinde birbirinden farkl k labilmektedir.
Ancak bu durum ne hocalar rahats z etmekte, ne de dekan , öFretim elemanlar na kar olumsuz yönde k k rtmaktad r. Her iki taraf ta bilmektedir ki,
e yan n tabiat bunu gerektirmektedir ve bunun ba ka yolu da yoktur. Dolay s yla insanlar bu yap lanmay kabullenmi lerdir.
Bu durum sadece i hayat m z için geçerli deFildir. Bir tak m hobilerimizi gerçekle tirirken de bu kurala uymak zorunda kal r z. Mesela bir izci
kamp nda mutlaka bir oymakba vard r. Bir seyahat esnas nda bile bir ba kana ihtiyaç duyulur.
Hatta i i bir ad m daha ileriye götürelim ve bu durumun sadece insanl k ailesi için deFil, hayvanlar âlemi içinde geçerli olduFunu söyleyelim. Kar nca yuvas ndan ar kovan na, arslan sürüsünden ceylan sürüsüne kadar
bütün hayvanlar âleminin böylesine bir hiyerar ik yap lanma içinde olduFunu görmekteyiz.
Acaba hangi sebepledir ki, aile kurumu bundan istisna edilmekte ve
oraya farkl bir i lem uygulanmaktad r? Orada e lerin rollerinin belirlenmesinden özellikle kaç n lmakta, dolay s yla tabi haliyle olu mas gereken hiyerar ik yap engellenmektedir.
Hiyerar ik yap n n olu mad F bütün kurumlar bekleyen kaç n lmaz
son kaos ve anar idir. Mutsuzluk ve huzursuzluktur. Böyle bir durumda iki
insan n birlikte kalmas mümkün deFildir. Bu sebeple de zaten bo anmalar
ak l almayacak boyuta varm t r. Henüz bo anmam olanlar veya ömürlerini
evli olarak tamamlayanlar ise, bir tak m ahlaki, dini, insani gerekçelere boyun eFerek bu kurumu ayakta tutmaya direnmektedirler ancak onlarda son
derece “kah rl ” bir hayat sürmektedir. Kad n ve erkeFin görü ayr l F na dü tükleri her mesele ortada kalmakta, sonunda bir taraf diFerine kahren ve
kerhen ram olmaktad r. Ve maalesef ailelerin kâhir ekseriyeti ömürlerini bu
ekilde sürdürmekte, bu durum ise gelecek nesilleri aile hayat na kar ürkek,
hatta korkak bir noktaya ta maktad r.
Dini kayg ve korkulardan azade olarak yeti en gençlik zaten çoFunlukla evliliFe mesafeli durmakta, en az ndan gençlik ate ini ve heyecan bekâr
olarak söndürmekte, bir yere kadar problemini çözmeye çal maktad r. Dindar gençlere gelince, birçok konuda olduFu gibi bu konuda da k yamet onun
ba na kopmaktad r. Zira onun evlilik d nda kar cinsle bir ili kiye girmesi
mümkün deFildir. Yani o, evliliFe mahkûmdur. Zaten bu meseleyi benim için
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bu kadar önemli k lan da bu noktad r. Alternatifi olmayan bir meseleyle kar
kar yay z.
Evet, “infak” ve “itâat”, ailenin saFl kl kurulu u ve s hhatli hayatiyeti/ya ay için Allah Teala’n n Yüce Kelâm’ ndan ç kar lmas mümkün olan
iki önemli esast r.
Önce bu iki esas ifade eden ayet-i kerimeyi kaydedelim:
Bu ayet-i kerime Nisa Suresinin 34. ayet-i kerimesidir ve bu konuyu
çok aç k ve beliF bir ifade ile düzenlemektedir. Konunun önemine ve gerektirdiFi hassasiyete binaen öncelikle bu ayet-i kerimenin mealini vereceFiz.
Ancak bunu yaparken, teamüle ayk r olsa da, farkl bir uygulama ile ula abildiFimiz meallerin büyük bir k sm n n bu ayet ile ilgili meallerini vermek
istiyoruz:
Adem UGur:
Allah' n insanlardan bir k sm n diFerlerine üstün k lmas sebebiyle ve
mallar ndan harcama yapt klar için erkekler kad nlar n yöneticisi ve
koruyucusudur. Onun için Sâliha kad nlar itaatkârd r.
Diyanet Vakf :
Allah' n kimini kimine üstün k lmas ndan ötürü ve erkeklerin, mallar ndan sarfetmelerinden dolay erkekler kad nlar üzerine hâkimdirler. yi
kad nlar, gönülden boyun eGenler ve Allah' n korunmas n emrettiFini, kocas n n bulunmad F zaman da koruyanlard r.
Elmal l Hamdi:
Erkekler, kad nlar üzerinde hâkim dururlar, çünkü bir kere Allah birini diFerinden üstün yaratm ve bir de erkekler mallar ndan harcamaktad rlar. Bunun için iyi kad nlar, itaatkârd rlar.
Süleyman Ate8:
Allâh, insanlar birbirinden üstün k ld F ve mallar ndan harca(y p
kad nlar n geçimini saGla)d klar için erkekler, kad nlar üzerinde yöneticidirler. Bundan dolay iyi kad nlar itâatkâr olup, Allâh' n kendilerini korumas na kar l k (Allâh' n verdiFi ba ar ile) gizliyi korurlar (kocalar na aslâ
ihânet etmezler).
Diyanet Meali:
Erkekler, kad nlar n koruyup kollay c lar d rlar. Çünkü Allah insanlar n kimini kiminden üstün k lm t r. Bir de erkekler kendi mallar ndan
harcamakta (ve ailenin geçimini saGlamakta)d rlar. yi kad nlar, itaatkârd rlar.
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Y. Nuri Öztürk:
Erkekler; kad nlar gözetip kollay c d rlar. 4undan ki, Allah, insanlar n baz lar n baz lar ndan üstün k lm t r ve erkekler mallar ndan bol bol
harcam 8lard r. yi ve temiz kad nlar sayg l d rlar.
Muhammed Esed:
Erkekler, kad nlar , Allah' n kendilerine onlardan daha fazla baG 8lad G (42) nimetler ve sahip olduklar servetten yapabilecekleri harcamalarla koruyup gözetirler. Dürüst ve erdemli kad nlar, gerçekten Allah' n
koru[nmas n buyur]duFu mahremiyeti koruyan (43) sad k ve itaatkar kad nlard r.
Suad Y ld r m:
Kocalar e8leri üzerinde yönetici ve koruyucudurlar. Bunun sebebi,
Allah' n baz insanlara baz lar ndan daha fazla nimet vermesi ve bir de kocalar n n mehir verme, evin masraflar n yüklenmeleri gibi malî yükümlülükleridir. O halde iyi kad nlar: itaatli olan ve Allah kendi haklar n nas l
korudu ise, kocalar n n yokluFunda, onlar n hukuklar n koruyan kad nlard r.
Asl nda günümüz artlar nda bu ayet-i kerimenin dikkat çeken as l
ögesi, erkeFin kad n kar s ndaki pozisyonunu belirleyen ve “kavvâm”12
kelimesiyle ifade edilen husustur ama konumuz gereFi biz bu nokta üzerinde
durmayacaF z. Mealinde de büyük güçlük bulunduFu gözlenen bu kelime,
hem anlam n n Türkçe’ye tercümesinde çekilen s k nt sebebiyle, hem de modern dünyan n bir tak m ön kabullerine ve kad n konusundaki yakla m ve
telakkilerine birebir denk dü meyecek çaFr mlar ta mas sebebiyle çe itli
aç lardan görü ayr l klar na sebep olmu tur.
Ancak kadîm ulemam zla birlikte modern ilahiyatç lar n da üzerinde ittifak ettikleri bir husus var ki o da erkeFi kad n üzerinde “kavvâm” k lan as l
sebeplerden birinin de –ayet-i kerimenin ifadesiyle-: “erkeklerin kendi mallar ndan harcamakta (ve ailenin geçimini saGlamakta)” olmalar d r.
ErkeFin bu özelliFinin mutlak olmay p, aile hayat ile mukayyed olduFu, yani ancak evlenen ve aile kuran erkeklerin “kavvâm” niteliFini elde ettikleri, bunun sebebinin de ailenin her türlü mali sorumluluGu/infak ile yükümlü k l nmalar olduFu hususu izahtan vârestedir.

12
Muhammed Esed, bu kelime ilgili olarak ~u dipnotu eklemi~tir:
“Kavvâm” ifadesi, kâim'in ("bir ~eyden sorumlu ki~i" veya bir ~eyi veya ki~iyi "koruyup gözeten") mübalaja halidir.
Böylece, kâme ale'l-mer'e ibaresi, "kad{n{n geçimini üstlendi" veya "onun geçimini sajlad{" anlamlar{na gelir (bkz.
Lane VIII, 2995). Kavvâm gramatik kal{b{ kâim'den daha kapsay{c{d{r ve maddî bak{m ve koruma kavramlar{ ile
ahlakî sorumluluk kavram{n{n bile~imini ihtiva eder. Bu son zikredilen faktörden dolay{ bu ibareyi "erkekler kad{nlar{
koruyup gözetirler" ~eklinde çevirdim.”
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Evet, Allah Teala, toplumsal hayat n belli bir ahenk ve ahlak nizam
içinde devam n temin etmek maksad yla evliliFi –baz artlarda emir buyurarak, baz artlarda ise tavsiye ederek- me ru k lm ,13 ard ndan da evlilik
neticesinde in a edilecek olan aile kurumunun saFl kl ve uzun ömürlü olmas için kullar na yard mc olmu tur. Bu cümleden olarak öncelikle –tabir caiz
ise- ailenin iki kurucu figürü olan erkekle kad n n rollerini belirlemi tir.14
Modern dünyan n, özellikle de bu dünyan n belirleyici figürü haline gelen modern kad n n en çok itiraz ettiFi alan da budur. Her vesile ile kad na
biçilen rolü geleneksel bularak ele tirmekle söze ba layan bu insanlar – en
az ndan benim durduFum yerden görüldüFü kadar yla - maalesef alternatif
bir teklif getiremedikleri için aile hayat nda büyük bo luklar n doFmas na
sebep olmaktad rlar. Çünkü onlar n yakla mlar yla düzenlenen aile hayat nda, kad n ve erkek aras nda herhangi bir sorumluluk ve yükümlülük fark
yoktur.
KulaFa ve nefse çok ho gelen bu yakla m asl nda rolsüzlük, dolay s yla belirsizlik ve muFlakl k’tan ba ka hiçbir anlam ifade etmemektedir. Bu
yakla m n tabii bir sonucu olarak aile reisliFi kavram da reddedilmi , böylece ikinci bir belirsizlik ve muFlâkl k daha ihdas edilmi tir.
Aile kurumundan ba ka nerede ve hangi âlemde böylesine bir belirsizliFin, rolsüzlüFün ve muFlâkl F n bulunduFunu merak ediyorum. Gerek bitkiler âleminden, gerek hayvanlar âleminden gerekse insanl k âleminin ilim,
sanat, siyaset, bürokrasi ve i dünyas na dair özel ve tüzel yap lanmalar ndan bir tane örnek verilebilir mi? Hiyerar ik yap lanman n olmad F herhangi
bir örnek var m d r?15

13

Sizden bekar olanlar’, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanlar’ evlendirin. E›er bunlar
yoksul iseler, Allah onlar’ lütfuyla zenginle tirir. Allah lütfu geni oland’r, hakk’yla bilendir. (Nûr Suresi, 24/32)
14
“Rol” tesbitini, Epiktetos’un, Tanr{ ile kul aras{ndaki ili~kiyi aç{klama sadedinde kurduju ~u cümlesinden ödünç
ald{m: “Hat{rla, uzun veya k{sa bir piyeste müellifin sana verdiji rolü oynayacak bir aktörsün.” Dü~ünceler ve Sohbetler, dstanbul, 1997, s. 24
15
Bu konuda as{l problem, yine modern dü~ünceden kaynaklanan “reislik” anlay{~{d{r. Çünkü modern dünyada hiyerar~ik olarak üstte bulunmak “yetki sahibi olmak ve hakl{ olmak” anlamlar{na gelmektedir. Halbuki dslami telakki de
ise ayn{ pozisyon, “mesuliyet yüklenmek ve hizmet etmek” anlamlar{na gelmektedir. Dolay{s{yla modern zamanlardaki bu telakkinin tabii neticesi olarak aile reisi olan ki~i, s{n{rs{z ve sorumsuz bir yetki ile donanm{~ olmaktad{r ki
gerçekten bunun kabul edilebilir bir yan{ yoktur. Halbuki Dini telakkide ise ayn{ konum, sorumluluk ve yükümlülük
sahibi olmakt{r.
Tarihte ve günümüzde çokça rastlanan kötü ve olumsuz örneklere i~aret ederek aksi bir iddiaya kalk{~{lmas{n{ dojru
bulmuyorum. Çünkü böyle durumlarda her zaman ~öyle dü~ünmekteyim: dlim ve fikir adamlar{n{n görevi realiteye
teslim olmak dejil, en sahih olan{ ortaya koyup, insanlar{ ona davet etmek olmal{d{r. ±ayet bu dinin ve bu dine dayal{
olarak in~a edilen gelenejin ana ekseni, bizim i~aret ettijimiz manaya uygun ise, yani aile reisi olmak demek, ailenin
yükünü yüklenmek, maddi-manevi mesuliyetini üstlenmek, dolay{s{yla sorumluluk ahlak{ ile ya~amak demek ise, o
zaman bu manay{ öne ç{karmak, buna ayk{r{ davran{~lar{ k{namak, çaj{n imkân verdiji bütün argümanlar{ bu sajl{kl{
zihniyetin yerle~mesi için seferber etmek olmal{d{r.
Konu ile ilgilenenler takdir ederler ki, günümüzde toplumu ejitmenin, etkilemenin ve yönlendirmenin araçlar{ ve
imkânlar{ çok çok artm{~t{r. F{trata, dine, geleneje ve ahlaka ayk{r{ yönlendirmelerde bile bu kadar ba~ar{ sajlanabili-
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Halbuki böyle bir söylem yerine, yani aile reisliGi kurumunu yok saymak yerine, aile reisinin erkek deFil kad n olduFunu söylemek daha kabule
ayan bir yakla m olurdu ve en az ndan tart ma zemini olu turabilirdi.
Ailede kad n ve erkeFin belli rollere sahip olmas n reddetmek yerine, geleneksel rollerden daha farkl roller biçilseydi, bu yakla m daha makul ve
makbul görülebilirdi. 4u anda tedavülde bulunan yakla ma gelince, maalesef redçi, inkârc ve negatif bir tav r al tan ba ka bir anlam ifade etmiyormu gibi gözükmekte ve sanki sosyal, psikolojik ve ahlaki destekle deFil de,
ba ta medya olmak üzere belli güç odaklar n n dayatmas yla ayakta duruyormu gibi bir izlenim uyand rmaktad r.
Kur’an- Kerim, kurulmas n te vik ettiFi aile kurumundaki üyelerin
konumlar n ve rollerini belirleyerek, bu gün s k nt s en çok hissedilen rol
belirsizliFini ortadan kald rm , bu belirsizin yol açt F bo luktan aileye nüfuz eden ve aile içi gerilimlerin as l sebebi olan birtak m olumsuz geli melere
de engel olmu tur. Bu belirlemede ailenin her türlü malî sorumluluFu erkeFin
uhdesine tevdi edilirken, kad na da, erkeFine sayg ve itaat görevi yüklenmi tir.
Acaba bu durumu u ekilde formülle tirirsek isabet kaydetmi olur
muyuz?
Sanki bu lâhî hitap ile Yüce Yarat c , erkekle kad n aras nda u ekilde bir görev taksiminde bulunmu tur: “Ailenin erkek üyesi dünyan n yükünü çekmekle yükümlü k l n rken, kad n üyesi sadece kocas n n yükünü
çekmekle yükümlü k l nm 8t r.” Bu tesbit doFru ise, Allah Teala kad n kulunu bu yükümlülükten muaf tutmak suretiyle16 himaye buyurmu tur. 17
4ayet bu tesbit isabetli ise, rasyonel bir yakla mla, maFdur olan taraf n, erkek taraf olduFunu söylemek gerekir ama bunu da söylemeyi doFru
bulmay z. Çünkü biz rasyonel dü ünce diye diye gelinen noktay gördüFümüz
ve bu söylemin bu ekilde pervas zca ve fütursuzca kullan m n ele tirdiFimiz
için ayn hataya dü mek istemeyiz. Bu yüzden as l hareket noktam z olan ve
slam ile ereflenmenin de temel esprisi olan Yüce Kudret’in ilim, hikmet,
adalet ve ahlak na teslim olmaktan yola ç karak deriz ki: 4ayet O Yüce Varyorsa, tarihte, dinde ve genetik kodlarda kökeni bulunan konularda insanlar{ uyarmak ve dojru olana yönlendirmek
daha çok mümkün olmal{d{r.
16
Ya~{ k{rk{n alt{nda olanlar belki bilemeyebilirler ama bu ya~{n üzerinde olanlar ya~ayarak görmü~lerdir ki, nafaka
temini hiçbir zaman bu kadar kolay olmam{~t{r. Teknolojinin ve seri imalat{n geli~mesiyle birlikte çal{~ma ve i~
hayat{nda da bir tak{m kolayl{klar ortaya ç{km{~t{r.
Bu hat{rlatmay{ ~unun için yap{yoruz. Maksad{m{z{n tam anla~{labilmesi için bu ilahi hükmün 1400 küsur y{l önce
konuldujunu bilmek ve bütün bu as{rlar{n, nafaka temini konusunda nas{l çetin ~artlarla dolu oldujunu dü~ünmek
gerekir. Bu ~artlara rajmen kad{n{n mali yükümlülükten, kelimenin tam anlam{yla muaf tutulmas{, bir kalemde geçi~tirilebilecek bir husus dejildir. Hele günümüz insan{n{n iyice bencille~tiji, lokantada kar{-kocan{n bile ayr{ ayr{ hesap
istediji haberlerini okuduktan sonra, bu konu daha da ciddi bir boyut kazanmaktad{r.
17
±ayet kad{n{n ilahi himayeye mazhar oldujuna dair dü~üncemiz isabetli ise, onun bu himayeyi hak ettijine dair
inanc{m{z da tamd{r. Çünkü O Yüce Kudret’ten haks{zl{k sad{r olmayacaj{na dair kesin iman{m{z vard{r.
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l k/Allah Teala Hazretleri böyle uygun gördüyse, bizim için, insanl k ailesi
için de uygun olan budur. 4ayet erkekler bu yükü kald ramayacak olsalard ,
O kudret bunu yüklemezdi. Çünkü O, kullar na takat getiremeyecekleri yükü
yüklemez.18 Ayr ca O’nun sonsuz ilmi, sonsuz hikmeti, sonsuz adaleti ve
sonsuz ahlak , kullar aras nda herhangi bir ayr mc l k yapmas na, bu
cümleden olmak üzere cinsiyet ayr mc l G nda bulunmas na da engel
te8kil eder. DiFer taraftan O’nun aç s ndan bak ld F zaman buna gerek de
yoktur. Çünkü O Yüce Kudret ayn zamanda Samed’dir.19 Dolay s yla kullar
aras nda ayr mc l k yapmas n n O’na saFlayacaF hiçbir fayda yoktur. Ayr ca
kullar hakk nda haks zl k yapmayacaF na söz vermi 20,bununla da yetinmeyip, onlar n i lerini zorla t rmay p kolayla t rmay vaad etmi tir.21
Çok basit, ayn zamanda herkes taraf ndan bilinenleri tekrar etmek gibi
gözüken bu temel sâbiteleri göz önüne almadan slam Dini ad na bilgi ve
dü ünce üretmeye kalk mak, nihai tahlilde sâbitesiz toplumlar n dûçâr
olduFu ak bete yol açar ki, bu durum, bu yaz n n yaz l amac yla taban tabana tezat te kil eder.22
Meseleyi bu genel çerçevede ele ald ktan sonra, as l konuya geçebiliriz:
NFAK MESELES :
Öncelikle belirtelim ki “infak” terimi daha çok “Allah’ n ho nutluFunu
kazanma niyetiyle harcamada bulunma” anlam na gelmektedir. Hukukta
ki inin bakmakla yükümlü olduFu kimselerin ihtiyaçlar n kar lamak üzere
yapt F harcamalar için ise “nafaka” denilmektedir.23 Ancak buna raFmen
bu yaz da iki sebepten dolay nafaka yerine infak terimini kullanmak tercih
eddilmi tir:
Birincisi, bu tercih, konumuzun kaynaF olan ayet-i kerimede bu kelimenin kullan m na lafzi bak mdan uygun dü tüFü için, ikincisi ise bu yaz da
18

“Allah hiç kimseye gücünün yetecejinden ba~ka yük yüklemez.” (Bakara Suresi, 2/286)
Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varl{klar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir ~eye muhtaç dejildir). (dhlâs Suresi, 112/2)
20
d~te bunlar, sana dojru olarak okudujumuz Allah'{n ayetleridir. Allah hiç kimseye zulmetmek istemez (Âl-i ‘Imrân,
3/108).
Allah, kullar{na haks{zl{k etmek istemez (Müminûn Suresi, 40/31).
21
Allah sizin için kolayl{k ister, güçlük istemez (Bakara Suresi, 2/185).
22
Said Nursi’nin önemsedijim tesbitlerinden biri de, “müsellemât{n yeniden takrîri” meselesidir. Yani herkesçe
bilindiji ve kabul edildiji san{lan meselelerin yeniden ele al{n{p gözden geçirilmeye ihtiyac{ oldujuna dikkat çekilmesi meselesidir. Acaba gerçekten bu meseleler herkes taraf{ndan biliniyor ve kabul edilmesi gerektiji ~ekilde alg{lan{yor
mu? Sorusunu s{k s{k kendimize sormal{y{z. Bunlar içinde en çok önemsedijim konu Allah tassavvuru’dur. Bir dinin
en belirleyici ögesi Tanr{ konusudur. Zira o dinin ba~tan sona bütün yap{lanmas{ bu tasavvura göre ~ekillenmektedir.
Bu yüzden, “bana tanr{ tasavvurunuzu söyleyiniz, size nas{l bir dine sahip oldujunuzu söyleyeyim.” Diyen kimse
dojru bir tesbitte bulunmu~tur. d~te bu dü~ünceden hareketle, üzerinde bulundujumuz konuyu temellendirirken de en
önemli hususun, müslüman{n sahip olduju Allah tasavvuru meselesi oldujuna inanmaktay{m.
23
Mustafa Çaj{r{c{, “dnfak”, D$A, XXII, 289.
19
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nafakaya deFil, nafaka sorumluluFuna vurgu yapmak, bir diFer tabirle aile
reisinin rolünü öne ç kararak, onun sorumluluFunu ve salahiyetini tebarüz
ettirebilmek içindir.
ErkeFin nafaka yükümlülüFünü düzenleyen naslardan biri de Hz. Peygamber (s.a.v.) u beyan d r:
“Kad nlar hakk nda Allah’tan korkun. Onlar sizin koruman z alt ndad r. Onlar Allah’a teminat vererek ald n z, uzuvlar n Allah’ n kelimesiyle
helal k ld n z. Onlar n sizin üzerinizde, durumlar na uygun olarak yiyecek ve
giyecek haklar vard r.”24 “Hadiste sadece yiyecek ve giyecekten söz edilmesi,
bunlar n, kocan n nafaka yükümlülüFünü simgeleyen iki asli görev olarak
görülmesi sebebiyledir.
Evet, aile kurumunun gerek in as nda, gerekse ibkâs nda ve i leyi inde
en önemli faktörün nafaka (masraf veya harcama) hususu olduFu, izahtan
vareste bir hakikattir. Kad na verilmesi art olan mehir’den25 tutunuz da,
ailenin bar nacaF yuvan n temin ve tefri ine kadar bütün sorumluluklar
erkeFe yüklenmi tir. Gerek zevcenin, gerekse çocuklar n her türlü bar nma,
beslenme, giyim-ku am masraflar ve tedavi giderleri tamam yla erkeFin
sorumluluFundad r.
Bu durumun böyle olmas öncelikle Allah Teala’n n hükmü ve takdiri
iledir. Ancak O’na iman eden mümin kullar O’nun her hükmünde hikmetler
ararlar.26 Her ilim ve fikir erbab da kendi ilmi ve fikri kudreti ve kapasitesi
ölçüsünde bir tak m sonuçlara ula abilir. Dolay s yla hiç kimsenin ula t F
sonuç o konudaki nihai hikmet veya son söz deFildir.
Bu bilinç içerisinde biz de bu infak meselesine dair bir tak m deFerlendirmeler yapmak istiyoruz.
Kar -koca aras nda en kuvvetli baF n, sayg ve sevgi duygusu olduFunu
herkes kabul eder. Ancak bu iki k ymetli duygununun kendiliFinden var olmayacaF gibi kendiliFinden de hayatiyetini sürdüremeyeceFini kabul etmek
gerekir. O halde hem bu duygular n ortaya ç k lar , hem de ink tas z bir ekilde var olabilmeleri için sürekli beslenmeleri artt r. te nfak yükümlülüFü, yani erkeFin e i ve çocuklar için bütün var n yoFunu feda etmesi, kad nda ve çocuklarda kocaya/babaya kar bir minnet ve ükran duygusunun
uyanmas na, bu duygu ise ona kar bir hürmet/sayg hissinin doFmas na

24

Buhârî, “Nafakât”, 1, 4; Ebû Dâvûd, “Menâsik”, 56.
Mehir, “nikah akdinin sonucu olarak kocan{n kar{s{na ödemek zorunda olduju para veya mal.”d{r. Asgari miktar{
ve nikah akdinin s{hhat ~artlar{ndan olup olmad{j{na dair muhtelif görü~ler bulunmaktad{r. Bkz. M. Akif Ayd{n,
“Mehir”, D$A, XXVIII, 389-391.
26
Bu durum, hikmet bulurlarsa o hükmü kabul etmek, aksi halde reddetmek için dejildir. Aksine, hem bu aray{~
sebebiyle ibadetlerin en üstün biçimlerinden biri olan tefekkür ibadetine bir te~vik, hem de akl{n idrak edebileceji
harikulade hikmetlere ula~{nca O Yüce Kudret’e duyulan iman ve itaat hissinin kuvvetlenmesi içindir. ±ayet bir
hikmet bulamazsa ki~i kendi aczine hükmederek O’nun kar~{s{nda kulluk hissini bir ba~ka boyutuyla yeniden yakalar.
25
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sebep olacakt r. E inden ve çocuklar ndan sayg gören koca/baba da, onlar n
bu duygular na benzer bir duyguyla mukabele edecek ve bu suretle o da onlara s cak bir sevgiyle yakla acakt r.27
Ayr ca bu yükümlülük erkeFe Allah taraf ndan yüklendiFi ve bu uFurda
emek sarfetmek en büyük sadakalardan say ld F için bir külfet olarak görülmez; tam aksine Allah için yerine getirilmi bir ibadet olarak görülür. Nitekim Allah’ n elçisi (s.a.s.) bu konuda çok te vikkar beyanlarda bulunmu tur:
“-Elinin emeGiyle kendi- karn n doyurman senin için sadakad r;
çocuGunu doyurman senin için sadakad r; e8ini doyurman senin için sadakad r; hizmetçini doyurman senin için sadakad r.”28
“Kar n n senin mal ndan yemesi sadakad r; erkeGin kar s na verdiGi 8ey sadakad r.”29
“Erkek, sevab n Allah’tan bekleyerek ailesi için harcama yaparsa,
bu onun için sadaka olur.”30
“Allah’ n r zas n talep ederek yapt G n hiçbir harcama yapmazs n
ki, onun mükâfat n almayas n; e8inin aGz na koyduGun –lokma- da dâhil.”31
“En hay rl sadaka, sahibini fakirle8tirmeyen ve öncelikle aileden
ba8lanand r.”32
Bu mesajlar n a k n/müteâl atmosferinde yeti en ve ya ayan mümin
erkek, kesinlikle modern dünyan n ikâyet konusu olan u hususun öznesi
olmayacakt r: “Efendim, erkek, ailesi için yapt F harcamalar ba kak nc
yapmakta ve kar l F nda, e inin kald ramayacaF aF rl kta minnet beklemektedir. Bu durum ise kad n n ki iliFini zedelemekte, kendisini sürekli borçlu ve
minnet alt nda hissetmesine sebep olmaktad r.”

27

Cemil Meriç’in sevgi ve sayg{ duygular{n{ dejerlendirirken belirttiji ~u tesbit gerçekten çok manidard{r: “Sevgi
frak{n{ ç{karm{~ bir sayg{, sayg{ ise frak giymi~ bir sevgidir.”
Ayr{ca yukar{daki tasviri, milyonlarca senedir buhar olup göje ç{kan, rahmet olup yere inen suya benzetebiliriz. Yani
su, güne~ destejiyle buharla~{p bulut olurken, bulut ise rüzgâr gücüyle yajmur olarak döküleceji yerlere dojru sürüklenmektedir. Bu devr-i dâim neticesi yeryüzü milyonlarca senedir, ke~fedilen ve bilinen kainat{n en güzel gezegeni
olma özellijini elde etmekte ve korumaktad{r. Aile hayat{n{ da böyle tasavvur etmek mümkündür. Erkejin, ailenin
nafaka yükümlülüjünü üstlenmek suretiyle ilk hareketi verdiji sayg{ ve ~ükran duygusu, kad{n{n ve çocuklar{n ona
minnet ve te~ekkürle mukabele etmesiyle h{z ve güç kazanacak, bu h{zla ve bu güçle görevine daha bir s{k{ sar{lan,
yükümlülüklerini daha bir co~ku ve mutlulukla yerine getirmeye çal{~an erkek, bu devr-i daimî çok asil bir ahenk
içinde sajlam{~ olacakt{r.
28
Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV; 131-132.
29
Müslim, “Vasâyâ”, 9, “Nafakât”, 1; Müsned, IV, 179.
30
Buhari, “Îman”, 41, “Nafakât”, 1.
31
Buhari, “Îman”, 41.
32
Buhari, “Nafakât”, 2.
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Gerçekten de, yukar daki ilahî buyruk ve nebevî tavsiye ve te viklerden
haberdar olmayan bir kimsenin, bütün bir ömrünü e i ve çocuklar için heder
etmesi, modern telakkinin kabullenebileceFi ve ak l erdirebileceFi bir husus
deFildir. Çünkü böyle davranman n ve böyle ya aman n rasyonel bir aç klamas kolay kolay mümkün deFildir.
Ancak, Allah’tan geleni “ba -can üstüne” diye kar lamay kulluFun
gereFi sayan, O’nun her emrinin, sadece ve sadece kulunun maslahat için
olduFuna inanan, ayr ca âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamber’in
(s.a.s.)33 Kur’an’ n gölgesinde, O Kutsal Kitab’ n beyan mahiyetinde dile
getirdiFi her hakikati bir hayat iksiri olarak gören mümin kul için bu yükümlülük, eri ebileceFi payelerin en büklerinden biri olarak görülecektir.
Bu vesile ile u hususa da i aret etme ihtiyac doFmu tur:
slam hukukunun en güçlü yan , slam ahlak yla mezcedilmi olmas d r. O kadar ki, hukuk, asgari ahlak, ahlak ise, azami hukuk kabul edilmi tir.
DiFer taraftan hiçbir hukuk kural , ahlaken onun gereFine inanmayan
fert veya toplum taraf ndan hüsnü kabul ile kar lanmaz, dolay s yla uygulanmas ndan, istenen sonuç elde edilemez.
Üzerinde bulunduFumuz konu da bunlardand r. Bu sebepledir ki, ayet-i
kerime ile bir hukuk konusu olarak hükme baFlanan bu mesele, birçok hadisi erifle de bir ahlak ve erdem konusu olarak ele al nm ve bu yükümlülüFü
ibadet bilinci içinde ifa edenler methedilerek, erdemli insanlar olarak yüceltilmi lerdir. Allah ve Rasulü’nün bu yöndeki ilgisine mazhar olmak, mümin
insan n hayat n n amac na ula mak demektir ki, bu durum onun bütün yorgunluFunun ç kmas na, hatta daha fazla yük alt na gönüllü olarak girmek
istemesine sebep olacakt r. Dolay s yla modern telakkiler neticesinde zihinlerde olu an minnet ve ba kak nc yapmak gibi kavramlar, bu kültürün, aile
hayat içinde hiç tan mad F hususlard r.
TÂAT MESELES
“ yi kad nlar, itaatkârd rlar” eklinde gelen ilahi beyan her ne kadar
görünü te bir haber kipi ise de, hakikatte emir kipinden daha güçlü bir “emir
kipi”dir. Bu duruma göre bu ifadenin mümin kad nlar için anlam : “Ey iyi
kad nlar, itâatkâr olunuz!” demektir.
Bu teknik aç klamadan sonra, infak konusunda olduFu gibi, meselenin
hukuki boyutuna ahlaki pencereden yakla acak olursak öncelikle u hususa

33

Enbiya Suresi, 21/107.
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dikkat çekmemiz gerekecektir: “ nsanlara te8ekkür etmeyen, Allah’a 8ükretmi8 olmaz.”34
Gözden kaçt F n sand F m için dikkat çekmekte ve hat rlatmakta fayda
gördüFüm bir nokta olarak belirtmek isterim ki, Allah Teala ile kul aras ndaki ili kinin en asil olan , daha doFru bir tabir ile Allah taraf ndan en çok
matlub olan , kulun Allah Teala’ya ükretmesidir. Daha anla l r olmas için
öyle de söyleyebiliriz. Kulu, Allah Teala kar s nda en sevimsiz k lan ve en
çok gözden dü üren davran , Rabb ’na kar nankörce duygular içinde bulunmas ve O’na ükretmeyi ihmal etmesidir. Nitekim çok say da ayet-i kerimede bu hususa dikkat çekilmi tir:
“Allah, sizi annelerinizin kar nlar ndan hiçbir 8ey bilmediGiniz bir
halde ç kard . Öyle iken size, i8itme, gözler ve kalpler verdi ki, 8ükredesiniz.”35
“O'dur ki, sizin için o kulaF , o gözleri ve gönülleri in â etti. Ne kadar
az 8ükrediyorsunuz!”36
DoFrusu biz sizi yeryüzünde yerle tirdik, orada size geçimlikler verdik;
ne kadar da az 8ükrediyorsunuz!”37
“Öyle ise beni an n ki, ben de sizi anay m; bana 8ükredin, nankörlük
etmeyin.”38
“Ve Rabbiniz size öyle bildirmi ti: "Andolsun 8ükrederseniz elbette
size daha fazla veririm ve eGer nankörlük ederseniz azâb m pek çetindir."39
Bu ilahi talebin ne anlama geldiFi, hangi sonsuz hikmetleri ta d F ,
kul ile Allah aras ndaki ili kinin kul aç s ndan daha saFl kl olarak ekillenmesinde nas l bir katk saFlad F gibi hususlar bir tarafa,40 kulun dünya hayat nda daha dengeli bir ruh dünyas na sahip olmas nda ne gibi etkisi olduFu da ayr ca üzerinde dü ünülmeye deFer bir husustur. KastettiFim manan n
anla lmas nda sadece bir ipucu olmas için u kadar n söyleyeyim: ükretmek, fark etmektir. ükreden kul, sahip olduGu nimetlerin fark na varan
kuldur. Dolay s yla say s z nimetlere sahip olduGunu görmek, her 8eyden

34

Tirmizi, “Birr”, 35; Müsned, II, 258, 295, 302; III, 32; IV, 278; V, 211.
Nahl, suresi, 16/78.
36
Müminûn Suresi, 23/78.
37
A’raf Suresi, 7/11.
38
Bakara Suresi, 2/152.
39
dbrahim Suresi, 14/7.
40
±at{bi, Dinin geli~inin nihai amac{n{n ve gerek ibadetler, gerekse adetler konusunda dini hükümleri yerine getirmenin as{l hedefinin, Allah’{n nimetlerine lay{k-{ vechile ~ükretmek oldujunu söylemektedir. Bkz. el-Muvafakat (trc.
Mehmet Erdojan), dstanbul, 1990, II, 321-322.
35
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önce kulu mutlu k lar.41 Malumdur ki ki8i fark nda olmad G servetin
sahibi deGildir. Dolay s yla neye sahip olursa olsun, onun fark nda deGilse mutlu olamaz.42 T pk zengin bir akrabas ndan kendisine yüklü miktarda
miras kald F halde bundan haberdar olamad F için hayat n sefalet içinde
tüketen fakir ve peri an insanlar gibi olur.
Aile hayat n n da saFl k ve esenliFi için, sürekli olarak te ekkürü hak
edecek davran lar sergileyen bir e ile onu fark ederek ona te ekkürle mukabele edecek karaktere sahip bir diFer e in bulunmas gerekir. te bu aç dan bak ld F nda erkeFin infak görevini yerine getirmesi ve bu görevin, hayat
devam ettiFi sürece sürekli olmas , te ekkür gerektiren bir davran olmas
sebebiyledir. Kar l F nda onu görecek, fark na varacak ve gereFini yerine
getirecek bir e olursa, o yuva, cennetin dünyaya inmi halinden ba ka bir
ey deFildir.
te kad n n kocas na kar itâatkâr olmas n n ilahi bir talep olarak tecelli etmesi, bu ili kinin bu ekilde saFl kl i leyi ini temin içindir. Bir ba ka
ifade ile kad n n kocas na gösterdiFi itâatin asl , onun kendisine kar yap lanlara kar göstermek zorunda olduFu te ekkür borcudur. Asl nda bu son
derece insanî bir tav rd r ve hayat anlaml ve çekilir k lan da bu tür güzelliklerdir. Allah kulunu bu f trat üzere yaratt F için bu davran biçimi kad na
zor da gelmez. Ancak günümüzde insanî telakkilerin tepetaklak bir manzara
arz etmesi sebebiyle, sanki kad n bu konuda yanl bir eFitimin kurban olmu gibi bir manzara görülmektedir. Çünkü bu asil duygu ve onun gereFi
olan bu soylu görev, sanki kad n n a aF lanmas , horlanmas ve ikinci s n fa
indirgenmesi gibi takdim edilmektedir. Buna mukabil modern kad n kocas ndan ba ka herkese kar son derece kibar, nazik, mültefit ve müte ekkir yeti tirilmektedir. Kendisine yap lan en küçük iyiliFe binlerce te ekkürle kar l k vermekte, flört ili kisinden tutunuz, kom uluk, öFrencilik, i çilik veya
memurluk hayat na var ncaya kadar herkesle güzel ili kiler kurmakta ve
kalbî ükranlar n hiç kimseden esirgememektedir. Çünkü bilmektedir ki,
böyle davrand F sürece çevresiyle ili kileri daha saFl kl , i hayat daha verimli olacakt r. S ra aile içi ili kilere geldiFinde, özellikle kocas na kar davran formu belirlemeye geldiFinde, bütün gayz n , kinini ve öfkesini onun
için biriktirmi gibi hareket etmektedir.43

41

Ejer Allâh'{n ni'metini saymak isteseniz sayamazs{n{z! (dbrahim Suresi, 14/34; Nahl Suresi, 16/18).
Modern dünyan{n günümüz insan{na kar~{ i~lediji en büyük hatalardan bir de, onu sürekli olarak sahip olmad{klar{
konusunda uyarmas{, böylelikle, sahip olduklar{n{n fark{na varmas{n{ ve onlar{n tad{n{ ç{karmas{n{ engellemesidir.
Böyle bir tav{r içindeki birinin mutlu olma ihtimali var m{d{r, bilemiyorum.
43
TRT1 de ba~ar{l{ bir sohbet program{ sunan Prof. Dr. Besim Üstünel, bir program{nda ~unlar{ söylemi~tir: Bir han{m
hocam vard{ ve bir gün dedi ki: Ben hayat{mda ne erkekler idare ettim. Öjrenciydim, hocalar{mla ho~ geçindim,
asistan oldum, hoca oldum bölüm ba~kan{mla ho~ geçindim ve hepsini idare etmek zorunda kald{m. Hatta kap{c{m{
bile idare etmek zorunda kald{m. Ne olurdu ke~ke kocam{ da idare edebilseydim.” Besim Üstünel bu hat{ray{ naklettikten sonra ekledi ve dedi ki: Hocam bunlar{ söyledijinde maalesef altm{~ ya~{n{ geçmi~ti.
42
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Moda olan dü ünce ve davran formlar yla ya amay itiyad haline getiren kad nlar, bilhassa DoFu’lu kad nlar art k bilmelidir ki, i hayat nda özel
sektörün pay artt kça, çal ma artlar aF rla acak, bu yüzden bir an önce
evlerine dönmeyi isteyeceklerdir. Nitekim yukar da Can Dündar’ n da yaz s nda ifade ettiFi gibi trend gurusu olarak adland r lan Marian Salzman
“8imdilerde ise kad nlar n yorucu i8 hayat ndan, eve dönü8 haz rl G yapt klar n duyuruyor”44 diyerek bu konudaki öngörüsünü dile getirmektedir.
Ancak korkar m ki bu gidi at bir süre daha devam ederse ortada kad nlar n
dönebileceFi ne ev, ne de bark kalacakt r. Bundan kast m udur: Yak n çevremden ba lamak üzere her yerde gördüFüm manzara, erkeklerimizin, e lerinin geliriyle geçinmeye çok çabuk adapte olduklar na i aret etmektedir. Anneler oFullar na çal an k z aramakta, delikanl lar da çal an e i tercih etmektedirler.45 Hal böyle olunca bu hayata al t r lan erkekler, e lerinin eve
dönme isteklerini nas l kar layacaklar d r, doFrusu merak etmekteyim.
te sâbitelerin önemi, anlam ve deFeri bir kez daha ortaya ç kmakta,
insanî konularda onlar koruman n gereFi bir kez daha aç k seçik görülmektedir.
Sabitelere s rt çevirerek yeni yeni roller ve modeller üretme çabas günümüz kad n n öyle bir noktaya getirmi tir: Kocas na deFil patronuna güvenen, bir ba ka ifade ile koca merkezli deFil, patron merkezli bir kad n tipi
ortaya ç km ve bu tip, kocas ndan ba8ka herkese kar8 itâatkâr, kocas na
kar8 ise isyankâr bir davran 8 tarz geli8tirmi8tir.
Gelinen bu noktan n tabii sonuçlar ndan biri de u olmu tur: Günümüzün modern kad n sadece kocas na kar
ahsiyet iddias nda bulunmakta,
ona kar ki iliFini korumak ve kendini ezdirmemek derdine dü mekte, ona
te ekkür etmeyi ve onun hizmetinde bulunmay zül addetmekte, buna mukabil, ba ta patronlar ve amirleri olmak üzere kocas n n d nda herkesin hizmetinde bulunmay ve en küçük jestlere en büyük ükran duygular yla mukabele etmeyi görev bilmektedir. Bir ba ka ifade ile kocas na kar baF ms z-

Dojrusu merak ediyorum; bütün erkeklere kar~{ bu kadar anlay{~l{ olabilen bir kad{n kocas{na gelince neden ayn{
anlay{~{ göstermeyi esirger ki. Bu durum olsa olsa sakat bir ejitimin veya daha sakat telkin ve terbiyenin neticesi
olabilir.
44
Bu konuda Salzman yaln{z gözükmemekte, modern dünyay{ ~ok edici ba~ka aç{klamalar da art arda gelmektedir.
Mesela Alman devlet kanal{ ARD’nin haber program{ Tagesschau’nun 47 ya~{ndaki sevilen kad{n spikeri Eva
Herman, ‘Das Eva Prinzip’ (Eva Prensibi) adl{ son kitab{nda yukar{dakine benzer birçok cümleyle hemcinslerini
k{zd{rmay{ göze alm{~ görünüyor. Herman, bununla da kalm{yor, kad{nlara geleneksel rollerini yeniden üstlenerek
ailelerine geri dönmeyi tavsiye ediyor. Sözlerinin arkas{nda durdujunu ve inand{r{c{l{j{n{ kan{tlamak istercesine
televizyondaki görevini de b{rakmaya haz{rlan{yor. Eva Herman tabula~t{r{lan konulara cesur ve provokatif bir yakla~{mla yeniden yorum getiriyor. Kad{nl{ja ve kad{n{n gerçek yerine dikkat çekiyor.” Herman’a kat{lan isimlerden
Alman aktris Uschi Glas, “Kad{n ve aileye verilen destek art{r{lmal{. Normal kad{nlar bir koltujun alt{na kaç karpuz
s{jd{racaklar{n{ bilemedikleri için debelenip duruyor” diyor (Ertujrul Özgün, 14.08.2006 ZAMAN, Frankfurt).
45
Hayat pahal{l{j{, dolay{s{yla tek maa~la geçinmenin zorluju ve kad{nlar{n daha kolay i~ bulmas{ gibi sebepler de
burada incelenmeye dejer konulard{r ancak bu incelemenin yeri buras{ olmad{j{ için üzerinde durmayacaj{z.

>

/.

1.

UWV

l k ve özgürlük elde etmek iddias ile girdiFi i hayat nda modern köleler gibi
çal t r lmalar na ve her türlü istismara aç k hale gelmelerine raFmen, bu
durumdan hiçbir ikâyetleri yokmu gibi davranmaktad r.46
Sonuç:
Uzun zamand r, ferdî ve toplumsal modern projelerin, ki iler ve cemiyetler üzerindeki etkilerini gözlemekteyim. Üzülerek itiraf edeyim ki, gördüFüm manzara tam bir insanî y k m görüntüsü arzetmektedir. Yani insan
denen ve ilahi hitapla da yüceltilen bu deFerli varl F n47, kendisine ait öz
deFerleri, öz duygular ve öz tasavvurlar aç s ndan her geçen gün daha da
kötüye gittiFini mü ahede etmekteyim. Kendisiyle kavgal , çevresiyle kavgal ,
tanr s yla kavgal bir görüntü veren günümüz insan , her geçen gün yaln zla makta, bunun sonucu olarak da, akla hayale gelmedik teselli vesileleri
aramaya kalk maktad r. BulduFunu sand F her teselli yolu ise onu bir ba ka bir açmaza sürüklemekte, böylece y k m üstüne y k m ya amaktad r. çki,
uyu turucu, fuhu baF ml l F , bu y k m n en görünen ama en hafif göstergelerindendir.
Bu y k mlar n en büyüFü, hatta daha doFru bir tabirle bütün y k mlar n
anas olmaya aday olacak karakterdeki as l y k m, ailede ya anmaktad r.
Çünkü aile kurumu ba tan sona, yani ilk ad mdan son nefese kadar kar l kl
sevgi, sayg , sadakat, fedakârl k, feragat ve îsâr48 ahlak gerektiren en temel
müessesedir. Hâlbuki modern telakkilerle yeti en insan egoist, pragmatist ve

46
Günümüzde ya~anan istihdam s{k{nt{s{ sebebiyle kad{nlar genellikle asgari ücretin yar{s{ kar~{l{j{nda günlük oniki
saat mesaiye tabi tutulmakta, düzenli olarak haftal{k izin bile verilmemekte, buna rajmen en küçük bir ihmalleri veya
hatalar{ görülürse uluorta, herkesin yan{nda bir üst rütbedeki görevlinin her türlü k{r{c{ ve incitici azar ve ~iddetine
maruz kalmakta, yine de hiçbir ~ikayet emaresi göstermemektedirler.
Ak~am gazetesi yazarlar{ndan Güler Kömürcü’nün de bir röportaj{nda dile getirdiji gibi Dojulu kad{n öylesine bir
kimlik histerisine yakalanm{~ ki, Bat{’dan gelen hiçbir teklifi ele~tirecek ve dejerlendirecek gücü kendinde bulam{yor.
Bat{ da bu durumu ke~fettiji için, dojuda yapmak istediji toplumsal reformlar{ hep kad{nlar üzerinden gerçekle~tirme
kolayc{l{j{na kaç{yor.
Kömürcü ~öyle diyor: “Kusura bakmay{n bizim gibi ülkelerde devrimi siz erkekler dejil kad{nlar yap{yor. Sosyolojik
sebeplerle ikinci s{n{f görüldükleri için onlarda kimlik isbat{ histeri boyutunda. Bunlar bu zaaf{ bildikleri için dran’da,
Türkiye’de fonlar{ kad{n derneklerine aktar{yorlar. Kad{nlar üzerinden istedikleri politikalar{ hayata geçiriyorlar.
Güneydojuda
yüzlerce
Soros
fonlar{ndan
beslenen
kad{n
dernekleri
var.
http://www.karakutu.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1184.
Cemil Meriç’in de belirttiji üzere “Bat{, cinnet getirirken bile belli bir terbiyeyi muhafaza ederken” Doju bu kültürden mahrum oldujundan, Bat{ için tasarlanan toplumsal projeler çoju zaman Doju için sajl{kl{ sonuçlar vermemektedir.
47
“Biz insan{ en güzel biçimde yaratt{k” (Tîn Suresi, 95/4).
48
Îsâr “kendisi ihtiyaç içinde bulunsa bile ba~kas{n{ kendi nefsine tercih etmek” anlam{na gelen bir Kur’an terimidir
ve Ha~r Suresinin 59. ayetinde ~u ~ekilde geçmektedir: “Ve onlardan önce o yurda (Medine'ye) yerle~en, imânâ
sar{lanlar kendilerine göç edip gelenleri severler ve onlara verilen(ganimet)lerden ötürü göjüslerinde bir ihtiyaç
(ejilimi) duymazlar. Kendilerinin ihtiyaçlar{ olsa dahi, (göç eden yoksul karde~lerini) öz canlar{na tercih ederler. Kim
nefsinin cimrilijinden korunursa, i~te onlar ba~ar{ya erenlerdir.
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hedonist olma yönünde h zla ilerlemekte, dolay s yla and F m z erdemlere
uzak bir terbiye ile yeti mektedir. Bu yeti me tarz n n tabii bir neticesi olarak, e ler aras nda insanî bir davran olan kar l kl güven, sayg ve sevgi
duygular zay flamakta, pragmatik yararlar vaadeden i hayat nda, i verenlere kar her türlü yaltaklanma ve tabasbus normal görülmektedir.
Bütün bu tesbitlerden sonra bugün geldiFim nokta udur: Modern dünya, fiziki bilimlerde ve teknoloji alan nda çok güzel i ler yapm , çok büyük
ilerlemeler kaydetmi , çok mükemmel ürünler vermi ve bu sayede insanl Fa
çok büyük hizmetler sunmu tur. Ancak s ra insana ve insanî olana gelince,
ayn ba ar y yakalayamam hatta geleneksel kültürün yakalad F ba ar y
bile gösterememi tir.49 Bu durum ise, “ nsan, insan n eline b rak lmayacak
kadar deGerli bir varl kt r” diyen mütefekkiri hakl ç karm t r.
Hal böyle olunca, bu gün geldiFim noktada dünkünden daha güçlü bir
imanla inanmaktay m ki, Yüce Allah’ n, Kur’an- Kerim’de buyurduFu talimatlar, insan cinsinin k yamete kadar yolunu ayd nlatacakt r. Bu hakikati
fark edenler bu ayd nl kta yollar n bulurken, fark edemeyenler, günümüzde
olduFu gibi deneme yan lma yöntemiyle yollar n aramaya devam edeceklerdir. Ancak ya anan insanl k tecrübesi yeterince göstermi tir ki, insan zekâs ,
be eri duygulardan baF ms z olarak dü ünce üretme yetisine sahip olmad F
için, fizik bilimlerde gösterdiFi ba ar y bu alanda gösterememi , bundan
sonra da gösterebilmesi üpheli gözükmektedir.
te bu temel yakla mdan hareketle aile problemini ele ald F m z zaman görmekteyiz ki, Allah Teala aile kurumunu iki temel üzerine in a etmi tir: ErkeGin nafaka yükümlülüGüyle görevli k l nmas (infak) ve kad n n
kocas na kar8 hizmet ve hürmet duygusuyla dolu olmas (itaat). Bu iki
temel öge, en soylu insanî duygular n hem kurucu unsuru, hem de hayatiyet
kaynaF olacak, kocan n fedakârl k örneFi göstererek bütün ömrünü ailesine
vakfetmesi, çok tabii olarak ba ta kar s olmak üzere ailesinin bütün bireylerinin ona kar minnet ve ükran duygusuyla yönelmesine sebep olacakt r.
Bu durum kar s n n ona kar hizmet ve hürmet hissi içinde ya amas sonucunu doFuracakt r.
Ya anan hayat göstermektedir ki, bu dengenin bozulmas , yani kar kocan n rollerinin, dolay s yla yükümlülüklerinin içiçe geçmesi, hayat n bütün yükleriyle her iki taraf nda yükümlü olmas sonucunu doFurmu tur. Bu
49
Sözün buras{nda Einstein’{ anmak ve onunla ilgili olarak anlat{lan ~u anekdotu kaydetmek istiyorum: dsrail Devleti’nin ikinci cumhurba~kanl{j{ görevi Einstein’a teklif edilmi~tir. Bu dâhî bilgin bu teklifi nezaketle geri çevirirken ~u
gerekçeye s{j{nm{~t{r: “Ben, rakamlar hakk{nda çok ~ey bilen, ancak insanlar hakk{nda çok az ~ey bilen biriyim. Bu
yüzden böyle bir görevi kabul etmekte mazurum.”
Kanaatim odur ki, bu büyük bilginin ifade ettiji hakikat, insan cinsinin tamam{ için geçerli olan hakikattir ama dijerleri bunun fark{nda dejillerdir. Zaten bunu böyle dejerlendirmeyen bir ilahiyatç{, Allah Teala’n{n niçin ilk insan{ ilk
peygamber k{ld{j{n{ ve ard{ndan da niçin biteviye peygamberler gönderdijini ve niçin peygambersiz hiçbir kavim
b{rakmad{j{n{ (dsrâ Suresi, 17/15) aç{klamakta zorlan{rlar.
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durum ise hem kad n , hem de erkeFi hayat kar s nda yorgun ve bitkin düürmü tür. Ak ama kadar d ar da i hayat n n yükü alt nda birlikte ezilen
ve eriyen kar -koca, ak amleyin evlerinde birbirlerine yönelecek ve birbirlerini teselli edecek ne zaman, ne imkân ne de enerji bulabilmektedirler.
San yorum u neticeye hiç kimse itiraz etmez: Bu sürecin olumsuz sonucundan en çok etkilenen taraf, kad n olmu tur. Çünkü kad n, yarat l
özellikleri gereFi yüklendiFi hiçbir sorumluluFu erkeFe devretme ans na
sahip deFildir. Yani e ve anne olarak üzerine dü en görevleri sadece o yerine
getirebilir. Bir ba ka ifade ile e ve anne olarak yüklendiFi sorumluluklarda,
hiçbir yard m ve destek alma ans na sahip deFildir.50 Hal böyle olunca o,
hem annesi veya ninesi gibi e ve anne olarak bütün yükümlülükleri yerine
getirecek, hem de modern hayat n itmesiyle kucaF na yuvarland F i hayat n n bütün aF rl F n omuzlamaya çal acakt r. Özelle tirmenin yayg nla mas yla her geçen gün daha da ac mas z ve insafs z hale gelen çal ma hayat
ona: “sen kad ns n, dolay s yla e ve annesin, onun için sana iltimas geçeyim” de demeyecek, tam tersine ya evlenmesini yasaklayacak veya çocuk
yapmamas için elinden taahhütname alacak ve onu iliFine kadar sömürecektir. Böylesine bitirilmi ve tüketilmi bir kad n, böyle bir durumda kocas na
ne kadar e , çocuklar na ne kadar anne olabilecektir. DiFer taraftan vicdanl
bir koca bu halde gördüFü e inden ne kadar kad nl k bekleyebilir ve bu atmosferde o ailede ne kadar huzur ve mutluluk olabilir? Takdir bu hayat yaayanlar nd r.
Bu deFerlendirmeye ve yakla ma yöneltilebilecek en önemli itiraz hayat pahal l F , geçim artlar n n zorluFu, tek ücretle geçinmenin neredeyse
imkâns zl F olacakt r. Bütün bunlar ya ad F m z hayat n gerçekleri olduFu
için itiraz edilmesi mümkün olmayan hususlard r. Ancak bu mesele ba ka bir
tart ma konusudur ve bu yaz da ele al nmas uygun görülmemektedir.

50
±üphesiz ki burada kastedilen, çocujuna dad{ tutmak veya evine hizmetçi getirmek dejil, çocujuna ve e~ine sevgi
ve ilgi göstermektedir.
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Sosyal hayatta sürekli bir geli im ve deFi im ya anmaktad r. nsan n
yarat l ndan itibaren var olan bu deFi im, özellikle günümüzde ba döndürücü bir hal alm t r. Bütün bu geli meler, toplumsal kurumlar n deFi imine
de yol açm ; gelenek ve görenekler eskiyerek yerini yenilerine b rakm t r.
Kad n n ailede ve toplumdaki konumu deFi mi ; evlilik kurumu sessiz bir
evrim geçirmi tir. Teknolojinin saFlad F kolayl klardan yararlanabilmek için
daha çok kazanmak gerektiFinden, erkeklerle birlikte kad nlar da çal ma
hayat na girmi ler, ev d nda gelir getiren i lere yönelmi lerdir. Gelir art ,
tüketimi körüklemi ; daha çok kazanmak, daha çok tüketmek, daha gösteri li ya amak tutku haline gelmi ; bunlar toplumda bir sayg nl k, bir statü simgesi halini alm t r. nsanlar n amaçlar , inançlar , deFer yarg lar , sanat
anlay lar , k sacas toplumlar n kültürleri deFi mi tir.1
Sosyal hayatta ya anan bu deFi ime paralel olarak, toplumsal hayat
düzenleyen kurallar da, zaman içerisinde deFi ikliFe uFram lard r. Geçmi te
mevcut kanunlar n neredeyse tamam , ihtiyaçlar doFrultusunda deFi mi ,
yerlerine ba ka kanunlar konmu tur.2
Sosyal hayatta meydana gelen bu deFi melere paralel olarak baz dinî
hükümlerde de bir uyum ve deFi im olmas zorunludur. slâm dini, her asr n
ve her coFrafyan n ihtiyaçlar na cevap verebilecek evrensel bir din olup, deFien hayat artlar n ve sosyal hayata tesir eden çevre faktörünü dikkate alarak, kural ve esaslar n bu doFrultuda tesis ettiFinden, zaman ve artlar n
1

Bk. Atalay Yörükojlu, De i en Toplumda Aile ve Çocuk, dstanbul 1997, s. 41-46.
Mehmet S. Hatibojlu, “dslâm'{n Aktüel Dejeri Üzerine”, $slâmî Ara t rmalar Dergisi, sy. 1, s.12; Mehmet Erdojan,
$slâm Hukukunda Ahkam n De i mesi, 15.
2
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deFi mesine uyum saFlayabilecek bir yap ya sahiptir. Kaynaklar n ilâhî ve
deFi mez olmalar n n yan nda, her devir ve her arta uyum saFlayabilecek
esnek bir yap s vard r. Ayr ca kaynaklar , zamana ve ortama göre anlama ve
yorumlama için gerekli içtihât müessesesi bulunmaktad r. slâm’ n çaFlara
hitap etmesi, bu müessesenin i lerliFine baFl d r.
Buna göre aile yap s ve ili kileri ile ilgili slâmî kurallar ve düzenlemelerin örf ve âdete, içtihada, maslahata dayal olanlar , amaca uygun yenileri
ile her zaman deFi tirilebilir. Ayet ve hadislere dayal olup devaml olan kurallar ise, normal artlarda uygulanmal d rlar. Ancak, uygulamada güçlük ve
imkâns zl k görüldüFü zaman zaruret prensibi gereFi ask ya al nabilir.
Bu genel giri ten sonra sosyal hayatta meydana gelen bu deFi iklikler
kar s nda slâm Aile Hukukunun durumu incelenmeye çal lacakt r. Son
dönemlerde toplum hayat nda meydana gelen bu deFi iklikler, yeni anlay
ve yakla mlar n etkisiyle, evlenme akdinin ekil artlar , evlilikte mal rejimi,
aile reisliFi, nafaka, velayet, bo anma gibi konular tart lmaya ba lanm t r.
Bu konular n bir tebliF/makale çerçevesinde bütün yönleriyle ele al n p incelenmesi mümkün olmad F ndan, imkânlar ölçüsünde bunlardan evlenme ve
bo anma üzerinde durulacakt r.
SLÂM'A GÖRE A LE VE N KÂH
Toplumun önemli bir parças n olu turan aile, ana, baba, çocuklar ve
(aile biçimine göre) kan akrabalar ndan meydana gelmi ekonomik ve toplumsal birlik eklinde tan mlan r.3 Toplumun çekirdeFi ve en temel birimi
olan aile, en eski sosyal müesseselerden biridir. lk insan Hz. Adem ile e i
Hz. Havva’n n yarat l ile olu mu ve günümüze kadar varl F n sürdürmü tür.
Ailenin insanl k hayat ndaki önemine binaen, Kur’an- Kerim ve hadislerde aile ile ilgili hükümlere detayl yer verilmi tir. Bunun yan nda slâm
bilginleri de, bunlardan hareketle, ya ad klar toplumu da göz önünde bulundurarak aile hukuku konusunda kurallar olu turmu lar; konunun toplumu ve hukuk düzenini ilgilendiren yönlerini en ince ayr nt s na kadar belirlemeye çal m lard r.
Aile Kurumunun Önemi ve Te8ekkülü
nsanl k tarihinin en eski müessesesi olmakla birlikte aile, her toplumda ve bütün çaFlarda geçerli bir kurum olmu tur ve olmaya da devam edecektir. Zira bu müessese, ba ka yollardan ula lamayacak amaçlara hizmet etmektedir. Ailenin en önemli ve belki de en ba ta gelen fonksiyonu, insan

3

Ali Güler, "dlk Yaz{l{ Türkçe Metinlerde Aile ve Unsurlar{", Sosyo-Kültürel De i me Sürecinde Türk Ailesi, I, 69;
Ömer Demirel, Adnan Gürbüz, Muhiddin Tu~, "Osmanl{larda Ailenin Demografik Yap{s{", Sosyo-Kültürel De i me
Sürecinde Türk Ailesi, I, 97.
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neslinin devam na hizmet etmek; buna ek olarak da, dünyaya gelen çocuklar n beden, zihin ve ahlak bak m ndan saFl kl ve dengeli yeti melerinde rol
almak suretiyle, insanl F n her bak mdan geli mesine katk saFlamakt r. Zira
insan n fizyolojik, ruhsal, zihinsel ve ahlakî geli mesi ancak, kad n ve erkeFin sürekli birlikte ya amalar , böylece uzun y llar bak ma muhtaç yarat lan
çocuklar n beslemeleri, her türlü tehlikeden korumalar , eFitmeleri, diFer
maddi ve ruhsal ihtiyaçlar n kar lamaya birlikte çal malar yla mümkündür.4
Toplumun varl F n n devam etmesinde önemli görevler yüklenen aile
müessesesi, dînî deFer ve ya ay n korunmas nda, millî varl k ve benliFin
muhafazas nda, geli tirilip devam ettirilmesinde ve gelecek nesillere aktar lmas nda önemli rol üstlenmektedir. Aile, fertler için hem d çevrenin olumsuz artlar ndan koruyucu, hem de eFitici ve yönlendirici ilk ocak hüviyetini
ta maktad r. Aile milli varl F n ve kültürün ya amas n , gelecek nesillere
aktar lmas n saFlayan araçlar n en önemlisidir. Bu nedenle eFitimciler aileyi
ilk ve en etkili eFitim kurumu olarak kabul etmektedirler. Ailenin bu fonksiyonu yaln z içe dönük bir faaliyet olmay p, genel olarak toplumsal ve ahlakî
hayata da yans maktad r. Toplumun, din ve hukuk gibi kurumlar n ileride
kendisinden beklediklerini çocuFun kazanmas , ancak aile taraf ndan saFlanabilir. Ba ka bir ifade ile çocuklar n ruh ve beden saFl F içinde doFup büyümesi, ki ilik ve ahlak eFitimi, sosyalle tirilmesi ailesiz mümkün deFildir.
Bütün bunlar n yan nda aile, insan n verimliliFi, mutluluFu, ruh ve beden
saFl F n korumas için vazgeçilmez bir kurumdur. 5 Kur’an- Kerim’de, “Kendileri ile huzur bulas n z diye sizin için türünüzden e ler yaratmas ve aran zda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun varl ' n n ve kudretinin
delillerindendir. 8üphesiz bunda dü ünen bir topluluk için ibretler vard r”
Buyrulmaktad r.6
nsanl k için ve toplum hayat nda bu kadar önemli ve vazgeçilmez bir
kurum olan aileye, dinimizde de özel bir yer verilmi ; aile konusunda düzenleyici ilke ve hükümler getirilmi tir. Bunlardan ilki, ‘hukuken yeni bir ailenin, ancak sahih bir nikâhla olu mas ’ ilkesidir.
Nikâh ve NiteliGi
Nikâh, erkek ile kad n n birlikte ya ama ve kar l kl yard mla malar na imkân veren ve taraflara kar l kl hak ve ödevler yükleyen bir sözle medir.7 E lerin me ru olarak birle mesine imkân veren sahih bir nikâh, ahitler
4
Bk. Engin Gençtan, Ça da Ya am ve Normal D Davran lar, s. 93-97; Mustafa Çajr{c{, "dslâm Dü~üncesinde
Aile Ahlak{", Sosyo-Kültürel De i me Sürecinde Türk Ailesi, I, 344.
5
Bk. Baltac{ojlu, Sosyoloji, s. 298-299; Çajr{c{, "dslâm Dü~üncesinde Aile Ahlak{", Sosyo-Kültürel De i me Sürecinde Türk Ailesi, I, 344-345; Karaman, $slâm' n I nda Günün Meseleleri, III, 319-320.
6
Rûm 30/21.
7
Ebu Zehra, el-Ahvâlu'~-±ahsiyye, 17; Sibâî, el-Ahvâlu'~-±ahsiyye, I, 33-34; Karaman, Mukayeseli dslâm Hukuku, I,
233; Aktan, “dslâm Aile Hukuku” , Sosyo Kültürel Deji~me Sürecinde Türk Ailesi, II, 398.
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huzurunda taraflar n hür iradeleriyle yapm olduklar irade beyanlar yla
vücut bulur. Be erî hukukta nikâh, tam bir ya ama ortakl F na eri mek üzere
bir erkekle bir kad n taraf ndan kurulan ve hukuk nizam nca kabul edilip
düzenlenen daimî bir birlik eklinde tan mlanm t r.8
Evlenmenin hukukî niteliFini izaha çal an görü ler ba l ca üç grupta
toplanabilir:
"Müessese" Olarak zah Eden Görü8
Bu görü e göre evlenmenin hukukî niteliFi, müessese teorisi ile izah
edilmektedir. Bu teoriye göre bir müessesenin kurulmas için, bir te ebbüs
fikri, bu fikrin gerçekle meye çal acaF sosyal çevre, bu gerçekle meyi saFlayabilecek organize bir kudret ile bu fikir etraf nda bir elbirliFi ve devaml l k
bulunmas gerekir. Evlenmede de ayn unsur ve artlar bulunduFundan, evlilik de taraflar n aç k irade beyanlar ile doFan bir müessesedir. Bu görü evlenme tasarrufundan çok bu tasarruftan doFan evlilik birliFini izaha çal t F ndan kabul edilmemektedir.9
" art-Tasarruf" Olarak Kabul Eden Görü8
4art tasarruf, Devletçe, yap lacak akit sosyal bak mdan önemli kabul
edilerek bütün hükümleri önceden genel ve objektif olarak tayin ve tespit
olunan, emredici hukuk kurallar ile düzenlenen tasarruflard r. R zalar n
aç klayan kimseler, önceden bütün artlar ve hükümleri objektif olarak tayin
ve tespit edilmi olan ve herhangi bir noktas kendilerince deFi tirilmesi
mümkün olmayan bir hukukî statüye girerler. Evlenmede de durum bunun
benzeridir. Kad n ve erkek birbiri ile evlenme isteklerini ortaya koyup, r za
beyan nda bulununca, herkes için ayn olan ve hiçbir kimse taraf ndan deFi tirilemeyen hukukî bir rejim alt na girerler. Ancak evlenmede ki iler, evliliFe
karar verip vermemekte tam bir irade serbestisine sahip olduklar ve evliliFe
karar verenler e it durum ve vas ftaki iki gerçek ki i olduklar ndan evlenme
akdi, art-tasarruf ile tam olarak örtü memektedir.10
"Aile Hukuku Akdi" Olarak Kabul Eden Görü8
Evlenmede, evliliFi meydana getiren husus, evlenmek isteyen ki ilerin
tam bir irade özgürlüFü içinde, kanunun öngördüFü ekilde kar l kl ve birbirine uygun olarak yapt klar irade beyanlar d r. Taraflar iradelerini bu yönde kullan p kullanmamakta serbesttirler; fakat kulland ktan sonra meydana
gelen evlilik birliFi statüsünün hükümlerine uymak zorundad rlar. Buna göre
evlilik de, taraflar n irade beyanlar ile olu an bir akittir. Ancak bu akit borçlar hukukunda benimsenen akit tipine benzemeyip, özel ekil ve hükümlere

8

Feyziojlu, Aile Hukuku, 83; Velidedeojlu, Aile Hukuku, 44; Schwarz, Aile Hukuku, 27.
Feyziojlu, Aile Hukuku, 93.
10
Feyziojlu, 93.
9
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tabi bir Aile Hukuku Akdidir. 11
Evlenme akdi ekle baFl bir akit türüdür; ekil artlar n n bulunmamas halinde geçerli deFildir. Türk Medenî Kanûnuna göre, evlenme ekle
baFl bir akittir: Zira evlenme töreni, usulüne uygun olarak ilgili mercie müracaat edildikten ve gerekli inceleme yap ld ktan sonra, evlendirme memurunun ve ay rt etme gücüne sahip ergin iki tan F n önünde aç k olarak yap l r.
Evlendirme memuru, evleneceklerden her birine birbiriyle evlenmek isteyip
istemediklerini sorar. Evlenme, taraflar n olumlu sözlü cevaplar n verdikleri
anda olu ur.12
slâm hukukunda, nikâh n ahitler huzurunda yap lmas , evlenecek
kad n n velisinin izninin art ko ulmas , evlenmenin ekle baFl bir akit olduFunu göstermektedir. Bunun yan nda evlilik, din ve toplum hayat nda
oynad F rol sebebiyle, erken dönemlerden itibaren hukukî yönünü bilen din
ve hukuk adamlar n n huzurunda yap lmaya özen gösterilmi tir.
Ailenin me ru bir ekilde olu mas için zorunlu olan nikâh n, medenî
bir sözle me olmas itibariyle hukukî boyutunun yan nda, dinî boyutu bulunmaktad r. DeFi im sürecinde nikâh n deFerlendirilebilmesi için bu iki yönünün belirlenmesinde yarar vard r.
Nikâh n Dînî Boyutu
Nikâh, medenî bir akit olmakla birlikte, kendisinde dinî ve dünyevî
maslahatlar bulunduFundan ibadet anlam da ta maktad r. Neslin muhafazas , haramdan korumak, huzur içinde ibadet etmek gibi faydalar bulunduFu için evlenmek bir tür ibadet olarak kabul edilmi ve ibadet maksad yla
evlenmeyip bekâr kalmaya tercih edilmi tir.13 badet kast yla evlenmeyip
kendisini ibadete adamak isteyen bir tak m sahabîye Hz. Peygamber, “Allâh'a
yemin ederim ki, sizin en çok Allâh'tan korkan n z ve müttakinizim; fakat
ben, oruç da tutar m, iftar da ederim; geceleri namaz da k lar m uyurum da
ve ben evlenirim. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden de'ildir.”
Demi tir.14
Kur’an- Kerim’de de, “9çinizden bekârlar , kölelerinizden ve cariyelerinizden iyi olanlar evlendirin. E'er yoksul iseler, Allâh onlar lütfu ile zenginle tirir. Allâh lütfu bol olan, bilendir.” buyrulmak15 suretiyle, ekonomik kayg ya dü ülmeksizin bekârlar n evlendirilmeleri tavsiye edilmi tir. Rasûlullâh
da, "Üç ki iye yard m etmek Allâh' n taahhüdündedir; Allâh yolunda cihat
eden, hürriyetini kazanmak için çal an köle ve iffetini korumak için evle-

11

Feyziojlu, 93.
Türk Medenî Kanunu, md. 134-142.
13
dbnü’l-Hümâm, Fethu'l-Kadîr, III, 184; Babertî, $nâye, III, 184-185.
14
Buhârî, “Nikâh”, 1 (H.No: 4675); Müslim, “Nikâh”, 1 (H.No: 2487); Nesâî, “Nikâh”, 4 (H.No: 3165).
15
Nur 24/32.
12
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nen." Buyurmu tur.16 Kur'an ve sünnetteki bu tavsiyeler evliliFin normal artlarda mendup olduFunu göstermektedir. Zaten Hz. Peygamber de bunu aç kça ifade ederek; "Nikâh benim sünnetimdir; sünnetimle amel etmeyen benden
de'ildir. Evlenin ço'al n, ben di'er ümmetlere sizin çoklu'unuzla övünece'im. Evlenmeye gücü yeten evlensin, gücü yetmeyen ise oruç tutsun. Zira
oruç koruyucudur." Buyurmu tur.17 Ba ka bir hadislerinde de, "Dört ey peygamberlerin sünnetlerindendir; utanma duygusu, güzel kokular sürmek, di
temizli'i ve evlenmek"18 demekle, evlenmenin bütün peygamberlerin sünneti
olduFunu aç klam t r. Bu nedenle çoFunlukla fakihler taraf ndan normal
durumlarda evlilik mendup olarak kabul edilmi tir.19
Evlilik mendup olmakla birlikte, tamamen terk edilmesi neslin kesilmesine yol açacaF ndan, toplumun bütünüyle evlenmeyi terk etmesi caiz deFildir. Bu baFlamda evliliFe kifâî vacip de denilebilir.20 Zira slâmî hükümlerin
gerçekle tirmeyi hedeflediFi ana gayelerden biri neslin muhafazas d r. Neslin
varl F ve korunmas için de, evlilik me ru k l nm , zina, iffete iftira, kürtaj
yasaklanm t r.21
Bunun yan nda, evlenmediFi takdirde gayri me ru ili kiye gireceFinden
korkan ki inin evlenmesi vaciptir.22 slâm dini zinay kesin olarak yasaklam t r. Kur’an- Kerim’de, “Zinâya yakla may n, çünkü o bir hayâs zl kt r. O
ne kötü bir yoldur”;23 “ahlaks zl ' n aç ' na da gizlisine de yakla may n”24
buyrulmaktad r. Ayetlerden de anla ld F gibi, Kur'an'da sadece zina deFil
zinaya götüren sebepler de yasaklanm t r. Buna göre zinadan kaç nmak farz
olduFu gibi, zinaya götüren yollar n t kanmas da farz k l nm t r. Bu nedenle, evlenmediFi takdirde zinaya dü eceFinden korkan ki inin evlenmesi vaciptir. Hz. Peygamber, "Gücü yeten evlensin; zira evlilik, gözü harama bakmaktan, ki iyi zinaya dü mekten korur. Evlenmeye gücü yetmeyen ise, oruç
tutsun; çünkü oruç koruyucudur" buyurmu tur.25

16

Tirmizî, “Fedâilu'l-Cihad”, 20 (H.No: 1579); Nesâî, “Nikâh”, 5 (H.No: 3166); dbn Mâce, “Ahkam”, 96 (H. No:
2509).
17
dbn Mâce, “Nikâh”, 1 (H.No: 1836).
18
Tirmizî, “Nikâh”, 1 (H.No: 1000).
19
Kâsânî, Bedâi', II, 228-229; dbnü’l-Hümâm, III, 187-189; Mevsîlî, el-$htiyâr, III, 82; dbn Kudâme, el-Mu nî, VII,
334-335; dbn Kudâme, e -;erhu'l-Kebîr, VII, 335; ±îrâzî, Mühezzeb, II, 34; dbn Rü~d, Bidayetü'l-Müctehid, II, 2;
S{bâî, el-Ahvâlü' -;ahsiyye, I, 46; Ebu Zehra, el-Ahvâlu' -;ahsiyye, 23-24.
20
Kâsânî, II, 228-229.
21
Ebu Zehra, $slâm Hukuku Metodolojisi, 314-315; Zeydan, F k h Usulü, 493-495; Zekiyyüddin ±a'bân, $slâm Hukuk
$lmin Esaslar , 351.
22
Kâsânî, II, /229; dbnü’l-Hümâm, III, 187-189; Mevsîlî, III, 82; dbn Kudâme, el-Mu nî, VII, /334; dbn Kudâme, e ;erhu'l-Kebîr, VII, 335; dbn Rü~d, II, 2; Ebû Zehra, el-Ahvâlü' -;ahsiyye, 22; S{bâî, el-Ahvâlü' -;ahsiyye, I, 45.
23
dsrâ 17/32.
24
En‘âm 6/151.
25
Buhârî, “Savm”, 10 (H.No: 1772), “Nikâh”, 2-3 (H.No: 4677-46789; Müslim, “Nikâh”, 1 (H.No: 24585-2486);
Tirmizî, “Nikâh”, 1 (H.No: 1001).
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Buna kar l k e olarak vazifesini yerine getiremeyecek ki ilerin, özellikle kad n n evlilik hukukundan doFan haklar na riayet edemeyecek olan
erkeklerin evlenmeleri ise mekruhtur; hatta evlendiFinde e ine ve/veya çocuklar na zulmetmesi kesin olan ki inin evlenmesi haramd r.26 Zira evlilik, ki iyi
haramdan korumak, huzurlu ibadet etmek, çocuk yeti tirmek gibi yararlar
saFlamak için me ru k l nm t r. Vazifelerin yerine getirilmeyip, e e zulmedilmesi ise, beklenen bu yararlar yok ettiFi gibi, haram irtikâp etmektir.
Kur’an’da “E'er yetimlerin hakk nda adaletsizlik etmekten korkarsan z, size
helal olan kad nlardan iki er, üçer, dörder nikâhlay n. E'er adaletli davranamayaca' n zdan korkarsan z o takdirde bir tane al n veya sahip oldu'unuz ile yetinin. Bu, adaletten ayr lmaman z için daha uygundur”27 buyrulmaktad r. Bu da evliliFin adalete dayal olarak me ru k l nd F n göstermektedir.
Nikâh n Hukukî Boyutu
Erkek ile kad n n birlikte ya ama ve kar l kl yard mla malar na imkan veren ve taraflara kar l kl hak ve ödevler yükleyen bir sözle me olmas
bak m ndan nikâh bir hukukî i lemdir.
Nikâh n k y lmas bak m ndan tarih boyunca üç çe it evlilik görülmü tür; hususî evlilik, dinî evlilik ve medenî evlilik. Yap lan ara t rmalar en eski
evlilik eklinin hususî evlilik olduFunu göstermektedir. Bu tür evlilikte iki
ailenin veya evlenecek taraflar n kar l kl r zalar yla evlilik meydana gelir.
Akdin kurulmas nda, din adam veya resmi bir görevlinin akde i tiraki art
deFildir. Dinî evlilik türünde akde din görevlisinin kat l m art ko ulmaktad r. Bunda evlilik kutsal bir muamele olup, ruhânî organlar n kat l m yla
yap lacak merasimin takdis edilmesi artt r. Özellikle H ristiyanl kta dinî
evlilik ekli kabul edilmi tir; evlenme akdinin s hhati kilisede rahibin akdi
takdis etmesine baFl d r. Medenî evlilik ise, tamamen müstakil olarak devlet
taraf ndan düzenlenen hukuk kurallar na göre akdedilen ve çoFunlukla da
yetkili resmî bir görevlinin kat l m yla gerçekle tirilen bir sözle medir. Medenî evlilik ekli, Frans z ihtilalinden sonra geli mi tir. Bu evlilik ekillerini
kabul eden ülkelerden baz lar nda, evlilik akdinin muteber olmas için resmî
görevlinin kat l m artt r. Bu tür medenî evlenme ekline, mecbûrî medenî
evlilik denir. Hollanda, Belçika, Almanya, Macaristan, Romanya, sviçre bunlardand r. Baz ülkelerde ise, dinî ve medenî evlenme e it kabul edilmi , evlenecekler bunlardan dilediFini tercih etmekte serbest b rak lm t r. Medenî
evlenmenin bu türüne, ihtiyarî medenî evlilik denir. ngiltere, talya, skandinavya ve ABD'nin çoFunluFunda bu sistem uygulanmaktad r. Yunanistan,
Vatikan gibi baz ülkelerde ise, dinî evlilik ekli kabul edilmekle birlikte, bir

26
dbnü’l-Hümâm, III, 187; Mevsîlî, III, 82; ±irbînî, Mu ni'l-Muhtâc, III, 126; dbn Rü~d, II, 2; Ebû Zehra, el-Ahvâlü' ;ahsiyye, 22-23; S{bâî, el-Ahvâlü' -;ahsiyye, I, 47-49.
27
Nisa 4/3.
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engel sebebiyle dinî evlilik imkan bulunmayan hallerde medenî evliliFe müsaade edilmektedir. Bu tür evliliFe ise, istisnâî medenî evlilik denmektedir.28
Ülkemizde, zorunlu medenî evlilik türü kabul edilmi tir; evlilik akdinin geçerli olmas için resmî görevlinin i tiraki art ko ulmu tur29.
slâm hukukunda düzenlenen evlilik ekli, kendine mahsus bir akit olmakla birlikte, tarihte yer alan evlilik türleri içinde medenî evlilik türüne
yak nd r. Zira medenî evlilikte, akdin s hhatinin artlar , devlet taraf ndan
kanunlarla düzenlenir. slâm hukukunda da, evliliFin rükün ve artlar
naslar veya naslara dayal içtihatlarla belirlenir. Akdin kurulu unda ahitlerin haz r bulunmas veya ilan edilmesinin, baz mezheplere göre velinin izninin art ko ulmas , zamanla yetkili makamlardan izin al nmas n n zorunlu
k l nmas , slâm hukukunda kabul edilen evlilik eklinin medenî evlilik olduFunu göstermektedir. Esas ve artlar n n naslar ve bunlara dayal içtihatlarla
belirlenmi olmas , evliliFin dinî olmas n gerektirmez.
EvliliFin hukukî boyutunun daha iyi bir ekilde ortaya konabilmesi
için, evliliFin hukukî sonuçlar n n belirtilmesinde yarar vard r. slâm'da, aile
hukuku konusunda yaln z e ler aras ndaki ili kiler düzenlenmekle kal nmam , ebeveyn ile çocuklar ve yak n akrabalar aras ndaki kar l kl ahlakî,
manevî ve hukukî ili kiler de düzenlenmi tir. Genel olarak evliliFin sonuçlar
unlard r:
a) Dinin izin verdiFi ölçüler içinde e lerin birbirlerinden istifade etmelerinin helal hale gelmesi. slâm’a göre evlilik d cinsel ili ki, kesin olarak
yasaklanm ; cinsel tatmin için tek yol evlilik olarak belirlenmi tir. Kur’anKerim’de, “Kendileri ile huzur bulas n z diye sizin için türünüzden e ler yaratmas ve aran zda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun varl ' n n ve
kudretinin delillerindendir. 8üphesiz bunda dü ünen bir topluluk için ibretler
vard r.” 30; "Onlar, e leri ve cariyeleri d nda mahrem yerlerini herkesten
korurlar. Do'rusu bunlar yerilemezler."31 buyrulmaktad r.
b) Hürmet-i Musaharet. Hürmet-i musaharet, evlilik sebebiyle meydana gelen h s ml ktan doFan evlenme engeli demektir. slâm dîninde, bu tür
evlilik engelleri iki ana grupta incelenebilir; sürekli engeller ve geçici engeller. Üvey anne ve üvey nineler, gelinler, kay nvalide, e in nineleri, üvey k zlar ve e in torunlar yla evlenmek ebedi olarak yasaklanm t r. Ancak, üvey
k zlarla ve üvey torunlarla evliliFin haram olmas için, anneleriyle sadece
nikâhlanmak yeterli olmay p, zifaf n da gerçekle mesi gerekir. E lerin karde leri, teyze, hala ve yeFenleriyle evlenmek ise, geçici olarak yasaklanm t r.

28
Bk. Feyziojlu, 152-153; Karaman, Mukayeseli $slâm Hukuku, I, 234-236; a.mlf., Anahatlar yla $slâm Hukuku, II,
67-68; S{bâî, I, 35-37.
29
Bk. 4721 say{l{ Türk Medenî Kanûnunun 141 – 142. maddeleri.
30
Rûm 30/21.
31
Mü'minûn 23/5-6.
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E inden ayr lmad kça veya e i vefat etmedikçe bunlarla evlenemez. Ayr l k
veya ölüm sebebiyle nikâh sona ermi ise, eski e in bu say lan akrabalar ile
evlenilebilir. Kur'an'da, "Sizlere (…) kar lar n z n anneleri, kendileriyle gerde'e girdi'iniz kad nlar n z n yan n zda kalan üvey k zlar n z - ki onlarla gerde'e girmemi seniz size bir engel yoktur -, öz o'ullar n z n e leri ve iki k z
karde i bir arada almak suretiyle evlenmek size haram k l nm t r. (…)" buyrulmaktad r.32
c) Nesep. Evlilikle, doFacak çocuklar n nesepleri bu çiftten sabit olur.
Hz. Peygamber, "çocuk dö e'e aittir (nesebi evli çiftlerden sabit olur)" buyurmu tur.33
d) Miras. Evlilikle e ler birbirlerine mirasç olurlar. Kur'an'da, "Kar lar n z n çocuklar yoksa -ettikleri vasiyetten veya borçtan arta kalan n- b rakt klar n n yar s sizindir; çocuklar varsa, b rakt klar n n dörtte biri sizindir.
Sizin çocu'unuz yoksa -etti'iniz vasiyet veya borç ç kt ktan sonra- b rakt klar n z n dörtte biri kar lar n z nd r; çocu'unuz varsa, b rakt klar n z n sekizde biri onlar nd r. (…)" buyrulmaktad r.34
e) Mehir. ErkeFin evlenirken e ine verdiFi veya vermeyi taahhüt ettiFi
para veya mala mehir denir. Kur’ân- Kerim’de, evlenen erkeFin kad na mehir
vermek zorunda olduFu ve bunu zorla geri almas n n caiz olmad F bildirilmektedir.35 Hanefîlere göre mehir nikâh n sonuçlar ndan biridir. Bu nedenle
nikâh esnas nda belirlenmemi olsa, hatta nikâh esnas nda verilmeyeceFi
art ko ulsa bile evlenen kad n mehre hak kazan r.
f) Nafaka. Ki inin bakmakla yükümlü olduFu ah slar n, sosyal seviyesine göre normal bir hayat sürdürebilmeleri için ihtiyaç duyduFu ve mükellefin de temin ile yükümlü bulunduFu eylerin tümüne denir. Buna göre mükellef, ekonomik gücüne göre, bakmakla yükümlü olduFu ki inin yiyecek,
giyecek, mesken, tedâvî masraflar , ayr ca gerektiFinde hizmetçisini kar lamakla yükümlüdür.36
EVL L K KONUSUNDA DÜZENLEME YAPILMASI
Geçmi8te Evlilik Konusunda Yap lan Düzenlemeler
Evlenmenin bünyesindeki özellikler, onun meydana geli inde ve devam nda tam bir aç kl k ve kesinlik olmas n zorunlu k lmaktad r. Zira, ancak
böyle olmas halinde, evlilikle taraflar üzerine terettüp eden sorumluluk ve
haklar n, hukukî yollarla ifas ve icras mümkün olabilmekte, nesep ve buna
32

Nisa 4/23.
Buharî, “Ferâiz”, 18 (H.No: 6252-6253); Müslim, “Radâ‘”, 10 (H.No: 2645-2646); Tirmizî, “Radâ‘”, 8 (H.No:
1077); Ebû Dâvûd, “Talâk”, 34 (H.No: 1935-1937).
34
Nisa 4/12.
35
Bakara 2/237, 241; Nisâ 4/4, 20, 24, 25; Mâide 5/5
36
Talâk 65/7; Nisa 4/19; Bakara 2/233.
33
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baFl olarak da miras meseleleri isabetle çözülebilmektedir. Bu nedenle,
Kur’an- Kerîm’de evlilik ve aile hayat konusunda diFer alanlara nispetle
daha detayl hükümler yer alm , diFer akitlerde aranmayan baz ekil artlar nikâhta zorunlu k l nm t r. Hz. Peygamber ahitsiz37 ve velisiz38 nikâh
olmayacaF n belirtmi tir.
Evlenme konusunda Ra it Halifeler döneminden itibaren düzenlemeler
yap lm . Hz. Ömer, Müslüman erkeklerin fetih bölgelerindeki ehl-i kitaptan
olan gayr-i müslim kad nlarla evlenip Müslüman e lerini ikinci plana att klar n görünce, Kur’an- Kerim’de Müslüman erkeklerin ehl-i kitap kad nlarla
evlenmelerine izin verilmesine raFmen,39 bunu yasaklam t r. Bu çerçeveden
olarak Hz. Ömer, Medâin Valisi Huzeyfe’den, Yahûdî olan kar s n bo amas n istemi tir. Huzeyfe Halifeden bunun helal mi, haram m olduFunu sormu ,
Hz. Ömer de, “Hay r bu evlilik helaldir, fakat ecnebi kad nlar tatl dilli olup
aldat c d rlar. 4ayet siz onlarla evliliFi kabul ederseniz, bu kad nlar sizin
e lerinize üstün gelirler” diye kar l k vermi tir. Bunun üzerine Huzeyfe,
kar s n bo am t r.40
Hz. Ömer bu icraat yla, fetihlerden sonra Müslümanlara cazip gelen ve
çok yayg nla maya ba layan bu tür evliliklerin önüne geçmek istemi ve bu
karar n uygulamaya, diFer Müslümanlara örnek ve temsil gücü fazla olan
valisinden ba lam t r. O bu karar yla, Müslüman k z ve kad nlar dü ünmü
ve onlar n evlenmelerinin tehlikeye dü mesini önlemek istemi tir.41 slâm’ n
ba lang c nda ehl-i kitaptan olan kad nlar n say ca az olmalar sebebiyle,
onlarla evlenilmesinde Müslüman kad nlar aç s ndan bir endi e yoktu. Fakat
fetihler ile ehl-i kitap kad nlar n çoFalmas ve bunlar n Müslüman erkeklere
daha cazip gelmesi, Müslüman kad nlar n evlenememe veya evliliklerinin
sars lma endi esini gündeme getirmi tir. Bunun yan nda ehl-i kitapla evliliklerin artmas , birçok ailede, çocuFun eFitilmesi ve toplumsal hayata kat lmas nda etkin olan kad n n gayr-i müslim olmas na neden olacakt r.42
Bunun yan nda Hz. Ömer'in bir mecliste verilen üç talak , daha önce bir
talak kabul edilmesine raFmen üç talak olarak kabul etmesi de evlilik konusunda yap lan idarî bir s n rlamaya örnek te kil etmektedir. Zira Kur'anKerim'de bir talakla bo ananlar n tekrar evlenebileceFi bildirilmektedir. Hz.
37

dbn Hibban, Sahih, “Velî”, IX, 386, (H.No:4075); Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, “Lâ Nikâha illâ ±âhideyni Adleyni”,
VII, 124-126 (H.No: 13494,13496-13498, 13503,13505); Darakutnî, Sünen, “Nikâh”, 3/221, 225 (H. No: 11, 21);
Tirmizi, “Nikâh”, 15 (H. No: 1103,1104).
38
Tirmizi, “Nikâh”, 14 (H.No: 1101); Ebû Dâvûd, “Nikâh”, 20 (H.No: 2085); dbn Mâce, “Nikâh”, 15 (H.No: 18801881); Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, “Lâ Nikâha illâ bi Veliyyin”, VII, 111-112 (H.No: 13423,13428).
39
Maide, 5/5.
40
Muhammed Baltac{, Menhecü’l-Ömer b. el-Hattab fi’t-Te rî’ (Hayri Erten, “Hz. Ömer Döneminde Sosyal Yap{ ve
Deji~me”, Marife c.1, sy.1, s.184-185), s.302-303.
41
Mustafa Fayda, Hz Ömer Zaman nda Gayr-i Müslimler (Hayri Erten, “Hz. Ömer Döneminde Sosyal Yap{ ve Deji~me”, Marife c.1, sy.1, s.185), s.303.
42
Hayri Erten, “Hz. Ömer Döneminde Sosyal Yap{ ve Deji~me”, Marife c.1, sy.1, s.185.
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Ömer'den önceki dönemlere dair uygulama konusundaki rivayetlerde de bir
mecliste yap lan birden çok talak n tek talak olduFu belirtilmektedir.43 Dolay s yla, Hz. Ömer bu düzenleme ile evlenmeleri helal olan iki ki inin evlenmelerine s n rland rma getirmi tir.
Bu uygulamalar, devlet otoritesince bir haks zl k veya zarar olmas durumunda yada kamu yarar göz önünde bulundurularak evlilik konusunda
idari bir s n rlama yap labileceFini göstermektedir.
Evlenmenin devletin denetim ve kontrolünde yap lmas konusunda
Osmanl Devletinde ba lang çtan itibaren istikrarl bir geli menin devam
ettiFi görülmektedir.44 Bu düzenlemenin Osmanl lara Selçuklulardan intikal
ettiFi söylenebilir.
Selçuklular döneminde önemli kimselerin nikâh n n bizzat kad lar taraf ndan k y ld F mü ahede edilmektedir. XII. Yüzy ldaki kad beratlar nda da
nikâh k ymak hâkimin görevleri aras nda say lmaktad r. 45 Osmanl Devletinde de muhtemelen devletin kurulu undan itibaren nikâh akitleri ya bizzat
kad lar veya kad lar n verdiFi izinname ile yetkili k l nan din adamlar taraf ndan yap lm t r. XVI. yüzy la ait kad beratlar nda, bunlar n vazifeleri aras nda nikâh akdinin yap lmas n n say lmas 46 nikâhlar n devletin gözetim ve
denetiminde yap ld F n göstermektedir. Ayn ekilde, Y ld r m Bayezid döneminde ilk defa mahkeme harçlar tespit edilirken nikâh ve nikâh izni için
12 akçe belirlenmesi47 de bunun göstergesidir. Zira yap lmayan bir muamele
için harç tespit edilmesi dü ünülemez.
Bu dönemde mahkemeye gelip kâd n n huzurunda nikâh k yd ramayanlar, bunu bir din adam na yapt rmakta idiler.48 Ancak bunun için evlenecek ki ilerin daha önce mahkemeye ba vurup evlenmelerinde hukukî bir
mahzur bulunmad F konusunda bir izin kâF d (izinname) almalar gerekmekteydi. Zira din adamlar na umumi bir nikâh k yma izin ve yetkisi verilmemi , bunun yerine her nikâh için izin ve izinname verilme yoluna gidilmi tir.49 bn Kemal’in fetvalar nda da nikâhlardaki kad izninden bahsedilmek-

43

Müslim, “Talak”, 2 (H.No: 1472); Nesâî, “Talak”, 8 (H.No: 3406); Ebû Dâvûd, “Talak”, 10 (H.No: 2195-2200).
Mehmet Akif Ayd{n, “Osmanl{larda Aile Hukukunun Tarihî Tekâmülü”, Sosyo-Kültürel Deji~me Sürecinde Türk
Ailesi, II, 438-441.
45
Osman Turan, Türkiye Selçuklular{ Hakk{nda Vesikalar, 41-43.
46
Uzunçar~{l{, $lmiye, 112-113.
47
Hoca Sadrettin Efendi, Tâcü’t-Tevârih, I, 140; Mehmed Hemdânî Solakzade, Tarih-i Solakzade, 60; M. Ertujrul
Düzdaj, ±eyhülislam Ebu’s-Suûd Efendi Fetvalar{ I~{j{nda 16. As{r Türk Hayat{, 37; Ahmet Lütfi, Osmanl{ Adalet
Düzeni (Mirat-{ Adalet), 16.
48
Mehmet Akif Ayd{n, “Osmanl{larda Aile Hukukunun Tarihi Tekâmülü”, Sosyo-Kültürel Deji~me Sürecinde Türk
Ailesi, II, 438.
49
Mehmet Akif Ayd{n, “Osmanl{larda Aile Hukukunun Tarihi Tekâmülü”, Sosyo-Kültürel De i me Sürecinde Türk
Ailesi, II, 438; Gottard Jaeschke, Türkiye’de $mam Nikâh , 14.
44
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tedir.50 Nikâhlarda kad izninden bahseden daha önceki tarihli kaynaklar da
vard r.51 Kanûnî döneminden sonra Osmanl Devletine seyahat veya sefaret
maksad yla gelmi olan birçok yabanc , nikâhlar n mahkemelerde veya kad dan al nan izinlerle k y ld F n seyahatnamelerinde veya sefaretnamelerinde
belirtmektedirler52. Memluklar gibi Osmanl lar n çaFda baz slâm ülkelerinde de nikâh k ymak üzere devaml nikâh memurlar (akkadu’l-enkiha)
bulunmaktad r.53
1336/1917 tarihli Hukuk-i Aile Kararnamesiyle evlenmeler kanûnî olarak düzenleme alt na al nm t r. Bu düzenlemede, evlenmek için mahkemeden izin alman n gerektiFi görülmektedir (Madde 5-8). Ayr ca evlilik ya na
bir s n r getirilmi , velilerin yetkileri kay t alt na al nm t r. Kararnamenin 4.
maddesinde, evlenme ya (nikâh ehliyeti) erkeklerde 18, bayanlarda 17 olarak kabul edilmi ; bu ya tamamlamadan evlenme talebinde bulunan ki ilere, baliF olduklar n ispat etmeleri ve velilerinin izni olmas halinde mahkeme izni verilebileceFi belirtilmi tir (Madde 6, 7). Kararnamenin 7. maddesiyle
12 ya n tamamlamam erkek çocuk ile 9 ya n tamamlamam k z çocuklar n hiçbir kimse taraf ndan evlendirilemeyeceFi hükmü getirilmi tir. 1923
y l nda M s r'da ç kar lan 56 numaral kanun ile k zlar n 16 ya ndan, erkeklerin 18 ya ndan küçük olarak evlendirilmeleri hukuken geçersiz say lm t r.54
Günümüzde Yap lan Baz Düzenlemelerin DeGerlendirilmesi
Evlenme konusunda merî hukukta yap lan düzenlemelerden ekil art
ve baz s n rlamalar bu ba l k alt nda deFerlendirilecektir.
ekil art
Hukûkî sonuçlar n n güvence alt na al nmas ve ihtilaflar n doFru bir
ekilde çözümlenebilmesi için evlenmenin, meydana geli inde ve devam nda
tam bir aç kl k ve kesinlik olmas zorunludur. Bu nedenle, gerek yürürlükteki
mevzuat m zda ve gerekse hukuk tarihimizde evlenme konusunda düzenlemeler yap lm , baz ekil artlar getirilmi tir.
4721 say l Türk Medenî Kanununda evlenmenin ekil artlar 134-142.
maddeler aras nda düzenlenmi tir. Buna göre evlenecek erkek ve kad n, gerekli belgelerle evlendirme memurluFuna müracaat ederler. Yap lan müracaat
incelenir. Ba vurunun usulüne uygun olarak yap lmad F veya evleneceklerden birinin evlenmeye ehil olmad F ya da evlenmeye yasal bir engel bulun-

50
dbn Kemal, Mühimmât-i Müftî, Süleymaniye Ktp. Çorlulu Ali Pa~a, no. 280, vr. 30a (Mehmet Akif Ayd{n, “Osmanl{larda Aile Hukukunun Tarihi Tekâmülü”, Sosyo-Kültürel De i me Sürecinde Türk Ailesi, II, 438).
51
Gottard Jaeschke, Türkiye’de $mam Nikâh , 14.
52
Mehmet Akif Ayd{n, “Osmanl{larda Aile Hukukunun Tarihi Tekâmülü”, II, 439; Gottard Jaeschke, s. 16.
53
Mehmet Akif Ayd{n, “Osmanl{larda Aile Hukukunun Tarihi Tekâmülü”, II, 438.
54
Hazma Aktan, "dslâm Aile Hukuku", Sosyo-Kültürel De i me Sürecinde Türk Ailesi, II, 400.
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duFu anla l rsa, evlenme ba vurusu reddedilir ve durum evleneceklere yaz yla bildirilir. Evlendirme memuru, artlar n bulunduFunu tespit eder veya
ret karar mahkemece kald r l rsa, evleneceklere evlenme gün ve saatini bildirir veya isterlerse evlenme izni belgesini verir. Evlenme töreni, evlendirme
memurunun ve ay rt etme gücüne sahip ergin iki tan F n önünde aç k olarak
yap l r. Evlendirme memuru, evleneceklerden her birine birbiriyle evlenmek
isteyip istemediklerini sorar. Evlenme, taraflar n olumlu sözlü cevaplar n
verdikleri anda olu ur. Memur da, evlenmenin kanuna uygun olarak yap lm
olduFunu aç klar.
slâm hukukunda ise, ahitlik gibi aleniyeti saFlayan artlar n d nda
ekil art na rastlanmamaktad r. Ancak bu, böyle bir düzenlemenin yap lamayacaF anlam na gelmez. Kald ki, daha önce de ifade edildiFi gibi, hukuk
tarihimizde, tescil, mahkeme izni gibi ekil artlar getirilmi tir. Hatta, evliliFin toplumun sorumluluFunda olduFuna i aret eden Nûr suresinin 32. ayetinden55 hareketle bu yönde düzenleme yapman n slâm' n ruhuna ayk r
olmad F söylenebilir.
Bununla birlikte, nikâhlar n belirtilen ekilde k y lmalar slâm hukukunda evlenmenin rükün ve artlar ndan olmad F için, gerekli ehliyet art na sahip ve aralar nda evlenme engeli bulunmayan bir kad nla erkeFin iki
ahit huzurunda yapt klar evliliFin geçersiz olduFu da söylenemez. Nitekim
fetva mecmualar nda bu tür nikâhlar n geçerli olduFu belirilmektedir56. Osmanl Aile Hukuk Kararnamesinde de, cezâî müeyyidelerle evlenmelerin devlet kontrolünde yap lmas temin edilmek istenmekle birlikte, ekil artlar n
ta mayan evliliklerin geçersiz olduFunu bildiren bir hüküm bulunmamaktad r.57
Sonuç olarak, slâm hukukunun geçerli bir evlilik için arad F unsur ve
artlar ta makla birlikte, evlilikleri kay t alt na almak için getirilen ekil
artlar na uymayan evlenmeler dinen geçerlidir; yani birliktelikleri zina deFildir. Ancak, hukuken tan nmayan evlilik, sonuçlar n doFurmayacaF ndan
veya en az ndan hukûkî güvence alt na al namayacaF ndan bir haks zl k
doFuracaF için en az ndan tahrimen mekruhtur. EvliliFin dinî hükmü aç klan rken belirtildiFi gibi, e olarak vazifesini yerine getiremeyecek ki ilerin
evlenmeleri mekruhtur, hatta zulmün kesin olmas halinde evlilik haramd r58.
Hukukun tan mad F evlilikte ise, haks zl k kesin denebilecek kadar muhtemeldir. Zira resmi evlilikten kaç nan ki i, bunu ya e ini miras ndan mahrum
etmek veya herhangi mali bir sorumluluFa katlanmaks z n keyfi olarak ayr lma amac yla yapmakta, ya da hukûkî bir engel sebebiyle bu yola tevessül

55

"dçinizden bekarlar{, kölelerinizden ve cariyelerinizden iyi olanlar{ evlendirin. (…)" Nur 24/32.
Bk. Yeni~ehirli Abdullah Efendi, Behcetü’l-Fetâvâ, 51; Ali Efendi, Fetâvâ, I, 35.
57
Mehmet Akif Ayd{n, $slâm Osmanl Aile Hukuku, 190.
58
dbnü’l-Hümâm, III, 187; Mevsîlî, III, 82; ±irbînî, III, 126; dbn Rü~d, II, 2; Ebû Zehra, s. 22-23; S{bâî, I, 47-49.
56
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etmektedir. E ini evlilikten doFan veya doFacak olan hukukî haklar ndan
mahrum etmek için yap lan her türlü davran zulümdür. Zulüm ise slâm'da
haram k l nm t r.59
DiFer taraftan resmî nikâhtan kaç nan ki inin, kendisinin adaleti saFlayacaF n , evlilikten doFan haklar konusunda e ini maFdur etmeyeceFini
ileri sürmesi de geçerli deFildir. Zira her zaman e lerin anla mazl Fa dü meleri ve hatta ayr lmalar muhtemeldir. Bu gibi durumlarda e lerin haklar
ancak hukuk yoluyla korunabilir. Ayr ca e lerden birinin ölümü halinde de,
ancak kanun güvencesiyle haklar emniyet alt na al nabilir. Diyanet leri
Ba kanl F na ve Müftülüklerimize, Medenî Kanunun kabulünden önceki miras taksimi konusunda görü sormak üzere mahkemelerden müracaatlar
gelmektedir. Bu müracaatlarda, sadece tescil edilen evlilikler ve çocuklar n
durumlar sorulmaktad r. GörüldüFü gibi, tescil edilmeyen evliliklerde haks zl k, sadece ki inin kendisine deFil ku aklar sonraki çocuklar na kadar
ula maktad r. Bu itibarla, evlilikleri kay t alt na almak için getirilen ekil
artlar na uymayan evlenmeler, slâm hukukunda aranan unsur ve artlar
ta yorsa geçerli olmakla birlikte, hukukî sonucunu doFurmad F için haks zl Fa sebep olacaF ndan caiz deFildir. Ba ka bir ifadeyle taraflar, birliktelikleriyle zina etmi olmazlar; ancak, haks zl k ve zulüm doFurmas kuvvetle
muhtemel olan bir akdi yapmaktan dolay dinen sorumludurlar. Bunun benzeri örnekler f k h kitaplar m zda mevcuttur. Meselâ, Cuma vaktinde, kendilerine Cuma namaz farz olan ki ilerin al veri yapmalar böyledir. Akit geçerli
olmakla birlikte, böyle bir al veri yapmak caiz deFildir. Ayn ekilde gasp
edilen arazide namaz k lmak da böyledir. Hz. Ömer'in, Müslüman kad nlara
haks zl k yap ld F n görmesi üzerine ehl-i kitaptan olan kad nlarla evlenmeyi yasaklamas ve valisi Huzeyfe’ye, “Bu evlilik helaldir, fakat ecnebi kad nlar tatl dilli olup aldat c d rlar; ayet siz onlarla evliliFi kabul ederseniz, bu
kad nlar sizin e lerinize üstün gelirler” demesi de buna i aret etmektedir60.
Evlilik Konusunda Yap lan Baz S n rlamalar
Evlilik Ya8
Türk Medenî Kanununda, evlilik ya 17 olarak belirlenmi tir. Bununla
birlikte, olaFanüstü hallerde, hâkim karar yla 16 ya n dolduranlar da evlenebilirler. (Madde 124) DiFer taraftan, ay rt etme gücü olmayanlar n evlene-

59
"(Resûlüm!) Sak{n, Allah'{ zalimlerin yapt{klar{ndan habersiz sanma! Ancak, Allah onlar{ (cezaland{rmay{), korkudan gözlerin d{~ar{ f{rlayacaj{ bir güne erteliyor." (dbrahim 14/41); "Ancak insanlara zulmedenlere ve yeryüzünde
haks{z yere ta~k{nl{k edenlere ceza vard{r. d~te ac{kl{ azap bunlarad{r." (±ûrâ 42/42); "Allâh Teala ~öyle buyurur: Ey
kullar{m! Zulmü kendime ve size haram k{ld{m. O halde birbirinize zulmetmeyiniz (…)" (Müslim, “Birr,” 15 (H.No:
2577)); "Zulümden sak{n{n, zira zulüm k{yamet gününde zulumâtt{r." (Müslim, “Birr”, 15 (H.No: 2578-2579);
Tirmizî, “Birr”, 82 (H.No: 2030)); "Zarar ve zarara kar~{l{k zarar yoktur." (dbn Mâce, “Ahkam”, 17 (H.No: 23402341); Muvatta, “Akdiye”, 34 (H.No: 1234)).
60
Muhammed Baltac{, Menhecü’l-Ömer b. el-Hattab fi’t-Te rî’, (Hayri Erten, “Hz. Ömer Döneminde Sosyal Yap{ ve
Deji~me”, Marife c.1, sy.1, s.184-185), s.302-303.
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meyecekleri, on sekiz ya ndan küçük olanlar n evlenebilmeleri için velilerinin izninin zorunluluFu hükme baFlanm t r (Madde 125-126).
Evlilik bir akit olduFundan, diFer akitlerde olduFu gibi bunda da, akdi
yapan taraflar n ak ll ve ergin olmalar gerekir. Ancak kaynaklarda ak ll
olmak kurulu art olarak say lmakla birlikte, ergin olmak sadece yürürlük
art olarak kabul edilmektedir. Küçükler velileri taraf ndan evlendirilebilirler.61 bn Hazm'a göre, hakk nda hadis bulunmas sebebiyle küçük k zlar
velîleri taraf ndan evlendirilebilmekle birlikte, küçük erkeklerin evlendirilmeleri bat ld r62.
Buna mukabil Osman el-Bettî, bn 4übrüme ve Ebû Bekr el-Esam gibi
baz fakihlere göre, küçüklerin evlendirilmelerinden evlilik hukukunun doFuracaF sonuçlar beklenemeyeceFinden, bunlar n velileri taraf ndan evlendirilmeleri caiz deFildir. "Evlilik ça' na kadar yetimleri (gözetip) deneyin"63
ayeti, evliliFin bir çaF n n bulunduFuna, dolay s yla küçüklerin evlendirilmelerinin caiz olmad F na i aret etmektedir.64 Osmanl Hukuk-i Aile Kararnamesinde, bu fakihlerin görü leri tercih edilerek, evlenme ya erkekler için 18,
kad nlar için 17 olarak belirlenmi ; bu ya tamamlamayan ki ilerin ise, ergin olmak kayd yla, ayr ca bayanlar n velisinin izninin bulunmas art yla
mahkeme karar yla evlenebilecekleri kabul edilmi tir. On iki ya n tamamlamayan erkekler ile, dokuz ya n tamamlamayan kad nlar n ise, hiçbir kimse taraf ndan evlendirilemeyeceFi hükme baFlanm t r. (Madde 4-7)
Sonuç olarak, yönetimde bulunanlar taraf ndan, ki ilerin evlilik sorumluluFunu üstlenebilecekleri bir ya , evlenme ya olarak belirlenebilir. Bu da,
slâm' n evlilik konusundaki yakla m na ters dü mez. Kald ki, daha önce de
belirtildiFi gibi, Hz. Ömer, baz haks zl klar önlemek için evliliFe s n rland rma getirmi tir.
Tek E8lilik
Günümüz hukuk sistemlerinde çoFunlukla, tek evlilik kabul edilmekte
ve çok evliliFe izin verdiFi için slâm hukuku ele tirilmektedir. Bu slâm' n
geldiFi dönemi dikkate almaks z n ve onun bütün zamanlara hitap eden evrensel bir din olduFunu göz önünde bulundurmaks z n yap lan haks z bir
ele tiridir.
BilindiFi gibi slâm'dan önce Arap Yar madas nda s n rs z olarak çok
kad nla evlilik kabul edilmekteydi. slâm' n indiFi dönemlerden çok önceleri

61
Merjinânî, Hidaye, I, 197-198; Kasânî, II, 240, 246; dbn Kudâme, Mu nî, VII, 379 vd.; ±irbînî, III, 148-150; dbn
Rü~d, II, 5-6.
62
dbn Hazm, Muhallâ, IX, 560-565.
63
Nisa 4/6.
64
Münakehât ve Mufârakât Kararnamesi Esbâb-{ Mucibe Layihas{, (Sosyo-Kültürel Deji~me Sürecinde Türk Ailesi)
3/1142-1143; Zuhaylî, el-F khu'l-$slâmî ve Edilletuh, VII, 179.
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mevcut ve yayg n olan bu olgu, “E'er yetimlerin haklar na riâyet edememekten korkarsan z size helal olan kad nlardan iki er, üçer, dörder al n. Haks zl k yapmaktan korkarsan z bir tane al n; yahut da sahip oldu'unuz (cariyeler) ile yetinin. Bu, adaletten ayr lmaman z için en uygun olan d r.” Âyetiyle,65 adalet art na baFl olarak dört say s yla s n rland r lm ; ayr ca tek evlilik te vik edilmi tir. Dolay s yla çok evlilik, slâm’ n emrettiFi bir husus deFil,
aksine zorunlu hallerde adalet art na baFl olarak müsaade ettiFi bir husustur. As l olan ve dînen tavsiye edilen ise, tek evliliktir.
Sahabenin evlilikleri konusunda yap lan ara t rmalar, Hz. Ömer döneminde ya ayan sahabîlerin çoFunun tek evlilikle yetindiklerini göstermektedir. Birden fazla evlenen baz ki ilerin ise, sosyoekonomik durumu iyi olan
kimseler olduklar anla lmaktad r. Bu dönemde slâm’ n adaletli davran lamayacaF takdirde tek kad nla evlenme tavsiyesinin66 toplum taraf ndan benimsendiFi, fakat iki han mla evliliklerin de vaki olduFu söylenebilir.67
slâm hukukunda, evlenen taraflar nikâh esnas nda tek evliliFi art koabilecekleri gibi idareciler de s n rland rma getirebilirler. Hz. Peygamber’in,
k z Fat ma’y Hz. Ali’ye nikâhlarken üzerine evlenmemesini art ko mas ve
Hz. Ömer’in ehl-i kitap kad nlarla evlenmeyi veya bir mecliste bir laf zla üç
talakla bo anan çiftlerin birbirleriyle yeniden evlenmelerini yasaklamas bu
konuda aç k bir örnektir. Öte yandan evlilik, hukukî sonuçlar doFuran bir
akittir. Çok evliliFin me ru say lmad F hukuk sistemlerinde, evlilik sonuçlar n doFurmayacaF veya taraflar ve evlilikten meydana gelen çocuklar hukûkî güvence alt na al namayacaF için haks zl Fa sebep olacaF ndan doFru
deFildir.
Evlilik Engelleri68
Medenî kanunumuzda evlilik engelleri, h s ml k, önceki evlilik ve ak l
hastal
olmak üzere üç ba l k alt nda incelenmi tir. H s ml k bak m ndan,
üstsoy ile altsoy aras nda; karde ler aras nda; amca, day , hala ve teyze ile
yeFenleri aras nda; evlilik sona ermi olsa bile, e lerden biri ile diFerinin
üstsoyu veya altsoyu aras nda; evlat edinen ile evlatl F n veya bunlardan biri
ile diFerinin altsoyu ve e i aras nda evlilik engeli bulunmaktad r. Önceki
evlilik. Evli olan ki ilerin evlilikleri, ölüm, bo anma veya fesih yoluyla sona
ermedikçe ba ka biriyle evlenemezler. Ayr ca bo anm kad n n ba kas yla
evlenebilmesi için, bekleme süresini doldurmas veya mahkeme karar yla
kald r lmas gerekir. Ak l hastalar da, evlenmelerinde t bbî sak nca bulunmad F resmî saFl k kurulu raporuyla anla lmad kça evlenemezler.69

65

Nisâ 4/3.
Nisâ 4/3.
67
Hayri Erten, “Hz. Ömer Döneminde Sosyal Yap{ ve Deji~me”, Marife c.1, sy.1, s.183-184.
68
Teblijin orijinalinde bu ba~l{k bulunmamaklad{r. Konuyla ilgisi nedeniyle eklenmi~tir.
69
bk. 22/11/2001 tarih ve 4721 say{l{ Türk Medenî Kanunu’nun129-133.
66

@>

1. 7 .

/ C

Klasik f k h kaynaklar m zda evlilik engelleri, devaml ve geçici olmak
üzere ikiye ayr lmaktad r. Bunlardan devaml evlilik engelleri üç ba l k
alt nda incelenmi tir: a) Kan h s ml ' : Kan h s ml F bak m ndan devaml
olarak evlenilmesi yasak olanlar üstsoy, altsoy, karde ve karde in altsoyudur. b) S hrî h s ml k: S hriyet yönünden devaml evlenilmesi yasak olanlar,
e lerin üstsoyu ve altsoyu ile çocuklar n e leridir. c) Süt h s ml ' : Süt h s ml F bak m ndan devaml olarak evlenilmesi yasak olanlar, süt bak m ndan
üstsoy, altsoy, sütkarde ler, sütanne ve baban n karde leri ile e lerin süt
bak m ndan üstsoyu ve altsoyudur. Geçici evlilik engelleri ise; ba kas ile
evli olmak (kad n için), üç kere bo anm olmak, e in k z karde i, karde inin
k z , teyze veya halas olmak ve erkeFin Müslüman/kad n n Müslüman veya
ehl-i kitaptan olmamas d r. Bunlar n yan nda slâm hukukunda da, bo anan
veya e i ölen kad n n, ba ka bir erkekle evlenebilmesi için iddet ad verilen
bekleme süresini doldurmas gerekir.
Evlilik engelleri konusunda mer’î mevzuat ile slâm hukuku aras nda
büyük benzerlikler bulunmaktad r. Kan h s ml F ve s hrî h s ml k konusunda
hükümler örtü mektedir. Ancak günümüz hukuk sistemlerinde süt h s ml F
bir evlilik engeli olarak görülmemi tir. Ayn ekilde din ayr l F ve üç defa
bo anmak da evlilik engelleri aras nda yer almamaktad r.
Klasik f k h kaynaklar nda, geçici evlilik engelleri aras nda say lan e in
k z karde i, karde inin k z , teyze veya halas olmas konusu ile erkeFin dörtten az olmak kayd yla evli olmas n n evlilik engeli olarak say lmamas konusu “1. 4ekil 4art ” ve “b) Tek E lilik” ba l klar alt ndaki aç klamalar doFrultusunda deFerlendirilebileceFinden tekrar irdelenmemi tir. Üç talakla boanma konusuna “Bo anma Konusunda Düzenleme Yap lmas ” bölümünde
i aret edilecektir. Üç defa bo ananlar n tekrar evlenmeleri ise, ayet ile yasakland F ndan ve hüküm sarih olduFundan herhangi bir ey söylemeye mahal
yoktur.70 Bu bölümde “gayr-i müslimlerle evlilik” ve “süt h s ml F ” konular
ele al nacakt r.
Gayr-i müslimlerle evlilik
Evlilik konusunda gayr-i müslim ifadesi mü rik, kâfir ve ehl-i kitab
kapsamaktad r. Kur'an- Kerim'de ister erkek olsun isterse kad n olsun Müslümanlar n mü riklerle evlenmeleri yasaklanm t r.71
Bunlar n d nda kalan ehl-i kitap ile evlilik konusunda, erkek ile kad n
ayr olarak mütalaa edilmi tir. Kur'ân’da Müslüman bir erkeFin ehl-i kitap

70
“Ak{l hastalar{, evlenmelerinde t{bbî sak{nca bulunmad{j{ resmî sajl{k kurulu raporuyla anla~{lmad{kça evlenemezler… Ejer erkek kar{s{n{ (üçüncü defa) bo~arsa, kad{n, onun d{~{nda bir ba~ka kocayla nikâhlanmad{kça ona helal
olmaz. (Bu koca da) onu bo~ad{j{ takdirde onlar (kad{n ile ilk kocas{) Allah’{n koyduju ölçüleri gözetebileceklerine
inan{yorlarsa tekrar birbirlerine dönüp evlenmelerinde bir günah yoktur.” Bakara 2/229, 230
71
Bakara 2/221.
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yani Yahudi ve H ristiyan kad nla evlenmesi helal k l nm t r.72 Buna kar l k
Müslüman bir kad n n, mü rik olsun ehl-i kitaptan olsun gayr-i müslim bir
erkekle evlenmesi, caiz görülmemi tir.
slâm bilginleri, Mekke’den hicret edip gelen kad nlar hakk nda nazil
olan, “Onlar n Mü’min kad nlar olduklar n ö'renirseniz, kâfirlere geri çevirmeyiniz. Bu kad nlar, o kâfirlere helal de'ildir. Onlar da bunlara helal olmazlar.”73 ayetindeki kâfir kelimesinin, mü rik ve ehl-i kitap dâhil tüm Müslüman olmayanlar içerdiFini belirterek, bu ayetin Müslüman kad n n ehl-i
kitapla evlenmesinin yasak olduFuna i aret ettiFini kabul etmi lerdir. Ayr ca
Maide Suresinin 5. ayetinde, Müslümanlar n yemeklerinin ehl-i kitap için,
onlar n yemeklerinin de Müslümanlar için helal olduFu belirtildiFi halde,
evlilik konusunda sadece ehl-i kitap kad nlar n Müslüman erkeklerle evlenmelerinin helal olduFunun belirtilmesi, Müslüman kad n n gayr-i müslimlerle
evlenmelerinin helal olmad F na delalet ettiFi kabul edilmi tir. Bunun yan nda içerisinde Hz. Ömer ve Hz. Ali’nin de bulunduFu pek çok sahâbînin, Müslüman kad nlar n ehl-i kitap erkeklerle evlenmelerinin caiz olmad F görüünde olduklar rivayet edilmi tir.74
slâm Dini, getirdiFi hükümlerde, sosyal yap y , çevreyi, fertlerin psikolojik durumlar n göz önünde bulundurmu tur. nsan n, dünya ve ahiret saadetinin temelinde aile hayat n n önemli bir yeri vard r. Gayr-i müslimle evlenen kad n ve doFacak çocuklar , din bak m ndan olumsuz yönde etkilenecektir. Nitekim bu gerçeFe Kur’an, “… Onlar ate e ça' r rlar, Allâh ise izniyle,
Cennete ve ba' lamaya ça' r r…” eklinde i aret etmektedir75. DiFer taraftan toplumun kendini korumas ve hayatiyetini devam ettirmesi için aile
yap s n n ve neslin korunmas önemli bir yer tutmaktad r. Zira toplumun
temelini te kil eden ve insan n en yak n ili ki içerisinde bulunduFu çevre
ailedir. Bundan hareketle, günümüze kadar slam f k h bilginleri aras nda
Müslüman kad nlar n gayr-i müslim erkeklerle evlenemeyecekleri konusunda
herhangi bir görü ayr l F olmam t r. Bu konuda bir nevi icma hâs l olmu tur.
Ancak bu aç klamalardan, özellikle yurtd ndaki vatanda lar m z aç s ndan, “Müslüman erkeklerin gayr-i müslimlerle evlenmeleri caizdir, kad nlar n ise caiz deFildir” eklinde bir sonuca ula mak isabetli olmayacakt r.
Çünkü kad nlar için zikredilen sak ncalar, özellikle günümüzde erkekler için
de geçerlidir. Ayr ca kad nlar n çocuklar üzerindeki tesiri konusu da izahtan
varestedir. DiFer taraftan, yurtd nda ya ayan Müslüman erkek vatanda la72

Maide 5/5.
Mümtahine 60/10.
74
Merjinânî, I, 220; dbnü’l-Hümâm, III, 288; Kâsânî, III, 365 vd.; Sehnûn, el-Müdevvenetü'l-Kübrâ, Beyrut 1999, III,
921-933; ±irbînî, Mu ni'l-Muhtâc, Beyrut 1994, IV, 319 vd.; dbn Hazm, el-Muhallâ, Dâru’l-Fikr, Beyrut ty. V, 368373
75
Bakara 2/221.
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r m z, gayr-i müslimlerle evlenmelerine raFmen; kad nlar n, dini hassasiyetleri sebebiyle evlenememeleri maFdur olmalar na yol açmaktad r. Daha önce
de i aret edildiFi gibi Hz. Ömer, bu say lan olumsuzluklar önlemeye yönelik
olarak Müslüman erkeklerin ehl-i kitaptan olan kad nlarla evlenmelerini
yasaklam t r.76
Hz. Ömer bu karar yla, Müslüman k z ve kad nlar dü ünerek onlar n
evlenmelerinin tehlikeye dü mesini önlemeyi amaçlam t r.77 DiFer taraftan
ehl-i kitapla evliliklerin artmas na izin verilmesi, ailede çocuFun eFitilmesi ve
toplumsal hayata kat lmas nda etkin olan kad n n, birçok ailede çocuklar n
gayr-i müslim olmas na neden olacakt r.78 Daha da ötesinde, yurtd ndaki
yabanc kad nlarla yap lan evlilikler, kültür farkl l F sebebiyle çok uzun
ömürlü olmamakta ve mahkeme çoFunlukla çocuklar anneye vermektedir.
Bunun üzerine baba çocuFundan uzak kalman n yan nda, onu dini yönden
de kaybetme endi esiyle psikolojik bunal m ya amakta, olumsuz sonuçlar
doFmaktad r.
Gayr-i müslim E8lerden Birinin Müslüman Olmas
Ehl-i kitaptan olan gayr-i müslim e lerden erkeFin Müslüman olmas
halinde, mevcut evlilik devam eder. Zira Müslüman erkeFin, ehl-i kitap bir
kad nla evlenmesine Kur'an'da müsaade edilmi tir. E lerden kad n n Müslüman olmas halinde evliliFin devam edip etmeyeceFi konusunda slâm âlimleri farkl görü ler ileri sürmü lerdir. Öncelikle fakihlerin konuyla ilgili görü leri s ralanacak, sonra da bir deFerlendirilmesi yap lacakt r.
F k h Bilginlerinin Konuya li kin Görü leri
Zahirilere göre, gayr-i müslim e lerden kad n n Müslüman olmas halinde evlilik baF sona erer; erkeFin daha sonra Müslüman olmas sonucu
deFi tirmez. Bunu Hz. Ömer’in uygulamas na, din ayr l F n n -baz istisnalar
d nda- evliliFe engel olmas kaidesine ve Mümtehine Suresinin 10. ayetine
dayand rmaktad rlar. Onlara göre bu ayet, hem bir Müslüman' n gayr-i
müslim bir ki iyle evlenemeyeceFini, hem de daha önce bir evlilik söz konusu
ise, bu evliliFin sürdürülemeyeceFini ifade etmektedir. Bu sebeple e lerden
kad n n Müslüman olmas halinde evlilik baF derhal çözülür.79
4afiî, Malikî ve Hanbelîlere göre, nikâh akdi yap lm ancak, zifaf gerçekle memi se, evlilik sona erer. Zifaf n gerçekle mesi durumunda ise, kad n n iddeti doluncaya kadar erkeFin Müslüman olmas halinde evlilikleri devam eder. Bu süre içinde erkeFin Müslüman olmamas halinde, iddetin dol-

76

bk. 41 numaral{ dipnot.
Mustafa Fayda, Hz Ömer Zaman nda Gayr-i Müslimler (Hayri Erten, “Hz. Ömer Döneminde Sosyal Yap{ ve Deji~me”, Marife c.1, sy.1, s.185), s.303.
78
Hayri Erten, “Hz. Ömer Döneminde Sosyal Yap{ ve Deji~me”, Marife c.1, sy.1, s.185.
79
dbn Hazm, el-Muhallâ, V, 368-373.
77
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mas yla birlikte evlilik de sona erer. Bu görü de, Zahirilerin kulland klar
delillere dayanmaktad r. 4u kadar var ki bu müçtehitler, ilk uygulamalar göz
önüne alarak iddet içinde evlilik baF n n devam ettiFini kabul etmi lerdir.80
Hanefîlere göre, gayr-i müslim bir kad n Müslüman olduFunda, e ine
Müslüman olmas teklif edilir; slâm’ kabul etmesi halinde -ba ka bir evlilik
engeli bulunmad F takdirde- evlilik baF devam eder, Müslüman olmay kabul etmemesi halinde ise hakim evliliFe son verir; mahkeme yoluyla evlilik
sona erdirilmedikçe evlilik baF devam eder. Hanefiler, bu konuda kendilerine
dayanak olarak Hz. Ömer’in uygulamas n gösterirler. Ayr ca evliliFin bir
nimet olduFunu belirterek böyle bir nimetin Müslüman olmakla elden ç kmamas gerektiFini söylerler. Ancak kar taraf n küfürde srar , kad n n
inanc ndan dolay bask ya maruz kalabileceFi endi esiyle, bu baF sona erdirir.81
bn Teymiyye ve bnü’l-Kayyim’e göre, bu durumda erkeFe Müslüman
olmas teklifinde bulunulur. Müslüman olursa evlilikleri devam eder. Aksi
halde, kad n iddeti doluncaya kadar bekler, bundan sonra dilerse bir ba kas yla evlenir, dilerse -süre söz konusu olmaks z n- e inin Müslüman olmas n
bekler; e i ne zaman Müslüman olursa evlilik baF yeni bir akde gerek kalmaks z n kendiliFinden devam eder. Nitekim Hz. Peygamber, hiçbir zaman
taraflardan biri Müslüman olunca evlileri ay rmam t r. O ve ra it halifeler
zaman ndaki uygulama öyle olmu tur: Ya kar taraf Müslüman olmad F
için e ler ayr lm t r yahut da süre söz konusu olmaks z n diFerinin Müslüman olmas beklenmi tir. Mümtehine Suresinin 10. ayeti iddia edildiFi gibi
taraflardan biri Müslüman olunca evliliFin derhal sona ereceFine delalet etmez. Ayet, kar taraf Müslüman olmay kabul etmezse, evlilik hayat n n
fiilen devam etmeyeceFini gösterir. Bu hükmün aksini ifade eden rivayetler
ve uygulamalar ya sabit deFildir yahut da yanl yorumlanm t r.82
Baz Rivayetler Çerçevesinde Konunun DeFerlendirilmesi
Hadis kaynaklar m zda, Ehl-i Kitaptan olan e lerden kad n n slâm'
seçmesi durumunda evliliklerinin devam edip etmeyeceFi konusunda, "evliliFin sona erdiFi veya sona erdirilmesi gerektiFi", "evliliFin devam edeceFi" ve
"evliliFi sürdürüp sürdürmeme konusunda kad n n muhayyer olduFu" eklinde farkl rivayetler bulunmaktad r:83

80

Sehnûn, el-Müdevvenetü'l-Kübrâ, III, 921-933; ±irbînî, Mu ni'l-Muhtâc, I, 319 vd.
Merjinânî, I, 220; dbnü’l-Hümâm, III, 288; Kâsânî, III, 365 vd.
82
dbn Kayyim el-Cevziyye, Ahkâmu Ehli'z-Zimme, Beyrut 1997, II, 640-695.
83
Abdurrazzak, Musannef, VI, 83-84; dbn Ebî ±eybe, Musannef, IV, 69-71.
81
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Hz. Ömer, e i slâmiyet’i seçen bir H ristiyan'a, Müslüman olmas n
teklif etmi , kabul etmemesi üzerine, aralar n tefrik etmi tir.84 bn Abbas da
ayn ekilde, aralar n n tefrik edilmesi gerektiFini söylemi tir.85
Buna mukabil Hz. Ali, böyle bir durumda erkeFin hak sahibi olduFunu,
evliliFe son vermedikçe evliliFin devam edeceFini belirtmi tir.86 Ayn ekilde,
Hânî b. Kubayza isimli bir H ristiyan' n e lerinin dördünün de Müslüman
olmas üzerine Hz. Ömer'in, evliliklerinin devam etmesini içeren bir mektup
yazd F kaynaklarda yer almaktad r.87
DiFer taraftan ba ka bir rivayette, Hîre halk ndan bir kad n n Müslüman olup, e inin slâm' kabul etmemesi üzerine, Hz. Ömer, bir mektup yazarak, e inin yan nda kal p kalmama hususunda kad n n serbest b rak lmas n
istemi tir.88
Râ it halife ve sahabîlerden konuyla ilgili olarak böyle farkl görü lerin
nakledilmesi, ehl-i kitap olan e lerden kad n n Müslüman olmas durumunda
nikâh n ortadan kalkacaF na dair kesin bir nass n bulunmad F n ; f k h kaynaklar nda delil olarak gösterilen ayetlerin hükmünün kat’î olmad F n göstermektedir.
Bu aç klamalar
F nda, gayr-i müslim çiftlerden kad n n Müslüman
olmas halinde, kad n n, çocuklar n ve slam toplumunun yararlar göz
önünde bulundurularak, zamana ve artlara göre çözümler üretilebileceFi
söylenebilir.
Süt H s ml G
Evlilik engellerinden birisi de süt h s ml F d r. Kur'an- Kerimde, sütanneler ve sütkarde lerle evlenmek yasaklanm t r89. Hz. Peygamber de süt
teyze ve day lar bu yasaFa dâhil etmi , “Nesep bak m ndan haram olan süt
bak m ndan da haramd r” buyurmu tur.90
Süt h s ml F n n evlilik engeli olduFu konusunda slâm bilginleri görü
birliFi içinde olmakla birlikte, süt emme çaF ve haraml F doFuracak miktar
konusunda görü ayr l F içindedirler. Evlilik engelinin meydana gelmesi için
on, yedi, be ve üç defa veya doyuncaya kadar emmek gerektiFi; az olsun çok
olsun her emmenin haraml k doFuracaF eklinde farkl görü ler bulunmaktad r91. 4afiîlere92 ve Hanbelîlere93 göre çocuk be defa, Zahirilere göre94 do-

84

dbn Ebî ±eybe, Musannef, IV, 70; Abdurrazzak, Musannef, VI, 83.
Abdurrazzak, Musannef, VI, 83.
86
dbn Ebî ±eybe, Musannef, IV, 70; Abdurrazzak, Musannef, VI, 84.
87
dbn Ebî ±eybe, Musannef, IV, 71.
88
Abdurrazzak, Musannef, VI, 84.
89
Nisa 4/23.
90
Müslim, Radâ 9.
91
dbn Hazm, Muhallâ, X, 189-197; Abdurrazzak, Musannef, VII, 467.
85
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yuncaya kadar emince süt h s ml F olu ur. Ebû Hanîfe,95 Malik,96 Evzaî,
Süfyân es-Sevrî, Leys b. Sa‘d’a göre ise emilen süt az da olsa haraml k meydana gelir.97
Hadis kaynaklar nda da, süt h s ml F n n olu mas için çocuFun be defa emmesinin gerektiFi98, bir iki emmekle evlilik engelinin meydana gelmeyeceFi,99 az olsun – çok olsun emilen sütün haraml k doFuracaF na100 dair farkl rivayetler bulunmaktad r.
Konuyla ilgili rivayetler birlikte deFerlendirildiFinde, emilen sütün kana kar p çocuFun geli mesine katk s olmas durumunda evlilik engelinin
doFmas nda etkili olduFu anla lmaktad r.
4öyle ki, be defa emmekle ilgili Hz. ‘Âi e’den gelen rivayet, yine ondan
gelen süt h s ml F doFuran emmenin açl ktan dolay olduFu eklindeki rivayetle çeli mektedir. Ayr ca söz konusu hadiste, be defa emme ile ilgili hükmün Hz. Peygamber vefat edinceye kadar Kur'ân’da yer ald F n n ifade edilmesi, hadisin kabul edilmemesine yetecek derecede önemli bir illettir. Az da
olsa emilen sütün etkili olduFu ile ilgili rivayetler ise, merfû deFildir. Bunlar
ve bir-iki defa sormakla süt h s ml F meydana gelmez hadisi dikkate al nd F nda; bir defa da olsa doyuncaya kadar emmekle süt h s ml F n n olu tuFu
sonucuna ula labilir.
Süt akrabal F n meydana gelmesinde kocan n fonksiyonu hususunda
da farkl görü ler bulunmaktad r. Dört mezhep temsilcilerinin de içinde bulunduFu slâm bilginlerinin çoFunluFuna göre sütün çocuFun babas olan
kocaya ait olduFu kabul edilmi tir. Bundan hareketle sütannenin kocas n n
birinci ve ikinci dereceden akrabalar yla evlenmek caiz görülmemi tir.101 Bu
görü e, Hz. Peygamber’in, Eflah b. Ebî Kuays’ n, süt amcas olduFunu söyleyerek Hz. Ai e’nin odas na girmesine müsaade etmesi delil olarak getirilmi tir.102

92

±afiî, Ümm, V, 29.
dbn Kudâme, Mu nî, IX, 192-194; Buhûtî, Ke âfu’l-K nâ’, V, 446.
94
dbn Hazm, Muhallâ, X, 197.
95
Osman b. Ali ez-Zeyla’î, Tebyînü’l-Hakayik ;erhu Kenzi’d-Dekâik, Dâru’l-Kütübi’l-dslâmî, II, 182.
96
dmam Mâlik, Muvatta’, II, 602; Bâcî, Müntekâ, IV, 152; Hura~î, ;erhu Muhtasari Sîdî Halîl, IV, 177.
97
Muhallâ, X, 192.
98
Müslim, “Radâ‘”, (6) 24-25 (1452); Ebû Dâvûd, “Nikâh”, 11; Tirmizî, “Radâ‘”, 3; Nesâî, “Nikâh”, 51; Dârimî,
“Nikâh”, 49; Abdurrazzak, Musannef, VII, 467; dbn Ebî ±eybe, Musannef, “Nikâh”, 142, III, 548.
99
Müslim, “Radâ‘”, (5) 17-23 (1450-1451); Ebû Dâvûd, “Nikâh”, 11; Tirmizî, “Radâ‘”, 3; Nesâî, “Nikâh”, 51; dbn
Mâce, “Nikâh”, 35; Dârimî, “Nikâh”, 49; Abdurrazzak, Musannef, VII, 467; dbn Ebî ±eybe, Musannef, “Nikâh”, 142,
III, 548.
100
Nesâî, “Nikâh”, 51; Abdurrazzak, Musannef, VII, 467; dbn Ebî ±eybe, Musannef, “Nikâh”, 143, III, 548-549.
101
Merginânî, Hidâye, I, 224; Kâsânî, Bedâi’u’s-Sanâ’î, III, 396; ±irbînî, Mu ni’l-Muhtâc, III, 418; dbn Kudâme,
Mu nî, IX, 199-200; dbn Rü~d, Bidâyetü’l-Müctehid, I, 719; dbn Sahnûn, el-Müdevvenetü’l-Kübrâ, II, 296.
102
Buhârî, “Nikâh”, 23.
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Buna kar l k sahabeden bn Ömer, Ebû Zübeyr, Rafi’ b. Hudeyc; tabiînden Saîd b. Müseyyeb, Ebu Seleme, Kas m, Sâlim, Süleyman b. Yesâr, Atâ
b. Yesâr, 4a’bî, brâhim en-Nehaî ve Davûd ez-Zahirî, bn Münzir, Kurtubî
gibi slâm bilginleri, sütün gelmesinde baban n fonksiyonunun olmad F n ,
sütannenin kocas yla süt emen aras nda s hriyet d nda ba ka bir yak nl F n
bulunmad F n söylemi lerdir. Hz. Ai e’nin de bu görü te olduFu rivayet
edilmektedir.103 Sütün babaya ait olduFunu söyleyenlerin delili olan hadisi
Hz. Âi e’nin rivayet ettiFi göz önünde bulundurulduFunda; sütbaban n, sadece sütannenin kocas olmas sebebiyle haram olduFu, sütü emen ki i ile
onun birinci ve ikinci dereceden akrabalar yla evlenmenin haram olmamas
gerektiFi söylenebilir. Nitekim fakihler, bekâr olduFu halde süt gelen kad n n
sütü ile de evlilik engeli olabileceFini kabul etmi lerdir. Ayr ca modern t p
verilerine göre, kad n n sütü ile koca aras nda biyolojik veya genetik bir ili ki
bulunmad F da kabul edilmektedir.
BO AMA KONUSUNDA DÜZENLEME YAPILMASI
Bo8anma ve Bo8anman n Sonuçlar
Bo anma, kar - koca aras ndaki evlilik baF n n çözülmesi, evliliFin sona ermesi anlam na gelir. Bo anma f k h literatüründe talâk eklinde ifade
edilmi tir. slâm hukukunda talâk kelimesi hem tek tarafl irade bayan yla
yap lan bo amay , hem taraflar n anla arak evlilik birliFine son vermelerini,
hem de mahkeme karar yla meydana gelen bo anmay kapsar. Bununla birlikte talak tabiriyle, genellikle tek tarafl irade beyan ile yap lan bo ama
kastedilmi tir.
E lerin kurduklar yuvay , ölünceye kadar ya atmalar ve evliliFin
ölümle son bulmas esast r. Ancak e ler aras geçimsizlik bazen ileri dereceye
ula r ve bo anma tek çare olarak görülebilir. Bu durumda bo anma, en son
ba vurulmas gereken bir çaredir. Zira Hz. Peygamber, “Allâh kat nda en
sevimsiz helâl, bo anmad r” buyurmu lard r.104 Kur’ân- Kerim’de de, boanmadan önce evliliFin devam ettirilmesi için fedakarl kta bulunulmas ,
ho nutsuzluk veya soFukluk halinde bile taraflar n meselelerini konu arak
halletmeleri öFütlenmi ;105 aralar ndaki anla mazl k daha ileri safhaya gittiFinde, kad n n ve erkeFin ailelerinden seçilen hakemler vas tas yla e ler aras ndaki anla mazl F n giderilmesi yolu tavsiye edilmi tir106. Bununla birlikte
bütün anla ma yollar kapanm ve evlilik hayat n n sürdürülmesi imkans z
hale gelmi se, bo anma en makul bir yol olarak me ru görülmü tür.
Bo anma, e ler için mutsuz bir evlilikten ç k

103

Bk. dbn Rü~d, Bidayetü’l-Müctehid, I, 719; Kurtubî, V, 101 (Nisâ 4/23);
Ebû Dâvûd, “Talâk,” 3.
105
Nisâ, 4/19, 34, 128.
106
Nisâ, 4/35.
104
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nin y k lmas d r. Ayr lman n kaç n lmaz ve gerekli olduFu durumlarda bile
bo anmayla problemler bitmez. Bo anma, e leri ekonomik yönden sarsar,
ruhsal yönden örseler; toplumdaki durumlar n etkiler. Çocuklar üzerindeki
olumsuz etkisi ise çok karma k sorunlar doFurur. Bu nedenle bo anma, evlilik öncesi özgürlüFe tam bir dönü veya kurtulu say lamaz. Bo anm e ler
üzerinde yap lan bir ara t rmada, bo anm erkeklerde evli erkeklere göre be
kat yüksek oranda, bo anm kad nlarda da evli kad nlara göre üç kat yüksek oranda ruhsal bozukluk tespit edilmi tir.107
Bo anmalar n büyük çoFunluFu evliliFin ilk y llar nda olduFundan çocuklar n hayat n da önemli ölçüde etkilemektedir. Kavgal - gürültülü, tedirgin bir ailede ya amaktansa ana babadan biriyle oturmak çocuklar için uzun
sürede daha iyidir diye dü ünülebilir. Ancak mutsuz bir evliliFi sonland rman n, e lere ve çocuklara mutluluk saFlamad F yap lan ara t rmalarda ortaya
ç km t r. Babadan ilgi ve sevgi görmeyen çocuklarda, güvensizlik, öz sayg s n yitirme, terk edilmi lik duygular n n geli tiFi görülmektedir. E inin desteFinden yoksun kalan anne, evin yükünü tek ba na ta mak zorunda kald F ndan çocuklar yla ili kisi de saFl kl olmamaktad r. Yap lan ara t rmalarda,
bo anm aile çocuklar nda ruhsal uyumsuzluk oran n n yüksek olduFu, ortalama üçte birinin önemli ruhsal uyumsuzluk geli tirdiFi tespit edilmi tir.
Ruhsal çökkünlük, okul ba ar s zl F , çe itli davran bozukluklar en s k
görülen uyumsuzluklard r. 108
Bu sebeple evliliFin çekilmez olduFu durumlarda, bo anma bir ç kar yol
olmakla birlikte, en son ba vurulmas gereken bir çaredir. Bunun içindir ki
bo anma, slâm'da en sevimsiz helal olarak kabul edilmi ;109 fakihlerin çoFunluFu taraf ndan, zaruret veya ihtiyaç halinde me ru olduFu vurgulanm t r.110
Kur'an'da Bo8anma le lgili Hükümler
slâm' n gelmesinden önce erkekler, s n rs z say da bo ama haklar olduFunu dü ünüyor ve bunu kad nlara zarar vermek amac yla kötüye kullan yorlard . slâm bu uygulamaya s n rlama getirmi ve bo amalar düzen alt na
alm t r. Kur'an- Kerim'de bo anma ile ilgili hükümler bir defada deFil, a amal olarak gelmi tir. lk olarak Bakara suresinin 228 ayeti gelmi tir:
"Bo anm kad nlar, kendi ba lar na (evlenmeden) üç ay hali (hay z veya temizlik müddeti) beklerler. E'er onlar Allâh'a ve ahiret gününe gerçekten
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Atalay Yörükojlu, Deji~en Toplumda Aile ve Çocuk, s. 108.
Atalay Yörükojlu, De i en Toplumda Aile ve Çocuk, s. 108-110.
109
Ebû Dâvûd, “Talâk”, 3.
110
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inanm larsa, rahimlerinde Allâh' n yaratt ' n gizlemeleri kendilerine helal
olmaz. E'er kocalar bar mak isterlerse, bu durumda bo ad klar kad nlar
geri almaya daha fazla hak sahibidirler. Erkeklerin kad nlar üzerindeki haklar gibi, kad nlar n da ödevlerine denk belli haklar vard r. Ancak erkekler,
kad nlara göre bir derece üstünlü'e sahiptirler. Allah azîzdir, hakîmdir."
Bu ayette bo ama, kad n n hay zl , hamile, temiz veya âyise olmas gibi
kad nlar n özel hallerinden herhangi birisiyle kay tlanmam ; talak n meydana gelmesi için erkeFin iradesine herhangi bir s n rlama getirilmemi tir.
Bundan sonra bo ama s n rland r lmaya ba lam t r. Öncelikle bo aman n
zarar vermek amac yla kullan lmas yasaklanm t r:
"Kad nlar bo ad ' n zda, müddetleri sona ererken, onlar güzellikle tutun, ya da güzellikle b rak n, haklar na tecavüz etmek için onlara zararl
olacak ekilde tutmay n; böyle yapan üphesiz kendisine yaz k etmi olur
(…)."111
Bundan sonra bo ama adedi s n rland r lm t r:
"Bo ama iki defad r. Ya iyilikle tutma ya da iyilik yaparak b rakmad r.
(…) Bundan sonra kad n bo arsa, kad n ba ka birisiyle evlenmedikçe bir
daha kendisine helal olmaz. E'er ikinci koca da onu bo arsa, Allâh' n yasalar n koruyacaklar n san rlarsa eski kar kocan n birbirlerine dönmelerine bir
engel yoktur (…)."112
Daha sonra da, daha kat bir ekilde yeni bir s n rland rma getirilmi ;
erkeFin iradesi iddetin sonuna nakledilmi tir:
"Ey Peygamber! Kad nlar bo ayaca' n zda, onlar , iddetlerini gözeterek
bo ay n ve iddeti say n; Rabbiniz olan Allâh'tan sak n n; onlar , -apaç k bir
hayas zl k yapmalar hali müstesnâ- evlerinden ç karmay n, onlar da ç kmas nlar. (…) Kad nlar n iddet süreleri bitece'inde, onlar ya uygun ekilde
al koyun, ya da uygun bir ekilde onlardan ayr l n; içinizden de iki adil ahit
getirin. 9 te bu Allâh'a ve ahiret gününe inanan kimseye verilen ö'üttür."113
Bo8ama Yetkisi
Fukahân n çoFunluFuna göre, bo ama yetkisi mutlak olarak kocaya verilmi tir. Fakihler, bo ama yetkisinin erkeFe verilmi olmas n n gerekçesi
olarak, kad nlar n dü ünce ve muhakeme gücünün erkeFe nispetle daha zay f
olmas n , bu sebeple hislerinin etkisinde kalarak hareket etmeye daha meyyal olduklar n zikretmektedirler. Ayr ca kad nlar, dinî uur ve anlay lar
zay f olduFundan, meseleleri dini aç dan ziyade dünyevi aç dan deFerlendirmeye daha meyyaldirler. Bu özelliklerinden dolay kad nlar, talak gibi ciddi
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meselelerde bile dü ünüp ta nmadan ani kararlar verebilirler.114 Binaenaleyh, aile münasebetlerindeki muvazeneyi emniyet alt na almak için evlilik
baFlar , daha kuvvetli ellere, yani kocalara teslim edilmelidir. Kocalar daha
az hissi hareket edecek ve daha isabetli kararlar alabilecektir. Bunun yan nda kendisini engelleyecek, dü ünmeye zorlayacak etkenler de bulunmaktad r.
Koca, kar s n bo amaya karar verdiFinde, mehir verip nafakas n temin etmek mecburiyetinde olduFundan, buna tevessül etmeden meseleyi yeniden
etrafl ca dü ünecektir.115 Bu iddiaya delil olarak da, “Allâh’ n kimini kimine
üstün k lmas ve erkeklerin mallar ndan sarf etmelerinden dolay erkekler
kad nlar n koruyup kollay c lar d rlar.”116 ayetini getirmektedirler. Baz ayetlerde bo aman n, kocaya nispet edilmesi de burada delil olarak kullan lmaktad r.117
Halbuki Nisa suresinin 34. ayeti, bo anma ve bo ama yetkisinin erkeFe
verilmesi ile ilgili olmay p, erkeklerin nafaka sorumluluFundan ve bundan
doFan haklar ndan bahsetmektedir.
Kur’an- Kerim’de bo ama ile ilgili ayetlerde bazen sadece kocalar muhatap olarak al n rken, bu ayetlerden bir k sm sadece kar lar , bir k sm da
e lerin her ikisini birden ilgilendirmektedir. Meselâ, Bakara suresinin 227. ve
Ahzâb suresinin 49. ayetleri kocalar muhatap almaktad r. Bakara suresinin
228. ayeti ile Ahzâb suresinin 49. ayetinin bir k sm ise kar lar ilgilendirmektedir. Nisa suresi 128. ayeti ise kar kocay birlikte muhatap almaktad r.
Bu ve ilgili ayetler, talak n ne sadece koca ne de sadece kar ile ilgili olduFunu, bilakis her ikisini birden ilgilendirdiFini göstermektedir. Hatta, Nisa suresi 35. ayette belirtildiFi üzere, bo anma konusuna hakemler veya hakimler
de müdahil olabilmektedirler. Nitekim müfessirlerin büyük çoFunluFuna göre
söz konusu ayette muhatap, yönetici, hakim veya slâm toplumudur.118 Böylece bo anmayla ilgili ah slar n say s bazen ikiden fazla olmakta ve boanma, e lerin yetkilerini de a abilmektedir.119
Bo anma ile ilgili ayetler, hadisler ve Hz. Peygamber dönemindeki uygulamalar birlikte deFerlendirildiFinde, Kur'an'da bo ama hakk n n sadece
erkeklere verildiFini gösteren kesin bir delil bulunmamaktad r. Bo anma ile
ilgili ayetler, bo ama hakk n n kime ait olduFunu belirtmek için deFil, bo aman n kötüye kullan lmas n yasaklama, bo ama say s n s n rland rma,
iddet, bo anman n zaman , ayr lan çiftlerin tekrar bir araya gelmeleri gibi
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s n rlama ve düzenleme getirmek içindir. Bu ayetlerin baz lar nda bo aman n
erkeFe nispet edilmesi, bu hakk n erkeklere ait olduFunu göstermek için deFil, ayetin nazil olduFu dönemdeki uygulama böyle olduFu içindir. Söz konusu ayetler erkeklerin, daha çok, kad nlara zarar vermek için kay ts z bir ekilde kulland klar bo amaya s n rlama ve bir düzen getirilmi tir.
Muharremat konusundaki Nisa suresi 23. ayetindeki, "yan n zda kalan üvey
k zlar n z" kayd nda olduFu gibi, talak n erkeFe atfedilmesi de, uygulama
böyle olduFundand r.
Kur'ân’ n nâzil olduFu dönemde, bugünkü anlamda devlet organizasyonu geli mediFi için, problemin çözümüne yönelik olarak konu ya hakemlere havale edilmi veya fiili durumda bo anmay yapan erkekler muhatap
al narak, çe itli s n rlamalar getirilerek bo aman n kötüye kullan lmas önlenmeye çal lm t r.
DiFer taraftan ailenin korunmas için bo ama yetkisinin erkeklere verildiFi eklindeki fakihlerin ileri sürdükleri gerekçe, vak ayla uyu mamaktad r. Sosyal hayatta kad nlar n bo anmaktan daha çok sak nd klar gözlenmektedir. Diyanet leri Ba kanl F na yap lan müracaatlarda da, erkeklerin
bo ama sözlerini bilerek veya bilmeyerek s kça kulland klar ve kad nlar n
evliliFi kurtarmak için çare arad klar görülmektedir. Ayr ca gerekçe olarak
bütün iyi hasletlerin erkeklere verilip, kad nlar n dü ünce ve muhakeme güçleri ile dinî uur ve anlay lar n n zay f olduFunu ileri sürmek insafa s Fmaz.
DiFer taraftan genel prensip olarak, akitler nas l kurulursa o ekilde
bozulur. Yukar da da ifade edildiFi gibi nikâh, erkek ile kad n n birlikte yaama ve kar l kl yard mla malar na imkan veren ve taraflara kar l kl hak
ve ödevler yükleyen bir sözle medir. Dolay s yla bu birlikteliFin taraflar n
kar l kl anla malar yla sona ermesi gerekir.
Fakihler taraf ndan tefviz-i talaka delil getirilen "Ey Peygember! E lerine, 'e'er dünya hayat n ve süslerini istiyorsan z gelin size mut'a verip sizi
güzelce b rakay m' de"120 ayeti, bo anmalar n kar l kl anla arak yap lmas
gerektiFini göstermektedir. Ayn ekilde Nisa suresinin 34 ve 35. ayetlerinde
de, e lerin bo anmadan önce ikili diyalogla problemi çözmeleri gerektiFine,
problem çözümlenemezse, yönetici veya hakim taraf ndan çözümlenmesi için
müdahil olunmas na i aret edilmi tir.
Bo8anman n Unsurlar ve ekli
Fakihler bo aman n geçerli olmas için baz artlar ileri sürmü lerdir:
Bo amay yapan n, yani kocan n ak ll ve ergin olmas , ayr ca Malikîlere göre
Müslüman olmas , Hanbelîlere göre de bo amay anlamas gerekir.121 Bunlar n d ndaki, bo aman n birle me bulunmayan bir temizlik dönemi içinde
120
121

Ahzâb 33/28.
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olmas ; bir temizlik dönemi içerisinde birden fazla bo ama yap lmamas , iki
adil ahit huzurunda yap lmas gibi ayet ve hadislerde geçen hükümler, fakihlerin çoFunluFunca bo anmada etkili görülmemi tir. Fukahân n büyük
çoFunluFu, Allâh’ n emir ve yasaklar na riayet etmeksizin yap lan talak n
geçerli olduFunu kabul etmektedir. Zira, bunlara göre talâk hakk , kocaya
mutlak olarak verilmi tir. Bu sebeple, kocan n Kur’an' n veya sünnetin icaplar n yerine getirmedeki ihmali, -böyle bir talak haram veya mekruh olarak
nitelenmesine raFmen- onun hukukî geçerliliFine tesir etmemektedir.122 Buna
mukabil baz fakihlere göre, Kur’an'da belirtilen icap ya da artlar, asl nda
talak n hukuki geçerliliFi için riayet edilmesi gereken hususlard r. Buna göre,
bu artlara riayet edilmemesi, talak n butlan n gerektirir.123
Kur’an' n vazettiFi prensiplere ayk r bir ekilde yap lan talakta (bid‘î
talak) koca, sadece Allâh’ n ibahat s n rlar n a makla kalmamakta; talakla
ilgili getirilen talak say s , vakti, kar n n iddeti, nafaka ve benzeri pek çok
hüküm de görmezlikten gelmektedir. Bundan ba ka koca, böyle hareket etmekle, kar s n n ve bazen de çocuklar n n haklar n da çiFnemi olmaktad r.
Bu ekilde verilen talak n hukukî geçerliliFini kabul etmek, kocan n Kur’an' n
sarih hükümlerine raFmen kar s n n haklar na tecavüz etmesini tasdik etmek
manas na gelecektir. 124
Fakihlerin çoFunluFu böyle bir bo ama yapan kocay günahkâr kabul
edip k nam lar, fakat bu bo amay hukuken geçerli kabul etmi lerdir. Bu
yakla m Kur’an' n ald F tav rla uyu mamaktad r. Talakta görülen böylesi
bir haddi a ma, basit bir k nama, ay plamadan daha öte müeyyideler gerektirmelidir.125
Buna göre, hay z halinde yap lan bo aman n geçerli olmamas , bir mecliste veya bir temizlik döneminde yap lan birden fazla bo amalar n bir talak
say lmas ve bo anmada Kur'an' n öngördüFü prosedüre uyulmas gerekir.
slâm'da bo aman n bir prosedürü olmad F söylenemez. Bo anma ile
ilgili ayetlere bak ld F nda, bir düzenleme getirdiFi görülür. Ayr ca, Asr- Saadette bo anan çiftlerin gelerek durumlar n Hz. Peygamber'e sormalar ve
onun da her bo ama için ayr ayr hüküm vermesi, bo anmalar n tescili olarak alg lanabilir. Talak suresinde bo anmaya iki adil ahidin tan k tutulmas n n emredilmesi126 de, bo anmalarda tescilin gerekliliFine i arettir. Bu iti-
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barla ayet ve hadislerin

F nda bo anman n prosedürü öyle aç klanabilir:

Geçinemeyen, anla amayan e ler, hemen bo anmaya çare olarak ba vurmaz; öncelikle evliliklerini sürdürmek için kar l kl fedakarl kta bulunur,
uzla ma, ho görü ve geçinme yolunu seçerler127; durumlar na uygun ikili
diyalogla problemlerini çözmeye gayret ederler128. Problemi kendi aralar nda
çözümleyemezler ise, devlet otoritesince belirlenen yetkili ki i müdahil olur
ve i , konuya vak f, iki taraf n da hakk n koruyacak, onlar tan yan uzman/bilirki ilere havale edilir. Kur'ân’da bu iki taraf n yak nlar ndan seçilecek hakemler olarak ifade edilmi tir: "E'er kar kocan n aralar n n aç lmas ndan korkarsan z, erke'in ailesinden bir hakem ve kad n n ailesinden bir
hakem gönderin. Bunlar bar t rmak isterse, Allah aralar n bulur. 8üphesiz
Allah, her eyi bilen her eyden haberdar oland r."129
Hakemler, iki taraf n iddialar n dinler, tarafs z davranarak ve bütün
güçleriyle geçimsizliFi ortadan kald rmaya gayret ederler. 4ayet yuvan n devam için hakemlerin gayreti de fayda vermezse hakemler, taraflar hakk nda
en uygun karar verirler. Bu karara iki taraf da uymak zorundad r. Konuyla
ilgili olarak Hz. Ali'den öyle haber nakledilmektedir:
Bir kad nla bir erkek, beraberlerinde pek çok kimse oldu'u halde Hz.
Ali’ye gelirler. Hz. Ali onlara kar ve koca taraf ndan iki hakem seçip göndermelerini ister. Hakemler gelince Hz. Ali onlara, "göreviniz nedir biliyor
musunuz? 8ayet kar kocan n beraberli'inde fayda görürseniz evlili'in devam na, 8ayet bo anmalar n uygun görürseniz, ayr lmalar na karar verin."
der. Bunun üzerine kad n:
- Lehimde veya aleyhimde Allah’ n kitab ne derse kabulümdür.
Der. Adam ise:
- Bo anma karar verilirse ben kabul etmem. der.
Bunun üzerine Hz. Ali: "Vallahi sen bu kad n n kabul etti'ini kabul etmedikçe yalanc n n birisi say l rs n" cevab n verir.130
EvliliFin devam için sarf edilen bütün bu gayretler olumlu sonuç vermez de, taraflar n bo anmalar yla sonuçlan rsa, bo anma tescil edilmelidir.
Bo anman n tescil edilmesi, evlenmede olduFu gibi, önem arz etmektedir.
Bo anman n kocaya yüklediFi mali yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediFinin tespiti, ayr lman n vuku bulduFu zamana baFl olarak kad n n
iddetinin ne zaman biteceFi, doFmu veya doFacak çocuklar n nesebi, bunlara baFl olarak miras gibi problemlerin çözümlenebilmesi için bo anmalar n
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da tescil edilmesi gerekir. Nitekim hukuk tarihimizde böyle uyguland F görülmektedir.
Antrparantez unu da belirtmek gerekir ki, çaFda hukuk sistemlerinde
benimsenen Aile Mahkemelerinin, bünyesinde bulundurduFu uzmanlar ve
yerine getirdiFi fonksiyonu bak m ndan, Nisa suresinin 35. ayetinde kamu
otoritesine yüklenilen hakem tayini i levini yerine getirdiFi söylenebilir.131
Ayr ca bo anmalar da, ancak mahkeme karar yla tescil edilmektedir.
Sonuç olarak bo anman n zaruret veya ihtiyaç halinde me ru olduFu
ve bo anma a amas na gelmeden önce taraflarca yap lmas gerekenler hususundaki Kur'ân’ n emir ve tavsiyeleri göz önünde bulundurulduFunda, herhangi bir anla mazl kta e lerin, -özellikle bo amay kendi elinde bir güç ve
hak olarak gören erkeFin- aç klanan prosedüre uymaks z n bo anma yoluna
ba vurmalar n n helal olmad F rahatl kla söylenebilir.
Kur'ân’da tavsiye edilen bütün yollara ba vurup kar l kl diyalogla
problemlerini çözemeyen e ler, aile dan manlar ndan, uzmanlardan yard m
almal d rlar. Bundan da bir sonuç elde edememeleri, ba ka ç kar bir yol kalmamas halinde mahkemeye müracaat ederek bo anma cihetine gitmeli, boanman n sonuçlanmas konusunda aceleci davranmamal d rlar.
DiFer taraftan ülkemizde, bo ama yetkisi kanunla mahkemelere verilmi tir. Resmî nikâhla evlilik yapanlar, bo ama yetkisinin mahkemeye ait
olduFunu kabul ederek evlenmektedirler. Bo anmada slâm’ n öngördüFü
prosedür ve günümüzdeki hukuk düzenlemeleri birlikte deFerlendirildiFinde
erkeFin, mahkeme karar olmaks z n, tek tarafl bo amas geçerli olmamal d r. Konunun bu yönüyle slâm hukukçular taraf ndan yeniden deFerlendirilmesi gerekmektedir.
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SONUÇ
Aile, toplumun çekirdeFi ve en temel birimidir. Hukuken yeni bir aile,
ancak sahih bir nikâhla olu ur. slâm hukukunun geçerli bir evlilik için arad F unsur ve artlar ta yan evlilikler dinen geçerlidir. Ancak, hukuken tan nmayan evlilik, sonuçlar n doFurmayacaF ndan veya en az ndan hukûkî
güvence alt na al namayacaF ndan bir haks zl k doFuracaF için en az ndan
tahrimen mekruhtur.
Yönetimde bulunanlar taraf ndan, ki ilerin evlilik sorumluluFunu üstlenebilecekleri bir ya , evlenme ya olarak belirlenebilir. Bu da, slâm' n evlilik konusundaki yakla m na ters dü mez. Nitekim Hukuk-i Aile Kararnamesinde, evlenme ya erkekler için 18, kad nlar için 17 olarak belirlenmi ; bu
ya tamamlamayan ki ilerin ise, ergin olmak kayd yla, ayr ca bayanlar n
velisinin izninin bulunmas art yla mahkeme karar yla evlenebilecekleri
kabul edilmi tir.
slâm hukukunda, evlenen taraflar nikâh esnas nda tek evliliFi art koabilecekleri gibi, idareciler de, toplumun maslahat n göz önünde bulundurarak s n rland rma getirebilirler. Hz. Peygamber’in, k z Fat ma’y Hz. Ali’ye
nikâhlarken üzerine evlenmemesini art ko mas ve Hz. Ömer’in ehl-i kitap
kad nlarla evlenmeyi veya bir mecliste bir laf zla üç talakla bo anan çiftlerin
birbirleriyle yeniden evlenmelerini yasaklamas bu konuda aç k bir örnektir.
Kur'ân- Kerîm’de erkek olsun, kad n olsun, Müslüman bir ki inin, ateist ve Allah'a ortak ko anlarla evlenmesi yasaklanm ; Müslüman erkeFin
ehl-i kitaptan olan bir kad nla evlenmesine ise izin verilmi tir. Ancak slâm’ n hükümlerinde gözettiFi dinin korunmas ilkesi ve slâm toplumunun
muhafazas aç s ndan, Müslüman bir kad n n, ehl-i kitap da olsa gayr-i
müslim bir erkekle evlenmesi helal deFildir. DiFer taraftan kad nlar için zikredilen sak ncalar n, özellikle günümüzde erkekler için de geçerli olduFu,
kad nlar n çocuklar üzerindeki tesiri ve günümüz mahkemelerinin çoFunlukla çocuklar anneye verdikleri göz önünde bulundurulduFunda, Müslüman
erkeklerin, ehl-i kitaptan da olsa gayr-i müslim bir kad nla evlenmesinin
doFru olmad F söylenebilir. Ehl-i kitap olan e lerden kad n n Müslümanl F
seçmesi halinde, kad n n, çocuklar n ve slam toplumunun yararlar göz
önünde bulundurularak, zamana ve artlara göre çözümler üretilebilir.
Hadis kaynaklar ndaki, süt h s ml F konusundaki rivayetler birlikte
deFerlendirildiFinde, emilen sütün kana kar p çocuFun geli mesine katk s n n bulunmas durumunda, evlilik engelinin doFmas nda etkili olduFu anlalmaktad r. Buna göre, bir defa da olsa doyuncaya kadar emmekle süt h s m-
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l F n n olu tuFu sonucuna ula mak mümkündür. Süt akrabal F n meydana
gelmesinde kocan n fonksiyonu hususunda farkl görü ler bulunmaktad r.
Konuyla ilgili rivayetler ve bilimsel veriler deFerlendirildiFinde; sütbaban n,
sadece sütannenin kocas olmas sebebiyle haram olduFu, bu nedenle süt
emen ki inin, onun birinci ve ikinci dereceden akrabalar yla evlenmesinin
haram olmad F söylenebilir.
Bo anma, kar - koca aras ndaki evlilik baF n n çözülmesi, evliliFin sona ermesi anlam na gelir. E lerin kurduklar yuvay , ölünceye kadar ya atmalar ve evliliFin ölümle son bulmas esast r. Ancak e ler aras geçimsizlik
bazen ileri dereceye ula r ve bo anma tek çare olarak görülebilir. Bu durumda bo anma, en son ba vurulmas gereken bir çaredir.
Bo anma ile ilgili ayetler, hadisler ve Hz. Peygamber dönemindeki uygulamalar birlikte deFerlendirildiFinde, Kur'an'da bo ama hakk n n sadece
erkeklere verildiFini gösteren kesin bir delil bulunmamaktad r. Bo anma ile
ilgili ayetler, bo ama hakk n n kime ait olduFunu belirtmek için deFil, bo aman n kötüye kullan lmas n yasaklama, bo ama say s n s n rland rma,
iddet, bo anman n zaman , ayr lan çiftlerin tekrar bir araya gelmeleri gibi
s n rlama ve düzenleme getirmek içindir. Bu ayetlerin baz lar nda bo aman n
erkeFe nispet edilmesi, ayetin nazil olduFu dönemdeki uygulama böyle olduFu içindir.
Hükümlerin irdelenmesinde, konulu amaçlar önem arz etmektedir.
Bo ama ile ilgili ayetler bo anman n kötü kullan lmas n önlemeye, ailenin
ve kad n n korunmas na yönelik olduFu ayetlerin nüzul sebeplerinden aç kça
anla lmaktad r. Günümüzde ailenin korunmas ve kad n n haklar n n gözetilmesi konusunda yeterli hassasiyetin bulunmad F görülmektedir. Ayr ca,
bo ama yetkisini bir güç ve ayr cal k olarak gören erkeFin, bunu kolayca
kulland F ve fakat daha sonra ailesini kurtarmak için aray içerisine girdiFi
gözlemlenmektedir. Bu itibarla, ayetlerin gayeleri göz önünde bulundurularak hukukî düzenlemeler yap lmas slâm’ n ruhuna ayk r deFildir. Nitekim
bunun benzeri uygulamalar daha ilk dönemlerden itibaren bulunmaktad r.
Ayet ve hadislerin ortaya koyduFu prosedüre göre, anla amayan e ler,
hemen bo anmaya kalk mazlar, ikili diyalogla problemlerini çözmeye gayret
ederler. Problemi kendi aralar nda çözümleyemezler ise, devlet otoritesince
belirlenen yetkili ki i müdahil olur ve i hakemlere havale edilir. Hakemler,
iki taraf n iddialar n dinler, tarafs z davranarak ve bütün güçleriyle geçimsizliFi ortadan kald rmaya gayret ederler. 4ayet yuvan n devam için hakemlerin gayreti de fayda vermezse hakemler, taraflar hakk nda en uygun karar
verirler. Anla mazl k çözümlenemeyip taraflar n bo anmalar yla sonuçlan rsa, bu bo anma tescil edilmelidir.
Günümüzde Aile Mahkemeleri, bünyesinde bulundurduFu uzmanlar ve
yerine getirdiFi fonksiyon incelendiFinde, Nisa suresinin 35. ayetinde kamu
otoritesine yüklenilen hakem tayini i levini yerine getirdiFi söylenebilir. Ay-
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r ca bo anmalar da, ancak mahkeme karar yla tescil edilmektedir.
Bo anman n zaruret veya ihtiyaç halinde me ru olduFu göz önünde bulundurulduFunda, herhangi bir anla mazl kta, Kur'ân’daki bo anma safhas na kadar yap lmas gerekenler ve slâm’ n öngördüFü süreç tamamlanmaks z n bo anman n helal olmad F rahatl kla söylenebilir. DiFer taraftan ülkemizde, bo ama yetkisi kanunla mahkemelere verildiFinden, resmî nikâhla
evliliklerde, mahkeme karar olmaks z n, erkeFin tek tarafl bo amas geçerli
olmamal d r. Konunun bu yönüyle slâm hukukçular taraf ndan yeniden
deFerlendirilmesi gerekmektedir.
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nsan davran lar n , belli bir emir, yasak veya iznin/yetkinin konusu
olacak biçimde (normatif düzeyde) konu edinen hukuk düzeni, söz konusu
davran biçimlerinin, gerçekle me ve hukukî sonuçlar aç s ndan öngörülen
hukukî ekle uygunluFunu bir tak m artlar n varl F na baFlamaktad r. Söz
gelimi, medenî haklar n kullan m , bu haklar kullanacak ki inin fiil ehliyetine sahip olmas ko uluna baFlanmas sebebiyle çocuFun, mal ve ahs
üzerindeki tasarruflar , hukukî birer i lem vasf ta mamakta ve hukukî sonuç doFurmamaktad r. Bir diFer ifadeyle, fiil ehliyetine sahip olmayan çocuklar, mallar ve ah slar üzerinde hukukî tasarrufta bulunmaya yetkili deFildirler. Bu sebeple çocuFun ahs ve mal üzerindeki i lemler, hukukî temsile
ili kin düzenlemeler çerçevesinde yetkilendirilen kimse taraf ndan yürütülmektedir.

Ar~. Gör., Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
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Taraflar aras nda olu acak hukukî temsil ili kisi, slam hukukunda,
öncelikle, çocuk ile hukukî temsilci aras ndaki nesep/soybaF ili kisine dayand r lmaktad r. Hukukî temsil-nesep ili kisi aç s ndan ele al nd F nda evlilik d çocuklar n hukukî temsiline ili kin öncelikli sorun, onlar n neseplerinin tespit edilip edilemeyeceFi ya da -eFer hukuken mümkünse- nas l tespit
edileceFi sorunudur. Zira slam hukuk normlar aç s ndan “evlilik d ” nitelemesi, söz konusu çocuFun dünyaya gelmesine sebep olan cinsel ili kinin
niteliFine (gayr-i me ru/zina say l p say lmamas na) baFl olarak kimi durumlarda nesebin tespit edilebilirliFini kimi durumlarda da nesep ili kisinin
imkâns zl F n içermektedir. Bu sebeple çal mam z n ilk k sm nda, evlilik
d nitelemesinin kapsam ile evlilik d ili ki sonucu doFmu çocuklar n
nesebine ili kin düzenlemeler tespit edilmeye çal lm t r. DiFer taraftan
günümüz hukuk sistemlerindeki be erî ili ki biçimlerine k yasla, slam hukukunda evlilik d cinsel ili kiye me rûluk vasf kazand ran farkl bir ili ki
(efendi-cariye ili kisi) türünün varl F da “evlilik d ” nitelemesinin, gayr-i
me ru say lmamakla birlikte evlilik birliFine dayanmayan cinsel ili ki türlerini de kapsayacak biçimde kullan m n zorunlu k lmaktad r. Dolay s yla “evlilik d ” ifadesi, sadece evlilik d gayr-i me ru cinsel ili ki sonucu dünyaya gelen çocuk için deFil; fakat onu da kapsayacak daha genel bir nitelemedir.
Çal mam z n ikinci k sm nda, evlilik d
gayr-i me ru ili ki yoluyla
dünyaya gelmi olmas sebebiyle herhangi bir biçimde nesep ili kisine sahip
olmayan çocuklar n hukukî temsilcisini belirleyebilmek için, öncelikle, hukukî temsil yetkisini kullanacak ki i için öngörülen artlar tespit edilmeye çal lm t r. Zira, hukukî temsil yetkisini kullanacak ki i için -örneFin- “erkek
olma” art n n öngörülüp öngörülmemesi, söz konusu yetkinin anne taraf ndan kullan l p kullan lamayacaF n belirlemektedir. Bu k s mda ayr ca, taraflar aras nda hukukî temsil ili kisinin kurulmas na olanak tan yan ili ki biçimlerinin neler olduFu ve bunlar n hangi s ralama esas al narak düzenlemenin konusu edildiFi tespit edilmeye çal lm t r. Böylelikle, nesep ili kisi
yoluyla kurulamamas durumunda hukukî temsil ili kisinin, hangi ili ki
biçimine dayand r lacaF ve bu ili ki çerçevesinde temsil yetkisinin kime ait
olacaF tespit edilmi olacakt r.
A.

EVL L K DI I DOMAN ÇOCUK

1.

Evli Kad n n Dünyaya GetirdiGi Evlilik D 8 Çocuk

Evli kad n n dünyaya getirdiFi çocuFun evlilik d olduFunun hukuken
tespiti; ya doFan çocuFun, -hamileliFin en k sa1 ve en uzun2 süresi dikkate

1
dslam hukukunda hamilelik süresinin en alt s{n{r{, alt{ ay olarak öngörülmü~tür. Bkz. es-Serahsî, ±emsüddîn Muhammed b. Ahmed (ö. 483/1090), Kitâbu’l-Mebsût, I-XXX, Çajr{ Yay{nlar{, dstanbul 1983, XVII, 156; dbn Rü~d,
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al nd F nda- evlilik birliFine baFlanamamas ya kocan n, do'an çocu'un
kendisinden olmad ' iddias na kar l k e inin aksi iddiada bulunmas na
baFl olarak liân uygulamas na gidilmesi ya da doFuma sebep olan cinsel
ili kinin üpheye3 baFlanmas ile mümkündür. Sözü edilen durumlardan
ilkine göre, evlilik akdinin kurulu u4 ya da fiilen cinsel ili ki imkân n n bulunu u5 ba lang ç kabul edilmek üzere, hamileliFin en k sa süresi olan alt ay
henüz tamamlanmadan dünyaya gelen çocuFun evlilik birliFine baFlanmas
hukuken mümkün deFildir. Zira ceninin ana rahmine dü mesi ile doFum
aras nda geçmesi gereken en k sa süre, alt ay olarak öngörülmü tür. Yine
benzer biçimde, kocan n ölmesi ya da e lerin bo anmas durumunda hamilelik için öngörülen en uzun sürenin dolmas ndan sonra dünyaya gelen çocuFun da evlilik birliFine baFlanmas hukuken mümkün deFildir. Ancak her iki
durumda da, söz konusu çocuFun evlilik birliFine baFlanamamas , bu çocuFun gayr-i me ru ili ki sonucu dünyaya geldiFi ve dolay s yla nesep ili kisine
sahip olmad F anlam na gelmemektedir. Zira evlilik d
doFmu olduFu
tespit edilen çocuk, ya gayr-i me ru cinsel ili ki yoluyla ya da meydana gelii/fiilin tipi ve hukuki sonuçlar –özellikle neseb ili kisi- itibariyle gayr-i me ru cinsel ili ki olarak deFerlendirilmeyen evlilik d
cinsel ili ki ( üpheye
dayal cinsel ili ki) yoluyla dünyaya gelmi olmas muhtemeldir ki bu da
hukuken tespit edilebilen bir durumdur.

Ebû’l-Velîd Muhammed b. Ahmed b. Muhammed b. Ahmed (ö.595/1199), Bidâyetu’l-Muctehid ve Nihâyetu’lMuktesid, I-IV, Tahkîk: Mâcid el-Hamevî, Dâr-u dbn Hazm, Beyrut 1995, III, 1144; en-Nevevî, Muhyiddîn Yahyâ b.
±eref Ebî Zekeriyyâ (ö.676/1277), Ravdatu’t-Tâlibîn ve Umdetu’l-Muftîn, I-X, Dâru’l-Fikr, Beyrut 1995, VII, 351; ezZeylaî, Fahreddin Osman b. Ali (ö. 743/1343), Tebyînü’l-Hakâik ;erhu Kenzi’d-Dakâik, I-VII, Dâru’l-Kütübi’lIlmiyye, Beyrut 2000, III, 274; el-Buhûtî, Mansûr b. Yunus b. ddris (ö.1051/1641), Ke âfu’l-K nâ’ an Metni’l-$knâ’,
I-VI, Âlemü’l-Kütüb, Beyrut 1983, V, 405; el-Harâ~î, Ebû Abdillâh Muhammed b. Abdillâh b. Ali (ö.1101/1689),
;erhu Muhtasari Sîdî Halîl, I-VIII, (Ali el-Adevî’nin ha~iyesi ile), Dâr-u Sâd{r, Beyrut, ty, IV, 126.
2
Hamilelik için öngörülen en uzun süre, Hanefîlere göre iki y{l; Mâlikî, ±âfiî ve Hanbelîlere göre ise dört y{ld{r. Bkz.
ez-Zeylaî, III, 288; dbn Âbidîn, Muhammed Emin b. Ömer b. Abdülaziz ed-D{ma~kî (ö.1252/1836), Hâ iyetu Reddi’lMuhtâr ale’d-Durri’l-Muhtâr, I-VIII, ±erike Mektebe ve Matbaa Mustafa el-Bâbî el-Halebî, Kahire 1966,III, 540; dbn
Rü~d, III, 1143; en-Nevevî, VII, 353; el-Buhûtî, V, 407.
3
Evlilik birlijine dayanmayan ancak gayr-i me~ru/zina say{lmayan cinsel ili~ki aç{s{ndan “~üphe”, dslam hukukunda
üç farkl{ ~ekilde dejerlendirilmektedir: Mülk ~üphesi, akit ~üphesi ve fiil ~üphesi. Mülk üphesi, ki~inin, kendisiyle
cinsel ili~kiye girmesi hukuken uygun olmayan bir kad{nla, hukuken uygun olduju dü~üncesiyle cinsel ili~kiye girmesidir. Söz gelimi, e~ini bâin talakla bo~ayan kocan{n, iddet bekleyen e~iyle cinsel ili~kiye girmesi ve söz konusu
ili~kinin de –ric’î talaka k{yasla- hukuken uygun oldujunu dü~ünmesidir. Ancak bâin talakla e~ini bo~ayan kimsenin
iddet bekleyen kad{nla cinsel ili~kiye girmesi hukuka ayk{r{d{r. Akit üphesi, ki~inin, kendisiyle cinsel ili~kiye girmesine imkan tan{yacak bir akit yapmas{ hukuka ayk{r{ olan bir kad{nla akit yapmas{ ve bu akit sonucu cinsel ili~kiye
girmesidir. Söz gelimi, süt karde~le evlilik akdi yapman{n yasakl{j{n{ bilmeyen bir kimsenin süt karde~iyle evlenerek
onunla cinsel ili~kiye girmesidir. Fiil üphesi ise, ki~inin, e~i oldujunu dü~ünerek kendisiyle cinsel ili~kiye girmesi
hukuka ayk{r{ olan bir kad{nla cinsel ili~kiye girmesi ve daha sonra bu kad{n{n e~i olmad{j{n{ fark etmesidir. Bkz.
Abdülhamid, Muhyiddîn, el-Ahvâlu’ -;ahsiyye fî’ -;erîati’l-$slâmiyye, Mektebetu’s-Saâde, M{s{r 1958, 375.
4
Hanefilere göre, hamilelijin en alt s{n{r{ olarak öngörülen alt{ ayl{k süre, evlilik akdinin kurulmas{yla ba~lar. Bkz.
es-Serahsî, XVII, 156; ez-Zeylaî, III, 274; dbn Nuceym, Zeynüddîn b. dbrahim b. Muhammed (ö.970/1562), elBahru’r-Râik ;erhu Kenzi’d-Dakâik, I-IX, Daru’l-Kütübi’l-Ilmiyye, Beyrut 1997, IV, 262.
5
Cumhura göre, hamilelijin en alt s{n{r{ olarak öngörülen alt{ ayl{k süre, evlilik akdi taraflar{n{n cinsel ili~kiye imkan
bulmalar{yla ba~lar. Bkz. dbn Ru~d, III, 1144; en-Nevevî, VII, 351; el-Buhûtî, V, 405; el-Harâ~î, IV, 126.
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kinci duruma göre, evli kad n n dünyaya getirdiFi çocuFun -hamilelik
süresinin en alt ve en üst s n r dikkate al nd F nda evlilik birliFine baFlanabilecek bir zaman diliminde doFmas na raFmen- evlilik d olarak nitelendirilebilmesi ancak liân yoluyla mümkündür.6 slam hukuk terminolojisinde
liân; kocan n, e inin zina etti'i ya da do'an/do'acak çocu'un gayr-i me ru
cinsel ili ki sonucu oldu'u iddias nda bulunmas ve bunu yeminle teyit etmesine kar l k kad n n da, iddiaya konu olan suçlama aç s ndan masum oldu'unu ifade ederek yemin etmesidir.7 Nesep ili kisi yönüyle çocuk ile baba
aras ndaki baF sona erdiren söz konusu uygulaman n, öngörülen hukukî
sonuçlar doFurabilmesi, bir tak m artlar n varl F na baFlanm t r.
Bu artlardan ilki, e inin dünyaya getirdiFi çocuFun kendisinden olmay p evlilik d olduFu iddias ile hâkime ba vuran kocaya kar l k kad n n da
aksi iddiada bulunma ve kocas n yalanlama zorunluluFudur.8 Aksi halde,
yani kad n n, çocuFun evlilik d gayr-i me ru ili ki sonucu dünyaya geldiFini kabul/itiraf etmesi durumunda çocuFun nesebi, kad n n kocas na baFlan r.9 Zira evli olan e ler aras nda liân söz konusu olmad kça, çocuk ile baba
aras ndaki soybaF ili kisinin kesilmesi hukuken mümkün deFildir.10 Dolay s yla, her ne kadar e lerin birbirlerini doFrular nitelikteki beyanlar na baFl
olarak, çocuFun, evlilik d dünyaya gelmi olduFu dü ünülse de, bu çocuk
hukuken, evlilik birliFi içinde doFmu çocuklara ili kin hükme tabi olarak,
nesep yönünden kad n n kocas na baFlanmaktad r. Sözü edilen genel yaklama kar l k mam 4âfiî, liân uygulamas n n sadece kocan n yeminle desteklediFi iddias ile i lerlik kazanacaF ve öngörülen hukukî sonuçlar doFurabileceFi görü ündedir. Zira ona göre, e lerden kocan n liân’ , çocuFun evlilik
d olduFunun ve dolay s yla baba ile nesep ili kisinin sonland r lma imkan n n tespiti aç s ndan; kad n nki ise, kocas n n iddias sonucu kendisi aleyhine sabit olan hadd cezas ndan kurtulma aç s ndan hukukî bir i levsellik
kazanmaktad r.11 E lerin, çocuFun evlilik birliFi sonucu dünyaya gelmediFi
ve dolay s yla babas yönünden nesebinin sabit olmad F yönündeki birbiriyle
örtü en beyanlar na raFmen, bu çocuFun nesebine ili kin düzenlemenin,

6
el-Kâsânî, Alâuddîn Ebû Bekr b. Mes’ûd (ö. 587/1191), Bedâiu’s-Sanâi’ fî Tertîbi’ -;erâi’, I-X, Tahkik ve Ta’lîk:
A. M. Muavv{d ve A. A. Abdulmevcûd, Dâru’l-Kütübi’l-Ilmiyye, Beyrut 1997, VIII, 467.
7
el-Kâsânî, V, 25 (1 no’lu dipnot); ez-Zeylaî, III, 222; dbn Nuceym, IV, 188-189; e~-±irbinî, ±emsüddîn Muhammed
b. Muhammed el-Hatîb (ö. 977/1570), Mu ni’l-Muhtâc ilâ Ma’rifeti Maânî Elfâz ’l-Minhâc, I-VI, Tahkik ve Ta’lîk:
A. M. Muavv{d ve A. A. Abdulmevcûd, Dâru’l-Kütübi’l-Ilmiyye, Beyrut 1994, V, 52; el-Buhûtî, V, 390; dbn Âbidîn,
III, 482.
8
el-Kâsânî, V, 37; el-Harâ~î, IV, 126.
9
el-Kâsânî, VIII, 466; el-Merdâvî, Alâüddîn Ebi’l-Hasan Ali b. Süleyman (ö. 885/1480), el-$nsâf fî Ma’rifeti’r-Râcih
Mine’l-H lâf alâ Mezhebi’l-$mâm Ahmed b. Hanbel, I-XII, Dâr-u dhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, Beyrut 1957, IX, 248.
10
es-Serahsî, XVII, 155; el-Kâsânî, VIII, 467; el-Harâ~î, IV, 126.
11
e~-±âfiî, Muhammed b. ddris (ö. 204/820), Mevsûatu’l-$mâmi’ -;âfiî el-Kitâbu’l-Umm, I-XV, Tevsîk ve Tahrîc: A.
Bedruddîn Hassûn, Dâr-u Kuteybe, Beyrut 1996, XI, 521; dbn Kudâme, Muvaffakuddîn Ebû Muhammed Abdullah b.
Ahmed el-Makdisî (ö. 620/1223), el-Mu nî ve’ -;erhu’l-Kebîr alâ Metni’l-Mukni’, I-XIV, Dâru’l-Fikr, Beyrut 1984,
IX, 38.
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evlilik birliFi içinde doFduFu sabit olan çocuFa ili kin düzenlemeyle ayn
olmas , “Çocuk, fira sahibinin (kad n n nikahl kocas n n veya kad nla cinsel ili kiye girmesinde hukuken bir engel olmayan erke'in) dir. Zina eden
erke'e ise mahrumiyet (çocuk ile kendisi aras nda nesep ba' kurulmas n n
hukuken imkans zl ' ) vard r”12 kural n n sonucudur.
Sözü edilen husus d nda, dünyaya gelen çocuFun evlilik d oldu'u
iddias n n, liân uygulamas çerçevesinde yarg konusu edilebilmesi ve hukukî
sonuç doFurabilmesi, bu iddian n, -daha önce doFrudan ya da dolayl biçimde nesebin ikrar edilmemi olmas ko uluyla13- öngörülen hukukî ekle uygun bir süre içerinde14 yap lm olmas art na baFl d r. Aksi durumda çocuk
ile baba aras nda nesep ili kisinin sonland r lmas hukuken mümkün deFildir. Bundan ba ka çocuFun evlilik d olduFu iddias n n yarg konusu edilebilmesi, daha önceden herhangi hukukî bir yolla bu çocuFun baba ile nesep
ili kisinin hukuken varl F na hükmedilmemi olmas na baFl d r. 4öyle ki, bir
kimse e inin dünyaya getirdiFi çocuFun kendisinden olmad F n iddia etse
fakat bu iddias n yarg ya ta madan önce üçüncü bir ah s, dünyaya getirdiFi çocuk sebebiyle anneye kar kazf suçu i lese ve hâkim de üçüncü ah s
aleyhine kazf suçuna öngörülen hadd cezas na hükmetse, bu hükümle annenin kazf’e konu olan suçu i lememi olmas yla birlikte, çocuFun da evlilik
birliFi içinde dünyaya gelmi olduFu tespit edilmi olmaktad r.15
Geçen paragraflarda evlilik d
doFan çocuFun, gayr-i me ru cinsel
ili ki sonucu olabileceFi gibi üpheye dayal cinsel ili ki sonucu da dünyaya
gelmi olabileceFini belirtmi tik. Evli kad n n, üpheye baFl cinsel ili ki
+sonucu dünyaya getirdiFi çocuFun nesep ili kisinin kiminle16 (kad n n ko12

el-Buhârî, el-dmâm Ebû Abdillah Muhammed b. dsmail (ö. 256/870), el-Câmiu’s-Sahîh, I-III, Dâru Sahnûn ve Çajr{
Yay{nlar{, dstanbul 1992, Ahkâm 29, VIII, 116 ve Hudûd 23, VIII, 22; Muslim, el-dmâm Ebu’l-Huseyn b. el-Haccâc
(ö. 261/875), el-Câmiu’s-Sahîh, I-VIII, Dâru Sahnûn ve Çajr{ Yay{nlar{, dstanbul 1992, Radâ 10, II, 1070; dbn Mâce,
Ebû Abdillah Muhammed b. Yezîd el-Kazvinî (ö. 273/887), es-Sunen, I-II, Dâru Sahnûn ve Çajr{ Yay{nlar{, dstanbul
1992, Nikah 59, I, 647; et-Tirmizî, Ebû dsa Muhammed b. dsa b. Serve (ö. 279/892), es-Sunen, I-V, Dâru Sahnûn ve
Çajr{ Yay{nlar{, dstanbul 1992, Radâ 8, III, 463; en-Nesâî, Ebû Abdirrahman Ahmed b. Ali b. ±uayb (ö. 303/915), esSunen, I-VIII, Dâru Sahnûn ve Çajr{ Yay{nlar{, dstanbul 1992, Talak 48, VI, 180.
13
el-Kâsânî, V, 56; en-Nevevî, VII, 354; el-Merdâvî, IX, 255; dbn Nuceym, IV, 198; dbn Âbidîn, III, 489.
14
Söz konusu iddian{n yarg{ konusu edilebilmesi, bu iddian{n, Ebû Hanife’ye göre, dojum an{nda ya da dojumu takip
eden birkaç gün içerisinde (bkz. el-Kâsânî, V, 55; dbn Nuceym, IV, 198; dbn Âbidîn, III, 489.); dmam Muhammed ve
Ebû Yusuf’a göre, nifas müddeti için öngörülen en uzun zaman dilimi içerisinde –ki bu zaman dilimi k{rk gündür(bkz. el-Kâsânî, V, 55.); dmam ±âfiî’ye göre ise, gecikmeyi hakl{ gösterecek hukukî bir gerekçe olmad{j{ sürece
dojum sonras{ vakit geçirmeksizin yap{lm{~ olmas{ gerekmektedir (bkz. en-Nevevî, VII, 354)
15
el-Kâsânî, V, 59; dbn Nuceym, IV, 198; dbn Âbidîn, III, 489.
16
Ebu Hanife’ye göre, kocan{n, e~ine gayr-i me~ru cinsel ili~ki isnat etmeksizin, onun dünyaya getireceji çocujun
kendisinden olmad{j{n{ iddia etmesi, çocuk ile kendisi/koca aras{nda nesep ili~kisini sona erdirecek nitelikte hukukî
bir gerekçe olamaz. Dolay{s{yla çocuk, hukuken, evlilik birliji içinde dojmu~ çocuja benzer biçimde, kad{n{n kocas{na nispet edilir. Zira kocan{n, e~inin dünyaya getirdiji çocujun zorlama/ikrah ya da ~üpheye dayal{ cinsel ili~ki
sonucu oldujunu ifade etmesiyle, evlilik birliji içinde dojan çocujun nesebinin reddi için öngörülen tek hukukî i~lem
olan liân’{n uygulanabilme ~artlar{ –zina isnad{n{n olmamas{ sebebiyle- gerçekle~memektedir (bkz. el-Kâsânî, V, 34;
dbn Kudâme, IX, 52.). Sözü edilen cinsel ili~ki sonucu dünyaya gelen çocujun nesebi hakk{nda ±âfiîlerin görü~ü,
nesebin reddi için -efendinin, câriyesinin dünyaya getirdiji çocujun nesebini kendisinden reddinde olduju gibi- liân
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cas yla m yoksa üpheye dayal cinsel ili kinin taraf olan erkekle mi?) ve
nas l kurulacaF konusunda klasik slam hukuk doktrininde farkl yakla mlar ortaya konmu tur. Söz konusu yakla m farkl l klar çerçevesinde, nesep
ili kisinin kurulu biçimine baFl olarak çocuk, ya kad n n kocas ya da üpheye dayal cinsel ili kinin taraf olan erkek taraf ndan temsil edilmektedir.
Özetle ifade etmek gerekirse; evli kad n n evlilik d dünyaya getirdiFi
çocuFun ya gayr-i me ru cinsel ili ki/zina sonucu ya da üpheye dayal cinsel
ili ki sonucu dünyaya gelmi olmas söz konusudur. Evlilik d fakat üpheye dayal cinsel ili ki sonucu dünyaya gelen çocuFun, evlilik birliFi içinde
dünyaya gelmi çocuFun nesebine ili kin düzenlemeye tâbi olarak hukuken
geçerli bir nesep ili kisine sahip olduFu kabul edilmektedir. Dolay s yla nesep-hukukî temsil ili kisi aç s ndan bak ld F nda, evlilik d dünyaya gelen
çocuFu temsil yetkisinin kime ait olacaF n n tespitinde en temel hukukî ölçüt, çocuFun varl F na sebeb olan cinsel ili kinin gayr-i me ru cinsel ili ki/zina kapsam na girip girmemesidir.
2.

Evli Olmayan Kad n n Dünyaya GetirdiGi Çocuk

Evli olmayan kad n n dünyaya getirdiFi çocuk bak mdan evlilik d nitelemesi, bir taraftan gayr-i me ru cinsel ili ki/zina sonucu dünyaya gelmi
çocuFa; diFer taraftan da üpheye dayal cinsel ili ki sonucu dünyaya gelmi
çocuFa ili kin bir nitelemeyi içermektedir. Bu içerik fark na baFl olarak evli
olmayan kad n n evlilik d gayr-i me ru cinsel ili ki sonucu dünyaya getirdiFi çocukla ili kinin taraf olan erkek aras nda -nesebin tespiti konusundaki
genel ilke gereFi17- nesep ili kisinin kurulamayacaF na; çocuFun, üpheye
dayal cinsel ili ki sonucunda dünyaya gelmesi durumunda ise, taraflar aras nda söz konusu ili kinin kurulacaF na hükmedilmektedir. Bu, gayr-i me ru
cinsel ili kiye dayand r lmad F sürece çocuFun neseb hakk n n ve bu hakka
baFl diFer haklar n n ihlal edilemeyeceFine ili kin bir düzenlemedir.
uygulamas{na gidilmeksizin sadece kocan{n “çocujun kendisinden olmad{j{” ~eklindeki iddias{ dikkate al{narak çocuk
ile koca aras{ndaki nesep ili~kisinin sonland{r{labileceji ve çocujun nesebinin tespiti, neseb tespitinde uzman bir
ki~iye b{rak{labileceji ~eklindedir (bkz. el-Mâverdî, Ebi’l-Hasen Ali b. Muhammed b. Habîb el-Basrî el-Bajdâdî
(ö.450/1058), el-Hâvi’l-Kebîr, I-XL, Tahkik ve Ta’lîk: A. M. Muavv{d ve A. A. Abdulmevcûd, Dâru’l-Kütübi’lIlmiyye, Beyrut 1999, XVII, 386; dbn Kudâme, IX, 52). Hanbelî hukukçulardan da ~üpheye dayal{ cinsel ili~ki sonucu
dünyaya gelen çocujun nesebi hakk{nda, ilki, söz konusu ~ekliyle iddian{n, liân{n uygulanma ~artlar{n{ sajlamad{j{
ve dolay{s{yla nesebin reddinin hukuken mümkün olmad{j{ (bkz. dbn Kudâme, IX, 53. ); ikincisi ise, böyle bir durumda nesebin reddi için liâna gerek kalmaks{z{n, sadece kocan{n iddias{ ile çocujun nesebinin ~üpheye dayal{ cinsel
ili~kinin taraf{ olan erkeje bajlanabileceji ~eklinde olmak üzere iki farkl{ görü~ nakledilmektedir. Ancak dünyaya
gelen çocukla ~üpheye dayal{ cinsel ili~kinin taraf{ olan erkek aras{nda nesep ili~kisinin kurulabilmesi, bu çocujun,
hukuken, ~üpheye dayal{ cinsel ili~kinin sonucuna bajlanabilme imkan{n{n olmas{ ve cinsel ili~kinin taraf{ olan
erkejin, var olduju iddia edilen cinsel ili~kiyi reddetmemesi gerekmektedir. Aksi durumda çocujun nesebi, evlilik
birliji içinde dünyaya gelmi~ çocuja benzer biçimde, kad{n{n kocas{na bajlanmaktad{r (el-Buhûtî, V, 408.).
17
“Çocuk, fira~ sahibinin (kad{n{n nikahl{ kocas{n{n veya kad{nla cinsel ili~kiye girmesinde hukuken bir engel olmayan erkejin) dir. Zina eden erkeje ise mahrumiyet (çocuk ile kendisi aras{nda nesep baj{ kurulmas{n{n hukuken
imkans{zl{j{) vard{r.”
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Hanefî hukukçular, evlilik d fakat üpheye dayal cinsel ili ki sonucu dünyaya gelen çocuFun nesebinin hukuken geçerli olacaF hükmünü,
“ üphe, ihtiyata mebni konularda hakikat gibi amel eder. neseb de ihtiyata
mebni konulardand r” 18 genel kural ndan elde etmektedirler. Buna göre, nikah akdinin var olduFu üphesine baFl cinsel ili kinin doFuracaF hukukî
sonuçlar, hukuken geçerli bir nikah akdine dayal cinsel ili kinin doFuracaF
hukukî sonuçlarla benzer olacakt r. Söz gelimi, hukuken geçerli bir evlilik
akdine mehir, iddet ve neseb konusunda ne tür hukukî sonuçlar baFlanabiliyorsa, üphe sonucu girilen cinsel ili kiye de benzer sonuçlar baFlanabilmektedir. Dolay s yla evlilik akdine baFl cinsel ili ki sonucu dünyaya gelen çocuFun nesebi gibi, üpheye dayal cinsel ili ki sonucu dünyaya gelen çocuFun nesebi de hukuken geçerli olur. DiFer taraftan hukuken geçerli olduFu
tespit edildikten sonra neseb ili kisi sadece liân yoluyla sonland r labilir;
ancak sözü edilen durumda liân uygulamas n n mümkün olmamas sebebiyle
neseb ili kisi her durumda çocuk ile cinsel ili kinin taraf olan erkek aras nda kurulmaktad r.19 Zira liân, sadece evli çiftler aras nda söz konusu olan bir
uygulama biçimidir. Ahmed b. Hanbel’e atfedilen ve Hanbelî mezhebinde
esas al nan görü de dünyaya gelen çocuFun nesebinin kad nla cinsel ili kiye
giren erkeFe baFlanacaF yönündedir. Zira Ahmed b. Hanbel’e göre, üphe
sebebiyle hadd cezas n n dü ürüldüFü cinsel ili ki sonucu dünyaya gelen
çocuk, neseb ili kisi itibariyle, kendisinden gayr-i me ru cinsel ili ki/zina için
öngörülen hadd cezas n n dü ürüldüFü erkeFe baFlan r.20
K saca ifade etmek gerekirse; evli olmayan kad n n dünyaya getirdiFi
çocuk, ya gayr-i me ru cinsel ili ki sonucu ya da üpheye dayal cinsel ili ki
sonucudur. Cinsel ili kinin tipi-nesep-hukukî temsil ili kisi aç s ndan bak ld F nda, -gayr-i me ru cinsel ili kiye dayand r lmamas kayd yla- dünyaya
gelen çocuFun hukuken geçerli bir neseb ili kisine sahip olduFu ve dolay s yla hukukî temsil aç s ndan, evlilik birliFi içinde doFmu çocuFa ili kin hükümlere tabi olduFu anla lmaktad r.
3.

Köle Kad n n/Câriyenin Efendisinden Dünyaya GetirdiGi Çocuk

slam hukukunda, çocukla aras nda hukuken geçerli bir neseb/soybaF
ili kisi kurulacak ki inin tespitine ili kin düzenlemelerde, öncelikle, “Çocuk,
fira /yatak sahibinin (kad n n nikahl kocas n n veya kad nla cinsel ili kiye
girmesinde hukuken bir engel olmayan erke'in) dir. Zina eden erke'e ise
mahrumiyet (çocuk ile kendisi aras nda nesep ba' kurulmas n n hukuken
imkans zl ' ) vard r” kural esas al nmaktad r. Cinsel olarak kad ndan fayda-

18

es-Serahsî, XVII, 99-100; el-Kâsânî, VIII, 466.
es-Serahsî, XVII, 99-100.
20
dbn Kudâme, IX, 58.
19
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lanma hakk ise, erkekle kad n aras nda ya evlilik akdinin ya da mülkiyet
ili kisinin (milk-i yemîn) varl F na dayand r lmaktad r.
Aralar nda mülkiyet ili kisi bulunmas sebebiyle cariyenin, efendisinden dünyaya getirdiFi çocuk, hamilelik süresinin en k sa ve en uzun süreleri
dikkate al nd F nda doFuma sebep olan cinsel ili kinin hukuken geçerli bir
mülkiyet akdine baFlanabilmesi kayd yla, cariyenin efendisine nispet edilmektedir.21 Bir diFer ifadeyle çocuFun dünyaya gelmesine sebep olduFu tespit
edilen cinsel ili kinin meydana geldiFi zaman diliminde geçerli olan mülkiyet
ili kisi, nesebin belirlenmesinde temel bir ölçüttür. Söz gelimi, sat akdine
konu olan bir cariyenin, sat akdinin gerçekle tiFi tarih ba lang ç kabul
edildiFinde, hamileliFin en uzun süresi içinde dünyaya getirdiFi çocuFun
nesebi -daha önceden hukuken nesebin reddi anlam na gelebilecek bir tasarrufta bulunmam olmas kayd yla- sat c ya aittir.22 Zira çocuFun dünyaya
gelmesine sebep olan cinsel ili kinin, sat tan önce cariye ile sat c aras nda
var olan mülkiyet ili kisine dayand r lmas hukuken mümkündür. Mülkiyetin
el deFi tirmesi durumunda, hamileliFin en uzun süresi dikkate al narak çocuFun sat c ya nispet edilmesi gerektiFi ve cariyenin de ümmü’l-veled statüsüne geçirileceFi fikrini benimseyen Malikîlerden farkl olarak Hanefîler ve
Hanbelîler, çocuFun, sat akdini takip eden alt ay içerisinde doFmu olmas
durumunda sat c ya, aksi durumda mü teriye nispet edileceFi görü ünü benimsemektedirler.23 Ancak sözü edilen çocuk, ister sat c ya ister al c ya nispet edilsin, dünyaya gelmesine sebep olan cinsel ili kiye imkân tan yan akit
aç s ndan evlilik d ; fakat özellikle hukukî temsil konusunda belirleyici bir
unsur olan neseb ili kisi aç s ndan ise, evlilik birliFi içinde doFmu çocuk
gibi kabul edilmektedir.
Öngörülen artlar n varl F na baFl olarak cinsel faydalanma hakk doFuran mülkiyet akdinin, neseb ili kisi ve dolay s yla hukukî temsil ili kisinin
belirlenmesi aç s ndan çocuFun dünyaya gelmesine sebep olan cinsel ili ki ve
bu ili kiye baFlanan hukukî sonuçlar yönüyle nikâh akdi ile mukayese edilebilir niteliktedir. 4öyle ki, nikâh akdi üphesi ya da fâsit nikah yoluyla girilen cinsel ili ki sonucu dünyaya gelen çocuFun geçerli bir neseb ili kisine
sahip olduFuna k yasla, mülkiyet ili kisi üphesi ya da fâsit mülkiyet akdi
yoluyla girilen cinsel ili ki sonucu dünyaya gelen çocuk da hukuken geçerli
bir neseb ili kisine sahiptir. Dolay s yla, gayr-i me ru cinsel ili ki sonucu
dünyaya geldiFi hukuken tespit edilemediFi sürece, mülkiyet akdine dayal

21

Sözü edilen çocuk ile efendi aras{nda nesep ili~kisinin kurulabilmesi Hanefîlere göre, efendinin neseb davas{ açmas{na (bkz. el-Kâsânî, VIII, 467); Malikî ve Hanbelîlere göre ise, efendinin cariyesi ile cinsel ili~kiye girdijini ikrar
etmesine bajl{d{r (bkz. Sahnûn b. Abdisselâm (ö.240/854), el-Mudevvenetu’l-Kubrâ, I-V, Dâru’l-Kütübi’l-Ilmiyye,
Beyrut 1994, II, 531; el-Merdâvî, IX, 263; el-Buhûtî, V, 409).
22
Sahnûn, II, 531.
23
el-Kâsânî, VIII, 477; el-Merdâvî, IX, 263; el-Buhûtî, V, 409.
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cinsel ili ki sonucu dünyaya gelen çocuk, evlilik birliFi sonucu doFmu çocuFa benzer biçimde, hukuken geçerli bir neseb ili kisine sahiptir.
B.

VELÂYET ve EVL L K DI I DOMAN ÇOCUMUN VELÂYET

1.
Velâyetin Tan m , Unsurlar ve Taraflar Aras nda Velâyet li8kisi DoGuran Unsurlar
a.

Velâyetin Tan m ve Unsurlar

Klasik slam hukuku kaynaklar nda velâyet, “bir kimsenin sözünün, r zas olsun ya da olmas n- bir ba ka kimse üzerinde uygulamaya konmas /tenfîzi”24 biçiminde tan mlanmaktad r. Ancak bunun, uygun bir tan m olmad F 25 gerekçesiyle ez-Zerkâ, velâyetin, -özünde- bir kimsenin, bir ba ka
kimsenin yerine geçerek onun ad na tasarrufta bulunmas demek olan niyâbet’in bir türü olduFunu ve slam hukukçular n n da buna uygun olarak velâyeti, re it/hukukî tasarruf yetkisine sahip bir kimsenin, ahsî ve mâlî i lerinin idaresi konusunda kâs r/hukukî tasarruf ehliyetine sahip olmayan bir
kimsenin yerine geçmesi anlam nda kulland klar n belirtmektedir.26Türk
Medeni hukukunda ise velâyet, “küçüklerin ve bazen da k s tl ergin çocuklar n gerek kendilerine gerek mallar na özen gösterme ve onlar temsil etme
konusunda kanunun ana ve babaya yükledi'i yükümlülükler ile bu yükümlülükleri iyi bir ekilde yerine getirmelerini sa'lamak üzere onlara tan d '
haklar n tümü”27 olarak tan mlanmaktad r. Taraflar ve konu unsuru aç s ndan tahlil edildiFinde velâyet, hukuk düzeninin belli kimselere, fiil ehliyetine
ve dolay s yla hukukî tasarrufta bulunma ehliyetine sahip olmayan ki ilerin
ahs ve mal üzerinde tan d ' hukukî tasarruf yetkisi olarak tan mlanabilir.
Ancak konu unsuru aç s ndan bak ld F nda, slam hukukçular çocuFun bak m , gözetimi ve terbiyesi üzerindeki hukukî tasarruf hakk ile ahs ve mal
üzerindeki hukukî temsil yetkisini, günümüz Türk Medeni hukukundaki kullan m na k yasla, farkl bir biçimde ele almaktad rlar. Zira günümüz Türk
Medeni hukukunda velayet terimi, çocuk üzerinde egemenlik hakk , ad koy-

24

dbn Nuceym, III, 192; dbn Âbidîn, III, 55.
ez-Zerkâ’ya göre klasik kaynaklarda verilen tan{m{n yerinde olmamas{, bu tan{m{n, velâyetin hakikatini dejil
sadece hükmünü belirtmesi sebebiyledir. Bkz. ez-Zerkâ, Mustafa Ahmed, el-F khu’l-$slâmî fî Sevbihi’l-Cedîd, I-III,
Dâru’l-Fikr, Matâbiu Elifbâ (I. Cilt: Dokuzuncu Bask{), Matbaatu Tarbeyn (II. Cilt: Onuncu Bask{), (III. Cilt: Alt{nc{
Bask{), D{ma~k 1967-1968, II, 818 (1 no’lu dipnot). Ayr{ca, bahsi geçen tan{m{n, hukukî olmaktan çok, velâyetin
nelijiyle ilgili oldujuna ili~kin bir dejerlendirme için bkz. Türcan, Talip, Devletin Egemenlik Unsuru ve Egemenlikten
Kaynaklanan Yetkileri, Ankara Okulu Yay{nlar{, Ankara 2001, 204 (201 no’lu dipnot).
26
ez-Zerkâ, II, 817.
27
Ak{ntürk, Turgut, Medenî Hukuk, Beta Bas{m Yay{m Daj{t{m A. ±., dstanbul 2004, 299; Ayd{n Zevkliler-Ay~e
Havutçu, Medeni Hukuk, Seçkin Yay{nlar{, Ankara 2003, 313-314; Öztan, Bilge, Aile Hukuku, Turhan Kitabevi,
Ankara 2004, 625.
25
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ma hakk , yerle im yerini belirleme hakk , eFitimi, yeti tirilmesi, korunmas
ve temsil edilmesi ile çocuFun mallar ndan faydalanma ve mallar üzerinde
hukukî i lem yapma hak ve yetkisini ifade etmektedir.28 Buna kar l k slam
hukuk terminolojisinde, çocuFun terbiye, bak m ve gözetimine ili kin hak ve
yükümlülükler h dâne terimiyle; çocuFun ahs ve mal üzerindeki hukukî
temsil yetkisi de velâyet terimiyle ifade edilmektedir.29 Bu ayr mda velâyet
teriminin, hukukî temsil’e indirgenerek daha hususî bir anlamda kullan ld F
aç kt r.30 Ancak velâyet terimi hukukî temsili de içine alacak biçimde bir üst
terim olarak kullan ld F nda, h dane hak ve yükümlülüFü de, velâyet kapsam nda deFerlendirilmekte ve ah s üzerindeki velâyetin bir türü (h dâne velâyeti) olarak kar m za ç kmaktad r.31 slam hukukçular n n, küçüFün bak m
ve terbiyesi ile ahs ve mal üzerindeki hukukî tasarruf yetkisine kimlerin
sahip olacaF konusundaki yakla mlar dikkate al nd F nda, bu ayr m
(h dâne-velâyet/hukukî temsil ayr m ), evlilik d gayr-i me ru cinsel ili ki
sonucu dünyaya gelen çocuklar n velayeti sorunu aç s ndan belirleyici bir
i leve sahiptir. Konu unsuruna baFl söz konusu ayr m sebebiyle bu çal mada velâyet terimi, hukukî temsile kar l k gelecek bir içerikte kullan lm t r.
Velâyetin unsurlar ; velî, velâyet alt nda bulunan ki i ve velâyetin konusundan ibarettir. Ancak çal mam zda sadece -ara t rmam zla ilgisi oran nda- velî ve konu unsuru ele al nacakt r. slam hukukçular , ah s üzerine
velâyetin en tipik örneFini te kil eden evlendirme velayetini tart rken, slam
hukuk normlar n n öngördüFü çerçevede bir kimsenin velâyet hakk na sahip
olabilmesi için, genel olarak, erkek olma, hür olma, ak l-baliF olma, velîsi
olduFu ki i ile ayn dinden olma, âdil olma, hukukî tasarrufta bulunma ehliyetine sahip olma gibi artlar ileri sürmü lerdir.32 Çal mam zda ele al nan
sorunla ilgisi dikkate al nd F nda söz konusu artlar aras nda velînin erkek
olma art , evlilik d
gayr-i me ru cinsel ili ki sonucu dünyaya gelen ve
hukuken geçerli bir neseb/soybaF ili kisine sahip olmayan çocuklar n hukukî temsilcisinin tespiti baFlam nda belirleyici bir ölçüttür. Zira, ölüm ya da
soybaF ili kisinin kurulamamas sebebiyle baba ve baba taraf ndan erkek
akraban n olmamas durumunda velâyet hakk n n anneye geçip geçmeyeceFi,
velîde erkek olma vasf n n aran p aranmamas na baFl d r. Ebû Hanife’nin
küçüFü evlendirme velâyeti konusundaki yakla m istisna edilirse, slam
hukukçular n n hemen tamam , küçüFün ahs ve mal üzerindeki velâyet
hakk n n sadece baba ya da baba taraf ndan erkek akrabalara ait olacaF n

28

Zevkliler-Havutçu, 315-319; Ak{ntürk, 300-301.
Ayd{n, M. Akif, “Çocuk”, Türkiye Diyanet Vakf{ dslam Ansiklopedisi (DdA.), Diyanet Vakf{ Yay{nlar{, dstanbul
1993, VIII, 361.
30
Karaman, Hayreddin, Mukayeseli $slam Hukuku, I-III, dz Yay{nc{l{k, dstanbul 2001, I, 253.
31
Klasik dslam hukuku kaynaklar{nda h{dânenin, velâyetin bir türü olarak zikredilmesi hakk{nda bkz. el-Kâsânî, V,
206.
32
Sahnûn, V, 259-260; dbn Kudâme, VII, 356-357; el-Buhûtî, V, 53-56.
29
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ifade etmektedirler.33 Baba ve baba taraf ndan erkek akraba olmamas durumunda ise velâyet hakk , kendisine velî olunan ki inin hür olmas durumunda, “Velîsi olmayan n velîsi, devlet ba kan d r”34 ilkesi gereFi devlet ba kan na; âzad edilen bir ki i olmas durumunda ise kendisini âzad eden efendiye
geçmektedir. Söz edilen genel yakla ma kar l k Ebû Hanife, ki inin baba ya
da baba taraf ndan erkek akrabas olmamas durumunda evlendirme velâyetinin –ki bu ah s üzerinde bir velâyettir- anneye, annenin olmamas durumunda baban n kad n akrabalar na, daha sonra s ras yla annenin erkek ve
kad n akrabalar na geçeceFini ifade etmektedir.35 Mal üzerindeki velâyet
hakk na kimlerin sahip olacaF konusundaki yakla mlar na bak ld F nda ise
bütün slam hukukçular , annenin ve baba taraf ndan kad n akrabalar n bu
hakka sahip olmad klar konusunda görü birliFi içindedirler.36 Evlilik birliFi
ya da mülkiyet ili kisi sonucu doFmu olmas sebebiyle nesep ili kisine sahip çocuFun hukukî temsiline ili kin düzenlemelerin, evlilik d gayr-i me ru
ili ki sonucu doFmu olmas sebebiyle nesep ili kisine sahip olmayan çocuklar n velâyeti sorunu özelinde de geçerli olduFu söylenebilir. Zira klasik slam hukuku kaynaklar incelendiFinde, slam hukukçular n n, evlilik d
gayr-i me ru cinsel ili ki sonucu dünyaya gelmi çocukla ilgili bir tak m hukukî düzenlemelere -örneFin miras hukukuyla ilgili düzenlemelere- müstakil
bahis/konu açarak detayl ca yer vermelerine37 kar l k velâyetle ilgili konularda yukar da belirtilen yakla mlar d nda onlarla ilgili detay düzenlemelere ili kin görü belirtmemeleri, bu tarz bir yarg ya imkân vermektedir.
Konu unsuru bak m ndan bir bütün olarak velâyetin farkl türleri
(h dane velâyeti, ah s üzerinde velâyet ve mal üzerinde velâyet) olarak deFerlendirilen çocuFun bak m, gözetim ve terbiyesi ile ahs ve mal üzerindeki
hukukî tasarruf hakk n n slam hukuk terminolojisindeki h dâne hakk ve
velâyet hakk olmak üzere iki farkl hususî kullan m na i aret etmi tik. Bu
farkl l k evlilik d gayr-i me ru cinsel ili ki sonucu dünyaya gelen ve hukuken geçerli bir nesep ili kisine sahip olmayan çocuFun velâyeti sorununun,
slam hukuku aç s ndan hangi s n rlar içerisinde ele al nmas gerektiFine
ili kin temel bir farkl l F ortaya koymaktad r. slam hukukunda, evlilik birliFinin devam ettiFi ve çocuFun bak m, gözetim ve terbiye hakk n n kullan m -

33
Sahnûn, V, 259; el-Mâverdî, IX, 92; en-Nevevî, VI, 48-49; ez-Zeylaî, II, 512; dbn Nuceym, III, 218; el-Buhûtî, V,
50-51; el-Harâ~î, III, 180.
34
dbn Hanbel, Ebû Abdillah Ahmed b. Muhammed (ö. 241/855), el-Musned, I-VI, Dâru Sahnûn ve Çajr{ Yay{nlar{,
dstanbul 1992, I, 250; ed-Dârimî, Ebû Muhammed Abdullah Abdurrahman (ö. 255/869), es-Sunen, I-II, Dâru Sahnûn
ve Çajr{ Yay{nlar{, dstanbul 1992, Nikah 11, II, 460; dbn Mâce, es-Sunen, Nikah 15, I, 605; et-Tirmizî, es-Sunen,
Nikah 14, III, 408.
35
ez-Zeylaî, II, 512; dbn Nuceym, III, 218.
36
el-Kâsânî, VI, 589; dbn Kudâme, IV, 570-571; en-Nevevî, III, 475; el-Merdâvî, V, 323-324; e~-±irbinî, III, 151; erRemlî, ±emsüddîn Muhammed b. Ebi’l-Abbâs Ahmed b. Hamza dbn ±ihâbü’d-Dîn (ö.1004/1596), Nihâyetu’l-Muhtâc
ilâ ;erhi’l-Minhâc, I-VIII, Dâr-u dhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, Beyrut 1992, IV, 373-374; el-Buhûtî, III, 447; el-Harâ~î, V,
291.
37
Sahnûn, II, 595; el-Mâverdî, VIII, 159; es-Serahsî, XXIX, 198; dbn Kudâme, VII, 122-131; en-Nevevî, V, 125.
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na ili kin hukukî bir engel olmad F sürece h dane velâyetine anne ve baban n birlikte sahip olacaF ; evlilik birliFinin sona ermesi durumunda ise
h dane velâyetinin –ba ka bir erkekle evlenmemi olmas ko uluyla- çocuFun
biyolojik geli iminin belli bir evresine kadar anneye veya annenin yerini tutacak kad n yak n na ve daha sonra babaya geçeceFi kabul edilmi tir. Buna
kar l k, istisna olarak deFerlendirilebilecek farkl yakla m biçimleri olmakla
birlikte, -çocuFun evlendirilmesinde olduFu gibi- ahs üzerindeki, -çocuFun
mal n n al m-sat m, kira, âriyet, karz ve hibe gibi tasarruflara konu edilmesinde olduFu gibi- mal üzerindeki velâyet hakk n n, s ras yla babaya, baba
taraf ndan erkek akrabalara ve devlet ba kan na ait olacaF kabul edilmi tir.
ÇocuFun bak m, gözetim ve terbiyesi ile ahs ve mal üzerindeki tasarruf
yetkisine ili kin bu düzenlemelerin çocuFun nesebiyle ili kisi dikkate al nd F nda, evlilik d gayr-i me ru cinsel ili ki sonucu dünyaya gelen çocuFun
bak m, gözetim ve terbiyesinin kime ait olacaF deFil, ahs ve mal üzerinde
kimin hukukî tasarruf yetkisine sahip olacaF bir sorun olarak ortaya ç kmaktad r. Zira -ister evlilik birliFi sonucu, ister evlilik d gayr-i me ru cinsel ili ki sonucu doFmu olsun- bir çocuFun annesi, o çocuFu doFurduFu
hukuken tespit edilebilen kad nd r.38 Dolay s yla hukukî aç dan annenin kim
olduFunun tespitinde –baban n tespitinde olduFu gibi- evlilik akdinin ya da
mülkiyet ili kisinin varl F bir art olarak öngörülmemi tir. ÇocuFun ahs ve
mal üzerindeki velâyet hakk n n kullan m nda baba ve baba taraf ndan erkek akrabalar n yetkili olacaF n n kabulü, geçerli bir nesep ili kisine sahip
olmamalar sebebiyle evlilik d gayr-i me ru ili ki sonucu dünyaya gelmi
çocuklar n velâyeti aç s ndan bir sorun olarak ortaya ç kmaktad r. Bu sebeple
çal mam z n bir sonraki a amas nda, taraflar aras nda hukukî temsil ili kisinin hangi unsurlar yoluyla kurulabildiFi tespit edilmeye çal lacakt r.
b.

Taraflar Aras nda Velâyet li8kisi DoGuran Unsurlar

slam hukukunda ahs ve mal üzerinde hukukî tasarrufta bulunma
ehliyetine sahip olmayan ki i/çocuk ile sözü edilen tasarruflar aç s ndan
kendisini temsil edecek ki i aras ndaki velâyet ili kisi, slam hukuk düzeninin öngördüFü bir tak m unsurlar yoluyla kurulabilmektedir. Taraflar aras nda ah s üzerindeki haklar –özellikle evlendirme hakk - aç s ndan velâyet
ili kisi doFuran bu unsurlar, Hanefî kaynaklarda “yak nl k, milk (köle-efendi
ili kisi), velâ (âzad edilen-âzad eden ili kisi) ve imâmet”39; Mâlikî kaynaklarda “nesep, velâ ve devlet ba kanl F ”40; 4âfiî kaynaklarda “babal k (babaçocuk ili kisi, torun-dede ili kisi…), baba taraf ndan erkek akrabal k (asabe

38

es-Serahsî, XVII, 154; el-Kâsânî, VIII, 466.
dbn Nuceym, III, 192; dbn Âbidîn, III, 55.
40
dbn Ru~d, III, 956; dbn Cuzeyy, Ebû Abdullah Muhammed dbn Ahmed b. Muhammed (ö. 741/1340), el-Kavânînu’lF khiyye, Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, Beyrut 1989, 203; el-Harâ~î, III, 180.
39
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ili kisi), ‘ tâk (velâ) ve devlet ba kanl F ”;41 Hanbelî kaynaklarda “babal k
(baba-çocuk ili kisi, torun-dede ili kisi…), baba taraf ndan erkek akrabal k,
‘ tâk ve devlet ba kanl F ”42 eklinde ifade edilmektedir. Özellikle ya küçüklüFü sebebiyle ahs üzerinde hukukî tasarruf yetkisi bulunmayan çocuklar
aç s ndan bak ld F nda söz konusu unsurlar, baba-çocuk veya dede-torun
ili kisi, baba taraf ndan erkek akrabal k/asabe ili kisi, köle-efendi ili kisi,
âzad edilen-âzad eden ili kisi/velâ ve devlet ba kanl F eklinde belirlenebilir.
Bu belirleme ayn zamanda ki inin ahs üzerindeki velâyet yetkisini kullanma önceliFinin kime ait olacaF ve öncelikli yetki sahibinin olmamas
durumunda yetkinin kime geçeceFini ortaya koymaktad r. KüçüFün mal
üzerinde hukukî temsil yetkisi doFuran unsurlar ise, belli yakla m farkl l klar olmakla birlikte genel olarak babal k (baba, dede ve her ikisinin vasîsi)
ve devlet ba kanl F ile s n rland r lm t r.
slam hukuku kaynaklar nda yak nl k, nesep/soyba' , asabe gibi terimlerle ifade edilen ve taraflar aras nda hukukî temsil ili kisi doFuran unsurun
slam hukukçular taraf ndan nas l anla ld F ve kapsam n n nas l belirlendiFi önemli bir husustur. Zira hukukî temsil yetkisine sahip öncelikli ki inin
olmamas durumunda söz konusu unsur kapsam nda kimlerin hukukî temsil
yetkisine sahip olacaF na ili kin belirlemeler, evlilik d gayr-i me ru cinsel
ili ki sonucu dünyaya gelen çocuFun velâyetine ili kin tespitlerde belirleyici
olacakt r. Velâyet yetkisine sahip öncelikli ki inin olmamas ya da hukukî bir
engel sebebiyle temsil yetkisinin sona ermesi durumunda velâyetin kime
geçeceFi sorununu slam hukukçular , öncelikle asabe terimi çerçevesinde ele
alm lard r. Ancak onlar bu terimi, yukar da da görüldüFü üzere, daha çok
çocuFun ahs üzerinde hukukî temsile yetkili kimseleri ifade etmek üzere
kullanm lard r.
Asabe, slam hukuk terminolojisinde, esas itibariyle, miras b rakana
doFrudan veya erkek vas tas yla baFl bulunan mirasç lar için kullan lan bir
terimdir.43 slam hukukçular , ki i ile varisleri aras nda miras ili kisi doFuran bir sebeb olarak asabeyi, miras b rakana erkek vas tas yla ve kan baF yla
baFl bulunmalar sebebiyle mirasç olanlar ifade etmek üzere asabe-i
nesebiyye; miras b rakana kan baF ve nesep ili kisi sebebiyle deFil, âzat
etme sebebiyle mirasç olanlar ifade etmek üzere de asabe-i sebebiyye, eklinde iki k sma ay rmaktad rlar.44 Bu ayr ma göre, miras b rakan kimsenin
erkek (oFul, baba, erkek karde , amca) taraf ndan olan akrabalar asabe-i
nesebiyye’yi olu tururken; âzad edilen bir kimsenin kan baF ve nesep yönünden mirasç s olmamas durumunda, kendisini âzad eden kimse de
asabe-i sebebiyye’yi olu turur ve bu yolla âzadl s na mirasç olur. Esasen

41

en-Nevevî, VI, 47-54.
dbn Kudâme, VII, 346-350; el-Buhûtî, V, 50-51.
43
dbn Nuceym, III, 210.
44
en-Nevevî, V, 103, 105; ez-Zeylaî, II, 512; dbn Nuceym, III, 219.
42
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âzad edilenle âzad eden aras nda, ah s üzerindeki haklar aç s ndan velâyet
ili kisi doFuran velâ unsuru da asabe-i sebebiyye türünden bir ili kiyi ifade
etmektedir. Ancak asabe terimi, miras hukukuna ve hukukî temsile ili kin
düzenlemeler aç s ndan genellikle farkl bir içerikte kullan lm t r. Söz konusu içerik fark dikkate al narak çal mam z n bundan sonraki k sm nda, evlilik d
gayr-i me ru ili ki sonucu dünyaya gelen çocuFun hukuki temsili,
asabe-hukuki temsil ili kisi ve asabesi olmamas durumunda temsil yetkisinin kime geçeceFi sorunu çerçevesinde ele al nacakt r.
2.

Evlilik D 8 DoGan ÇocuGun Velâyeti

a.
ah s Üzerindeki Velâyet Aç s ndan Evlilik D 8 DoGan ÇocuGun Velâyeti
slam hukukçular , miras hukukuna ili kin düzenlemeler aç s ndan,
babas olmamas sebebiyle asabesi olmayan çocuFun (veled-i mülâane ve
veled-i zina) asabesinin kim olacaF sorununu, ya “asabesi olmayan n
asabesi, annenin asabesidir” ya da “asabesi olmayan n asabesi, annesidir”45
eklinde iki farkl biçimde ele alm lard r. Malikîler, asabesi olmayan çocuFa,
belli bir oranla s n rl olmak kayd yla (1/3), sadece annenin mirasç olabileceFi ve mirastan geriye kalan k sm n da devlet hazinesi ait olacaF fikrini
benimsemi lerdir.46 Ancak onlar n, ah s ve mal üzerindeki hukukî temsil
ili kisi için öngördükleri artlar dikkate al nd F nda, asabe terimini, miras
hukuku ve velâyet aç s ndan farkl bir içerikte kulland klar anla lmaktad r.
Zira onlar, taraflar aras nda velâyet ili kisinin doFabilmesi için temsil yetkisini kullanacak ki inin Müslüman ve yeti kin olmas n n yan nda erkek olmas n da art ko maktad rlar.47 Dolay s yla asabe teriminin velâyet aç s ndan –
miras hukukundaki kullan m na k yasla- dar anlamda kullan lmas ve velîde
erkek olma art n n aranmas , Mâlikîlerde hukukî temsil yetkininin baba ve
baba taraf ndan erkek akrabalarla s n rl olduFu ve bu çerçevede velî olma
yetkisine sahip olacak kimsenin olmamas durumunda ise, velâyet yetkisinin
devlet ba kan na geçeceFini ortaya koymaktad r.
Hanefîler, miras hukuku aç s ndan, baba taraf ndan akrabas olmayan
(veled-i mülâane ve veled-i zina) çocuFun asabesini, “asabesi olmayan n
asabesi, annenin asabesidir” yakla m çerçevesinde belirlemekte ve anne
yoluyla çocuFa akraba olan kimseleri de –Mâlikîlerden farkl olarak- mirasç
kapsam nda deFerlendirmektedirler.48 Ancak mezhepte, asabe teriminin, mi-

45

es-Serahsî, XXIX, 198; dbn Kudâme, VII, 128.
Sahnûn, II, 595-596.
47
Sahnûn, V, 259-260; dbn Ru~d, III, 954.
48
es-Serahsî, XXIX, 198.
46
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ras hukuku ve hukukî temsil aç s ndan ayn içerikte kullan l p kullan lamayacaF konusunda farkl yakla mlar ortaya ç km t r. Ebû Hanife’ye göre,
küçüFün baba ve baba taraf ndan erkek akrabas olmamas durumunda evlendirme velâyeti, mirastaki s ralama esas al narak anneye ve annenin
asabesine geçer.49 Çünkü taraflar aras nda velâyet ili kisi doFuran öncelikli
unsurun nesep/soy baF olarak belirlenmesi, bu baF sebebiyle velâyet alt ndaki çocuFa kendi yak nlar n n daha efkatli davranacaF öngörüsüne dayanmaktad r. Baba ve baba taraf ndan erkek akrabas olmamas durumunda
çocuFa, en efkatli davranacak ki i/ki iler anne ve onun asabesidir. Bu sebeple, küçüFün ahs üzerindeki hukukî temsil yetkisinin kullan m aç s ndan anne ve annenin asabesi, devlet ba kan na göre öncelik hakk na sahiptirler.50 mam Muhammed ise, ah s üzerindeki velâyet baFlam nda küçüFü
evlendirme yetkisine sahip olacak ki ilerin, “evlendirme (velâyeti) asabeye
aittir” eklindeki genel kurala/k yasa uygun olarak belirlenmesi gerektiFi ve
bu çerçevede baba taraf ndan velâyet yetkisini kullanabilecek kimsenin olmamas durumunda temsil yetkisinin devlet ba kan na geçeceFini belirtmektedir.51 Söz konusu yakla m farkl l klar aç s ndan bak ld F nda, evlilik d
gayr-i me ru cinsel ili ki sonucu dünyaya gelen çocuFun ahs üzerindeki
hukukî temsil yetkisi, Ebû Hanife’ye göre -istihsânen- anne ve onun
asabesine, mam Muhammed’e göre ise, “velîsi olmayan n velîsi, devlet ba kan d r” ilkesi gereFi devlet ba kan na aittir.
Evlilik d
gayr-i me ru cinsel ili ki sonucu doFmu çocuFa kimin/kimlerin mirasç olacaF na ili kin hukukî düzenlemeler aç s ndan asabe
terimini Hanbelîler, anne ve annenin yak nlar n 52; 4âfiîler ise, anne ve anne
bir erkek karde lerden sonra asabe-i sebebiyye yoluyla mirasa hak kazananlar ifade etmek için kullanmaktad rlar.53 Dolay s yla anne ve yak nlar , baba
ve baba taraf ndan yak nlar olmayan çocuFa mirasç olurlar. Ancak her iki
hukuk ekolü aç s ndan bu belirleme, taraflar aras nda hukukî temsil ili kisi
doFuran hukukî düzenlemeler aç s ndan geçerli deFildir. bn Kudâme söz
konusu içerik fark n “Asabesi olmayan çocu'un asabesinin, annesi ya da
annenin asabesi oldu'una ili kin yakla mlar, özellikle miras hukuku aç s ndand r. Dolay s yla anne ve yak nlar , bu çocu'un âk lesi olamayacaklar
gibi, evlendirme ve di'er hukukî i lem ve tasarruflar aç s ndan da onun hukukî temsilcisi olamazlar. Bu, ço'unlu'un yakla m biçimidir.”54 eklinde
ifade etmektedir. DiFer taraftan Hanbelîler, hukukî temsil yetkisini kullanacak ki i için erkek olma art n ileri sürmektedirler.55 Hukukî temsil aç s ndan
49

es-Serahsî, IV, 223; ez-Zeylaî, II, 512; dbn Nuceym, III, 217-218.
ez-Zeylaî, II, 513; dbn Nuceym, III, 218.
51
ez-Zeylaî, II, 512; dbn Nuceym, III, 218.
52
dbn Kudâme, VII, 122.
53
e~-±âfiî, VIII, 224; el-Mâverdî, III, 159.
54
dbn Kudâme, VII, 128.
55
dbn Kudâme, VII, 356; el-Buhûtî, V, 53.
50
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asabe teriminin kullan m ve velîde erkek olma art birlikte deFerlendirildiFinde Hanbelîlere göre, evlilik d gayr-i me ru cinsel ili ki sonucu doFmu
çocuFu temsil yetkisinin devlet ba kan na ait olduFu anla lmaktad r. 4âfiîler de, hukukî temsile yetkili kimseler baFlam nda asabeyi, baba taraf ndan
erkek akrabalarla (baba bir erkek karde ve amca gibi) s n rland rm lar56 ve
bu çerçevede küçüFe velî olabilecek bir kimsenin olmamas durumunda temsil yetkisinin devlet ba kan na geçeceFini ifade etmi lerdir.57 K saca ifade
etmek gerekirse, Ebû Hanife’nin ah s üzerindeki velâyete ili kin yakla m
d nda slam hukukçular hukukî temsil aç s ndan asabe terimini, miras
hukukundaki kullan m yla deFil, sadece baba ve baba taraf ndan erkek akrabalar ifade edecek bir içerikte kullanmaktad rlar. Buna göre, evlilik d
gayr-i me ru cinsel ili ki sonucu doFan çocuFu hukukî temsil yetkisi, devlet
ba kan na aittir. Ancak baba ve baba taraf ndan erkek akraban n olmamas
durumunda hukukî temsil yetkisinin devlet ba kan na ait olacaF biçimindeki düzenleme, aslen hür kimlere ili kin olup, köle statüsünden hür statüsüne
geçen kimselere ili kin deFildir. Bu husus, hukukî temsil yetkisinin hangi
tertip esas al narak belirleneceFi noktas nda, aslen hür kimse ile sonradan
hür olan kimse/âzadl aras ndaki farka i aret etmektedir.
Taraflar aras nda hukukî temsil ili kisi doFuran bir sebep olarak velâ,
nesep yönünden asabesi olmamas durumunda âzatl y ve çocuFunu hukuken kimin temsil edeceFini belirleyen bir unsurdur. slam hukuk terminolojisinde, konumuzla ilgisi yönüyle velâ, taraflar aras nda mülkiyet ili kisinin
sona ermesi ve belli artlar n varl ' na ba'l olarak âzad edilen (ve onun
çocu'u) ile âzad eden ki i aras nda kurulan bir yak nl k (asabe-i sebebiyye)
sebebiyle do'an vâris, velî (evlendirmeye yetkili) ve âk le olma hakk n /yetkisini ifade eden bir hukuk terimidir.58 Bu unsur, âzadl ile âzad eden
aras nda sadece ah s üzerindeki tasarruflar aç s ndan velâyet hakk doFurur. Aslen hür annenin evlilik d gayr-i me ru cinsel ili ki sonucu dünyaya
getirdiFi çocuFun hukukî temsili ile sonradan hürriyetine kavu an annenin
evlilik d gayr-i me ru cinsel ili ki sonucu dünyaya getirdiFi çocuFun hukukî temsili aras ndaki fark, aslen hür ve sonradan hür olma aç s ndan asabe
teriminin farkl içerikte kullan lmas ndan kaynaklanmaktad r. Zira aslen hür
kimse aç s ndan asabe terimi, sadece baba ve baba taraf ndan erkek akrabalar (asabe-i nesebiyye) ifade ederken; âzadl kimse aç s ndan ise, baba ve
baba taraf ndan erkek akrabalarla (asabe-i nesebiyye) birlikte âzad eden
kimseyi (asabe-i sebebiyye) ifade etmektedir. Dolay s yla aslen hür olan kad n n gayr-i me ru ili ki sonucu dünyaya getirdiFi çocuFu temsil hakk ,
asabesi olmamas sebebiyle devlet ba kan na geçerken; âzadl kad n n gayr-i

56

el-Mâverdî, IX, 91-92; en-Nevevî, VI, 49; e~-±irbinî, IV, 249-250.
el-Mâverdî, IX, 92; en-Nevevî, VI, 53; e~-±irbinî, IV, 251.
58
el-Mâverdî, XVIII, 79-81; el-Kâsânî, V, 496; dbn Kudâme, VII, 350; ez-Zeylaî, VI, 219; e~-±irbinî, VI, 468; erRemlî, VIII, 394.
57
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me ru ili ki sonucu dünyaya getirdiFi çocuFu temsil hakk da sebep
asabeliFi yoluyla anneyi âzad eden ki iye geçmektedir. Hanefîlere göre, velâ
yoluyla kurulan yak nl k ili kisi, nesep yoluyla kurulan yak nl k ili kisine
benzer bir ili ki biçimidir. 59 Nas l ki baba ve baba taraf ndan erkek akrabalar n olmas durumunda ki i üzerindeki hukukî temsil yetkisi bir ba kas taraf ndan kullan lam yorsa, âzad eden kimsenin var olmas durumunda da bir
ba kas taraf ndan kullan lamaz. Ancak Ebû Hanife, asabesi olmamas durumunda küçüFü temsil yetkisinin, anneyi âzad edene deFil, istihsânen, anneye ve onun yak nlar na geçeceFi fikrini benimsemektedir.60 Taraflar aras nda velâyet ili kisi doFuran unsurlar n tertibi ve velâyet yetkisini kullanacak ki i için öngörülen artlar esas al nd F nda, diFer slam hukuk ekollerinin de konuya yakla m , âzadl annenin gayr-i me ru ili ki sonucu dünyaya
getirdiFi çocuFu temsil yetkisinin anneyi âzad eden ki iye ait olacaF eklindedir. Velâ unsuru yoluyla taraflar aras nda hukukî temsil ili kisinin kurulamamas durumunda ise velâyet hakk , “velîsi olmayan n velîsi, devlet ba kan d r” ilkesi gereFi devlet ba kan na ait olur.61
Özetle ifade etmek gerekirse; ah s üzerindeki velâyet aç s ndan taraflar aras nda hukukî temsil ili kisi doFuran unsurlar n tertibine ili kin genel
kural esas al nd F nda, evlilik d gayr-i me ru ili ki sonucu dünyaya gelen
çocuFun, - anne, aslen hür ise- devlet ba kan ya da onun tayin ettiFi kimse
taraf ndan; -anne âzadl ise- anneyi âzad eden kimse ve onun asabesi taraf ndan temsil edildiFi görülmektedir. Anneyi âzad eden kimse ve asabesinin,
âzatl n n çocuFuna temsilci olmalar , âzad edilenle âzad eden aras nda kurulan bir yak nl k sebebiyledir. Bu yak nl k slam hukuk terminolojisinde
asabe-i sebebiyye olarak adland r l r. Asabe-i sebebiyye yoluyla kendisini
hukuken temsil edecek kimsenin bulunmamas durumunda ise âzatl kad n n
çocuFu, “velîsi olmayan n velîsi, devlet ba kan d r” ilkesi gereFi, devlet ba kan ya da onun tayin edeceFi kimse taraf ndan temsil edilmektedir. Ancak
Ebû Hanife, sözü edilen genel yakla mdan farkl olarak, baba ve baba taraf ndan erkek akrabalar n (asabenin) olmamas durumunda, küçüFün ahs
üzerindeki hukukî temsil yetkisinin doFrudan devlet ba kan na ya da âzad
edene deFil, öncelikle anne ile annenin erkek ve kad n akrabalar na ait olacaF n ifade etmektedir.62 Buna göre, aslen hür kad n n evlilik d
gayr-i
me ru cinsel ili ki sonucu dünyaya getirdiFi çocuFun ahs üzerindeki velâyet yetkisi s ras yla anneye, annenin erkek akrabalar na, annenin kad n akrabalar na ve devlet ba kan na; âzadl kad n n evlilik d gayr-i me ru cinsel
ili ki sonucu dünyaya getirdiFi çocuFun ahs üzerindeki velâyet yetkisi ise,
s ras yla anneye, annenin erkek akrabalar na, annenin kad n akrabalar na,
59

es-Serahsî, VIII, 84.
es-Serahsî, VIII, 84; Usrû~enî, Muhammed b. Mahmud b. Hüseyin (ö. 632/1234), Ahkâmu’s-S ar, Tahkik: Mustafa
Samide, Dâru’l-Kütübi’l-Ilmiyye, Beyrut 1997, 38.
61
el-Mâverdî, IX, 92; el-Buhûtî, V, 51.
62
Usrû~enî, 38; ez-Zeylaî, II, 512; dbn Nuceym, III, 217-218.
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anneyi âzad eden kimseye, anneyi âzad eden kimsenin erkek akrabalar na ve
devlet ba kan na aittir.
b.
Velâyeti

Mal Üzerindeki Velâyet Aç s ndan Evlilik D 8 DoGan ÇocuGun

KüçüFün mal üzerindeki haklar aç s ndan taraflar aras nda hukukî
temsil ili kisi doFuran unsurlar, slam hukukçular aras nda yakla m farkl l klar olmakla birlikte, babal k (baba, dede ve her ikisinin vasîsi) ve devlet
ba kanl F olarak belirlenmektedir. KüçüFün ahs ve mal üzerinde hukukî
temsil ili kisi doFuran öncelikli unsur (nesep/soybaF ili kisi) aç s ndan bak ld F nda, mal üzerindeki velâyet yetkisinin, ah s üzerindeki velâyet yetkisinin kullan m na k yasla, s n rl say da kimse taraf ndan kullan labildiFi
görülmektedir. Zira soybaF ili kisi aç s ndan mal üzerindeki velâyet yetkisinin kullan m baba, baban n babas /dede ve onlar n vasîleri ile s n rl tutulmu tur. DiFer taraftan, ah s üzerindeki haklar aç s ndan âzad edilen ve
çocuFu ile âzad eden aras nda hukukî temsil ili kisi doFuran velâ unsuru da,
mal üzerindeki hukukî temsil aç s ndan söz konusu edilmemi tir.
Hanefî hukukçular, küçüFün mal üzerindeki hukukî temsil yetkisinin
öncelik s ras na göre, baba, baban n vasîsi, vasînin vasîsi, dede, dedenin
vasîsi, vasînin vasîsi ve nihayet devlet ba kan ya da onun tayin ettiFi kimse
taraf ndan kullan labileceFini ifade etmektedirler.63 4âfiî hukukçulara göre,
öncelik s ras na göre küçüFün mal üzerindeki hukukî temsil hakk , baba,
dede…, baba ve dedenin vasîsi ve devlet ba kan na aittir.64 Mâlikî ve Hanbelîlere göre ise, baba, baban n vasîsi ve devlet ba kan küçüFün mal üzerinde
velâyet hakk na sahipken, dede bu hakka sahip deFildir.65 Bir bütün olarak
deFerlendirildiFinde söz konusu yakla mlardan ortaya ç kan temel husus,
baba, dede ve onlar n vasîleri taraf ndan kullan lamamas durumunda küçüFün mal üzerindeki hukukî temsil hakk n n, doFrudan devlet ba kan na ait
olacaF biçimindedir. Bu husus çerçevesinde ele al nd F nda evlilik d gayr-i
me ru cinsel ili ki sonucu doFmu olmas sebebiyle hukuken baba ve baba
yoluyla kurulan soybaF ili kisine sahip olmayan çocuFun mal üzerindeki
hukukî temsil yetkisinin doFrudan devlet ba kan na veya onun tayin ettiFi
kimseye ait olduFu anla lmaktad r.

63

el-Kâsânî, VI, 589.
en-Nevevî, III, 475; e~-±irbinî, III, 151; er-Remlî, IV, 373-374.
65
el-Merdâvî, V, 323-324; dbn Kudâme, IV, 570-571; el-Buhûtî, III, 447; el-Harâ~î, V, 291.
64
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slam hukukunda, taraflar aras nda hukukî temsil ili kisi doFuran öncelikli unsurun nesep olmas sebebiyle evlilik d
doFan çocuFun velâyeti
sorunu, öncelikle evlilik d l k-nesep ili kisi olmak üzere hukukî temsil ili kisinin –nesep ili kisi d nda- hangi yollardan kurulduFu sorusu çerçevesinde iki a amada ele al nmas gereken bir sorundur. “Evlilik d ” nitelemesi,
ister gayr-i me ru ili ki sonucu ister üphe/fiilî hata sonucu isterse efendicariye ili kisi sonucu olsun, evlilik birliFine baFlanamayan çocuklara i aret
etmektedir. Ancak slam hukukunda gayr-i me ru cinsel ili ki sonucu dünyaya gelmi olduFu hukuken tespit edilemediFi sürece, dünyaya gelen çocuFun
hukuken sahih/geçerli bir nesep/soybaF ili kisine (baba-oFul ili kisine) sahip
olduFu hükmü esast r. Dolay s yla hür kad n n –evli ya da bekâr olup olmamas na bak lmaks z n- üpheye dayal cinsel ili ki sonucu dünyaya getirdiFi
çocuk ile mülkiyet akdine baFl olarak cariyenin efendisinden dünyaya getirdiFi çocuFun hukukî temsili, geçerli bir nesep ili kisinin varl F sebebiyle
çocuFun asabesi (baba ve baba taraf ndan erkek akrabalar ) ve annenin
efendisine ait olur.
Evlilik d gayr-i me ru ili ki sonucu dünyaya gelmi olmas sebebiyle
hukuken geçerli bir nesep ili kisine sahip olmayan çocuklar n hukukî temsil
sorunu ise, slam hukukçular n n hukukî temsile ili kin belli ilkeler yoluyla
olu turduklar genel çerçevede ele al nmaktad r. Zira klasik slam hukuku
kaynaklar n n ilgili bölümleri incelendiFinde söz konusu sorunun, hususi
ba l k alt nda ve farkl bir aç klamay gerektirecek biçimde ele al nmad F
görülmektedir. 4ah s üzerindeki haklar aç s ndan taraflar aras nda hukukî
temsil ili kisinin kurulu biçimine ili kin genel ilke ise, çocuFu dünyaya getiren annenin aslen hür ya da âzatl olmas na göre farkl l k göstermektedir.
Aslen hür kad n n evlilik d gayr-i me ru ili ki sonucu dünyaya getirdiFi
çocuk, “Velîsi olmayan n velîsi, devlet ba kan d r” kural gereFi, devlet ba kan ya da onun tayin ettiFi bir kimse taraf ndan temsil edilirken; azatl kad n n gayr-i me ru ili ki sonucu dünyaya getirdiFi çocuk, öncelikle velâ ili kisi yoluyla, anneyi âzat eden kimse taraf ndan, velâ ili kisinin kurulamamas durumunda ise, “Velîsi olmayan n velîsiin devlet ba kan olacaF ” ilkesine baFl olarak devlet ba kan taraf ndan temsil edilmektedir.
Nesep ili kisi yoluyla kurulamamas durumunda hukukî temsil ili kisinin, devlet ba kanl F ya da velâ yoluyla kurulacaF yönündeki genel yaklama kar l k Ebû Hanife, evlilik d gayr-i me ru ili ki sonucu doFan çocuFun, öncelikle devlet ba kan ya da anneyi âzat eden kimse taraf ndan deFil;
s ras yla anne, annenin erkek ve kad n akrabalar taraf ndan temsil edileceFi
fikrini benimsemektedir. Ancak sözü edilen temsil yetkisi, küçüFün ahs
üzerindeki haklar n kullan m yla s n rl d r.
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Mal üzerindeki hukuki tasarruflar aç s ndan ise, evlilik d
gayr-i
me ru ili ki sonucu dünyaya gelmi çocuk, doFrudan devlet ba kan ya da
onun tayin ettiFi kimse taraf ndan temsil edilmektedir.
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IJTIHÂD AND A MODERNIST PERSPECTIVE TOWARDS ISLAMIC LAW AND THOUGHT*
Dr. Saim KAYAD B **
slam Hukuku ve Dü8üncesine Modernist Bir Yakla8 m ve ctihâd
Hayat n bütün yönlerinin sürekli bir deFi im ve geli im sürecinde olmas , insanlar n hukuktan beklentilerini de deFi tirmektedir. Böylece bu
deFi imden hukukçular n temel prensipleri yorumlamalar ndan kaynaklanan
feri hükümler de nasibini almaktad r. slam bir hayat nizam olduFuna göre,
artlar n deFi mesiyle birlikte meydana gelen sorunlara çözüm yollar üretebilmek için slam Hukukunun feri hükümleri de yorumlanabilmektedir. Bu
aç dan ctihâd prensibi olas problemlerin çözümünde temsil gücünü elinde
tutarak, adalet ve hakkaniyetin gerçeklemesinde hayati bir rol oynamaktad r.
Toplumun ihtiyaçlar n n kar lanmas için, slam Hukuku halihaz rdaki
artlarla ili ki içerisinde olmal d r. Gelenek ve kültüre dayanan fer’i hükümler artlar n ve zaman n deFi mesiyle deFi ime uFrayabilir. “Zaman n deFi mesiyle hükümlerin (a k m) de deFi imi inkâr olunamaz” prensibindeki
a k m kelimesinin aç klanmas konunun ayd nlat lmas na katk saFlayacakt r.
Bu ara t rma iki bölümde incelenecektir: ilk bölüm modernist olarak nitelenen yakla mlar n olu um ve geli im devrelerini tarihi bir süreçte ele almak. kinci bölümde ise son dönemdeki modernist yakla mlara özel vurgu
yap larak bu yakla mlar n mahiyeti ortaya konulmaya çal lacakt r.

*
A reflection of this study has been submitted to AMSS 34th Annual conference at Temple University Philadelphia,
USA, in September 30- October 2, 2005, its original title is “The Concept of Istihsan (Juristic Preference) as Reforming Characteristics of Islamic Law”.
**
Saim Kayadibi, PhD in Islamic Law, is associated with the University of Durham, School of Gov & Intl. Affairs/
Institute of Middle Eastern and Islamic Studies, United Kingdom, email: skayadibi@yahoo.com
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Introduction:
The concept of ijtihâd is a main mechanism for development of Islamic
law. Thus, it has to reactivate its role for the present era. As these ra’y and
qiy s are the supplementary components for ijtihâd, new occurrences have
inspired the idea of shar ‘ah reform.
This chapter will investigate the kinds of shar ‘ah reform that are
related to ijtihâd, starting from the core foundation of ijtihad and leading to
its development throughout history.
Times constantly change, and with these changes, human thought
evolves. To deal with this man needs to build a social structure in which he
is able to live in harmony. As history has revealed, it is the belief of Muslims
that God has responded to support this human revolution by sending
prophets with revealed laws,1 thus, giving aim and direction to the human
race.2 Man is considered as being guided towards certain purposes.3 The
evolution of mankind within circumstances that are in constant flux requires
that the law of the day has to be assessed and elaborated where and when
necessary, to maintain harmony of the social structures.
According to the Qur’ n, the last revelation was named and finalized as
Islam4. With this in mind as a principle, this research addresses the question
of how such finalized and completed document as the Qur’ n would apply to
constantly changing social circumstances?
Muslims believe that one must consider all the issues in the light of
Divine law. However, while the Qur’ n, with its thousands of verses, both
general and specific, appears to be rooted in history, Muslims believe that its
teachings are valid for all time. Consequently, they believe that even its most
general verses can be understood in the light of new and ever-changing
social conditions.
The Prophet alluded to the necessity for change and renewal in the
famous Tradition which says: “On the eve of every century, God will send to
my community a man who will renew its din (religion)”5.
The main purpose of this paper is to define where Islamic law stands
with regard to transformation and reform, particularly with reference to the
concept of ijtihâd. Consequently, my hypothesis is to suggest that Islamic
law has the capability to deal with past, present, and future issues only when
1

Qur’Fn: 16/36; 28/59.
Qur’Fn: 51/59.
3
Qur’Fn: 23/115.
4
Qur’Fn: 5/3.
5
AbV DÅwVd “Sunnah”, ii, 518. For comments about this adÆth see: Turner, Colin “MGceddidlik ve Bedi‘uzzaman”,
“Bediuzzaman ve Tecdit”, p: 65-73, Gelenek Publication, dstanbul, 2002.
2
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the exact role of the principle of ijtihâd is well-embraced and reactivated
through guidance of the na . There is some wrong interpretation of the
practices of the Companions. Because of the misunderstanding of the goal of
their practices, some scholar made unacceptable inferences from the practice
of the Companions.
The need for reform:
There is a general legal principle, which underpins renewal,
development, reform, transformation, and modification of the rulings of
contemporary judicial system namely “It is an accepted fact that the terms of
law (a k m) vary with the change in the times”6. If this principle is clarified,
it will shed light on the issue at hand. First we must define a k m (rulings),
and determine whether our principle applies unconditionally to all a k m, or
whether the a k m in Islamic law are exempted? These questions may lead
us to conclude that renewals of a k m would require changes to the law in
general, and thus the argument for reform and renewal would arise. It is also
essential to explain what the renewal of a k m means.
The investigation of relevant sources7 should be sufficient to
understand the purpose of the principle. It is impossible to deny the fact that
the terms of law (a k m) vary with changes in times, and it is based on
custom and tradition, which are the details of law. As time progresses,
circumstances, conditions, expectations and human traditions automatically
change. There would thus be unavoidable changes in customary law, which
is based on human experience rather than written sources. However, general
principles (qaw id al-kull yyah) 8 are inviolate and do not change over time.
In this respect, and according to the explanation of ‘Ali Haydar, the
a k m which change with the times are actually those constructed on
customs and traditions only. A k m fixed by text are not changeable since
the texts are considered to be stronger than custom. It is a fact that it is
impossible to build text on superstition, whereas customs often reflected
superstition.9 It is also a fact that while general a k m determined by na
(the Qur’ n and the Sunnah) could not be changed. However, specific a k m
may eventually be altered. Consequently, the a k m that vary with time are
6

This maxim of the law is first met -as far as I am concerned-in ÅdimÆ, AbV Sa‘Æd Mu ammad (d.116/1755),
“ManFfi‘ al-DaqFyiq fI Shar MajFmI‘ al- aqFyiq”, Istanbul, 1305, p: 328. Also see: Al-Majallah al-A kFm clause:
39.
7
ÅdimÆ, “Shar MajFmI‘”, p: 328; Mas‘Vd AfandÆ, “Mir’Ft al-Majallah”, Istanbul, 1299; SÅlim Rustem BÅz, “Shar
al-Majallah”, Beirut, 1986; Ibn NujÅym, “Al-AshbF wa al-NazFir”, Istanbul, 1257; ‘Ali aydÅr AfandÆ, “Durar alukkFm Shar al-Majallah al-A kFm”, Istanbul, 1314.
8
See: Mu afÅ A mad ZarkÅ, “Ça da Yakla mla $slam Hukuku”, tr. by Servet Arma an, v: 2, pp: 657-667.
9
‘Ali aydar AfandÆ, “Durar al- ukkFm”, p: 1/102.
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subject to qiy s and ma la ah, which produce a k m that are based on
ijtihâd.10
All aspects of life are subject to constant transformation, and the law is
no exception. Muslims believe that Islam is a way of life and consequently
the Islamic Law has to be interpreted in such a way that accommodates
changing circumstances and solves new problems. It is fair to say that
Islamic Law has, in general, been able to evolve over time and provide
guidance to the Muslim community rather than restrict itself in a way that
hinders evolution. In order to meet the future needs of society, Islamic law
has to interact with the circumstances of the present era. This is because the
purpose of Islamic law is to maintain justice to secure the good of the
community, and avoid evil. Since Muslim society is constantly changing, the
rules, which govern it, have to be flexible, and sometimes to change
completely. The purpose of shari‘ah legislation is to respond to man’s everchanging needs, rather than adopting those needs to suit the rules.11
Is Islamic law capable of responding to rapidly and inevitably changing
social circumstances, such as women having an active role outside the house
and joining the labour force side by side with men? Issues such as this raised
questions, which require answers.
Does Islamic law have the revitalizing character to accommodate the
changes of modern times, or must it rely on stale and outdated legal rulings
as it often has throughout history?12
The developments in science and technology have influenced, on a
daily basis, the relationship between humankind and the material world,
resulting in significant changes in social life. Such development often brings
about situations in which Islamic values and beliefs are tested. For example,
with advancements in medicine, and the development of new treatments the
use of drugs containing intoxicating substances is often unavoidable.13 Blood
transfusions,14 organ transplants,15 invitro fertilization, and artificial
insemination are all new issues, which must somehow be accommodated for
by Islamic law. Other contemporary problems include the ambiguity of prayer
times in the Arctic circle; the permissibility or otherwise of donning the
a k m, or praying, while in an aeroplane; how to calculate prayer times

10

ZarkÅ, “Ça da ” v: 2, p: 643.
Mehmet SaÆd Hatipo lu, “$slFm’ n Aktüel De eri Üzerine”, dslami Ara t{rmalar, Ankara, 1986, no: 1, p: 12.
12
Karadawi, “dslam Hukuku Evrensellik SÈreklilik”, pp: 135-136.
13
A mad SharbasÆ, “Yas’alKnaka fI al-DIni wa al- ayFt”, Beirut, 1981, 2/30, 5/93, 6/52; Hayreddin Karaman,
“GGnGn Meseleleri”, Gerçek Hayat, dz Yayincilik, dstanbul, 2003, 1/197.
14
AbV Sunnah, “ uqm al-‘IlFj bi naqli damm al-InsFn”, Majallah al-MajmÅ‘ al-Fiqh, nu: 1, 1987. SharbasÆ
“Yas’alKnaka”, 3/135, 460.
15
SharbasÆ, “Yas’alKnaka”, 1/604-609, 2/326.
11
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while in space, and so on.16 These problems, many of which are, admittedly,
hypothetical, have emerged with the advancement of science and technology,
and could not have been foreseen or legislated for by earlier rulings. These
issues arise from technical advancements, which present new challenges to
the a k m to respond with practical changes taking place at certain times
and thus require flexibility in the interpretation of the na (text). It should
always be kept in mind, however, that changes in law involve only practical
issues; general principles are inviolate and cannot be altered.17
The act of helping others is an example: While the context of help
varies according to time and circumstance, the principle of helping others
never changes. In brief, the concept does not change but the actions implied
by the concept may vary.
Another example is the principle of paying zak h, which does not
change; however, the details, however, such as the things subject to zak h
and the manner in which they are to be paid or collected, are open to change,
according to new interpretations that move with the times.18
Muslims believe that while all previous divine testaments were subject
to alteration and corruption, the testament, i.e. the Qur’an, is now as it was
when it was first revealed: God has assured19 the preservation of His Word
from the time of revelation to the Day of Judgment. However, despite the fact
that the Qur’an is complete and will not change. It is nevertheless expected
that it will be able to act as the source of new and ever-changing rulings.
Since the demise of Muhammad (pbuh), we are not to expect another
shar ‘ah.20 However, since society is open to change, this change needs to be
accommodated for by Islamic law. Thus, the purpose of Islamic law is not to
remain static but to move forward.21
Consequently, the concept of ijtihâd has an important role to play in
Islamic laws attempt to answer society’s ever-changing needs, while
remaining faithful to the unchanging reality of the Qur’an.

16

See: “Majallat al-MajmF‘ al-Fiqh”, 1987, no: 3, part: 1, p: 1419-1549; Karaman, “GGnGn Meseleleri”, 1/73-87, for
this context see adIth dajjFl in Muslim, “Fitan”, adIth no: 110; BukhÅrÆ, “TafsIr”, 39/3; AbV DÅwVd, “MalFhim”,
14; Ibn al- umÅm “Fat al-QadIr”, 1/156.
17
Erdo an, “A kFm n De i mesi”, p: 225.
18
Fazlur Ra mÅn, “$slam ve Ça da l k”, tr. by Alparslan Aç{kgenç, Ankara Okulu Yay{nlar{, 2002, p: 18-19.
19
Qur’Fn: 15/9
20
For completion of the prophesy and new sharI‘ah, see: Qur’Fn: 5/3.
21
Erdo an, “Ahkam n De i mesi”, p: 15.
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General historical perspective of modernization:
For the last fourteen centuries, discussions about modernization in
Islam, from the beginning of the revelations until the present time, have
always been alive. In addition, it could be said that Islam itself has come
with an inherent propensity for change, having renewed previous divine legal
systems with an understanding attuned to the conditions and socio-cultural
atmosphere of the time.
The purpose of modernization in Islam is an effort to return religion
to its own origins while making it understandable in the socio-cultural
context of the modern era. As the well-known scholar in the concept of reform movements Fazlur Rahman puts it, “Islam should be presented in a
format that modern individuals can understand.” Therefore, the history of
Islamic thought and law with regard to reform may be discussed under two
categories:
a- The period of formation and developments of Islamic law,
b- The renewal, revival and reform in the modern era.
a-The period of formation and developments of Islamic law
Inspired by the spirit of Islam, the Prophet (pbuh) and his companions
put a significant effort both spiritually and mentally into understanding the
shar ‘ah and implementing it throughout the period of wahy (revelation).
After the demise of the Prophet (pbuh), the development and
application of Islamic law became the responsibility of the Companions, and
the necessity for intellectual and legal studies emerged. It took approximately
two and a half centuries for Islamic law to form and eventually the doctrinal
and behavioural system became an integral part of the process.22
As Fazlur Rahman points out “the medieval systems of Islamic law
worked fairly successfully partly because of the realism shown by the very
early generations who took the raw materials for this law from the customs
and institutions of the conquered lands, they were modified where and when
necessary in the light of the Qur’ n teachings and integrated within that
teaching.”23 The first three centuries after the death of the Prophet (pbuh) are
22
Fazlur RahmÅn, “Revival and Reform in Islam”, Cambridge History of Islam, D.M. Halt, C.B,Cambridge Uni. Press,
Cambridge 1970, see it in “MakalelerIII”, p: 35.
23
Fazlur RahmÅn, “Islam and Modernity”, the University of Chicago, 1982, p: 2.
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seen on the whole as the era in which the main currents of Islamic legal
thinking emerged. All of the main theological and legal schools of thought
emerged during that period. I will now try to throw some light on certain
aspects of the development of Islamic law during this period by looking at
the leading role played by certain personalities, beginning with the Caliph
‘Umar (d.23/644). ‘Umar’s achievements in law led to the renewal in history
of Islamic legal thought. ‘Umar showed how the reformist character of Islam
could be applied after the death of the Prophet. While he was firmly attached
to the basic Qur’anic values, he understood the concept of social change and
showed that he had both the will and the ability to make decisions that were
required to adjust the shar ‘ah in accordance with social change in respect to
protect the main goal (maq id) of the shar ‘ah. However, whatever ‘Umar
did some changes or postponement wasn’t a change of the shar ‘ah or an
alteration of the shar ‘ah.
I have to emphasise on a point that some researchers insist on that
‘Umar’s practices on some rulings were an alteration of shar ‘ah. For
example: the case of granting zakat for those whose hearts are to be
reconciled, which was mentioned in the Qur’an24; the punishment of cutting
hand25; not distributing the land of Egypt and Syria for to those who
participated the war26; and the case of husband’s initiating the triple talâq
(divorce). However, all these examples are not a kind of example which
indicate an alteration of the shar ‘ah.27 I suppose, ‘Umar’s judgements on
these cases were misunderstood by some scholars.
In fact, ‘Umar played a significant role in achieving the underlying
objectives of Islamic law. 28 For example, he inspired the establishment of a
markaz al-‘ilm which is equivalent to a modern-day “centre of excellence”, in
the city of Kufah. In a short period of time, the city of Kufah became a cradle
of juristic activities. ‘Umar appointed ‘Abdullah b. Mas‘Vd (d.32/652) to the
city of Kufah as an educationalist. This appointment led to the development
of a legal school of thought based on the primary of personal legal opinion or
ra’y.29

24

Qur’an: 9/60
Qur’an: 5/38
26
See the verses about the spoils of war and booty Qur’an: 8/1,41 ; Qur’an: 59/6-9
27
See discussions about ‘Umar’s judgement and their real purposes: Saffet Köse “ Hz. Ömer’in Baz{ Uygulamalar{
Bajlam{nda Ahkâm{n Deji~mesi Tart{~malar{na Bir Bak{~”, Journal of Islamic Law Studies, issue: 7, April 2006 pp:
13-50.
28
For ‘Umar’s social and political life, his caliphate, military strategies, administrative roles, and his reforms etc. see:
ShiblÆ Nu‘mÅnÆ, “Omar the Great the second Caliph of Islam”, tr. by Mu ammed Saleem, printed at Ashraf press,
Lahore, Pakistan, 1962, v: 2.
29
Nu‘mÅnÆ, “Omar” v: 2, pp: 125-133.
25

3B

1.

L ; 17#7

‘Umar took the first steps towards institutionalising the council
(shKrah) system, which played a vitally important part in dealing with social
problems. He appointed a board to the council consisting of six people from
whom he excluded members of his own tribe. The members of the council
committee were from the H shim and Umayyad clans. Each member of the
board had to take an oath not to favour members of his tribe since such
nepotism would threaten the future of the system, which was conceived as
means of distributing justice without malice or favour. The basis of ‘Umar’s
ijtih d was to help the public in their day-to-day life by removing any
difficulties, so that the objectives purpose of the shar ‘ah might be
accomplished. When ‘Umar’s ijtih d is studied,30 it is obvious that his
established reforms were recognised by the shar ‘ah; however, ‘Umar did not
attempt to alter the obligatory (far ) principles.
The Qur’ n and the Sunnah are not based only on obligatory
commands; some of the rules exist in the form of recommendations and
requests. An authorised individual (‘ulu al-amr) can attempt to alter nonobligatory rules only. However, attempting to alter obligatory rules and
prohibitions is considered destructive to religion.
“Any decision taken by the authorised person (‘ulu al-amr) makes his
orders obligatory (far ) and whatever he decides to ban becomes prohibited
( ar m). However, as the rulings of the ‘ulu al-amr are restricted within the
time of his reign those rulings are likely to be temporary. In addition the ‘ulu
al-amr’s interference in obligatory rulings (far ) must be continued only to
postponing or bringing these forward under certain circumstances.”31
There are different historical views as to whether KVfah or Medina is
the cradle of Islamic thought. ‘Ali b. Abi alib’s third son Mu ammad b.
anaf founded a school of thought in the city of Medina which was far more
advanced than that of asan al-Ba r , although this is often overlooked or
underestimated. The school of thought in Medina was founded much earlier
than the one in Ba rah, and had an enormous impact on many important and
remarkable people such as W sil b. ‘At and AbV an fah.32
AbV an fah systemised the principle of personal legal opinion (ra’y)
which has its roots in the studies made by Ibn Mas‘Vd (d.32/653). The
significant feature of the KVfah school is emphasis on the principles of ra’y
and qiy s, which they suggested, should be resorted to when na was not
available. Their assertion that the practise of ijtih d was preferable to a
ruling based on a weak ad th can also be traced back to Ibn Mas‘Vd. One of

30

Nu‘mÅnÆ, “Omar” v: 2.
Orhan Çeker, verbally given information by him at the University of Selçuk dated on 29.03.04 in Konya/ Turkey.
32
NashshÅr, “Islamda felsefi dü üncenin do u u”, tr. by Osman Tunç, ist, 1999, v: 1, pp: 323-326.
31
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Ibn Mas‘Vd’s well known sayings is, “When one of you has to give a ruling,
you have Allah’s book to look into; and when you cannot find it in Allah’s
book, then resort to the Prophet’s Sunnah; and when you cannot find it in
either of them, then look to the judgement of wise men. If you are still unable
to find it, then resort to your own opinion (ra’y). Finally if you are still
unable to make a judgement, then abandon the post.” 33 It is also known that
Ibn Mas‘Vd said, “If the judgement is true, it is from God; if it is wrong, then
it is from me and the devil. And God and His Prophet are exempt from such
judgement”.34
Ibn Mas‘Vd stayed in KVfah more than ten years and is considered as a
founder of the KVfan school of thought. His thought a wide variety of
students from various backgrounds and had a huge impact on the
intellectuals of KVfah. It was Ibn Mas‘Vd more than anyone who gave the
people of KVfah and understanding of ijtih d based on qiy s and ra’y.35
The Prophet’s (pbuh) wife ‘ i’shah (d.58/679) was one of the
outstanding female jurists (mujtahidah faq hah) who deeply influenced the
Companions ( a abah) and the Successors (Tabi‘ n). One of her contributions
to the renewal of Islamic thought is the notion of ad th criticism (naqd).
Testing the ad th against the text of the Qur’ n to establish the validity of
ad th was one of her techniques;36 she also possessed an exceptional
understanding of opinion (ra’y), analogy (qiy s), textual criticism (naqd almatn), application of the ad th, juristic preference (isti s n), and other
various principles of Islamic law (u Kl al-fiqh).37
Ibn Abb s (d.68/687) was another outstanding scholar of the early
period. His exegesis of the Qur’ n is one of the most significant contributions
made to early Muslim scholarship. Exegesis (Tafs r) is an important factor in
return, which can be approved only if it has a connection with the Qur’ n.
Sa‘ d ibn Jubayr (d.95/777) is known as the first dedicated exegete and he
said “Whoever does not seek interpretation (Tafs r) is like a blind Bedouin”;
this opinion eventually became a pillar of Islamic thought.38

33

Ibn al-QayyÆm, “I‘lFm”, I, p: 63.
dsmail Cerraho lu, DIA, ii, p: 117; Ibn al-QayyÆm, “I‘lFm”, i, p: 81.
35
Aras, “ ammÅd ve F{khi GörÈ leri”, pp: 53-56.
36
In this context many books have been with the title istidrFk (to reform, to correct), eldest book known is alBaghdÅdÆ’s (d.498/1096) book which is called “IstidrFk al-Umm al-Mu‘minIn ‘Ai’shah ‘alF al- a Fbah” see:
Hatipo lu, M. S. “Hz. Ai e’nin adis Tenkitçili i”, 1973, XIX, pp: 59-74.
37
Hatipo lu, ibid.
38
Eliaç{k R. I. “$slam n Yenilikçileri”, v: 1, p: 144.
34
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AbV an fah’s (d.150/767)39 modernist spirit was inspired by Ibrah m
al-Nakh (d.95/713) and amm d b. Sulaym n (d.120/730). Nakh , who
lived in the city of KVfah, initiated the idea of personal legal opinion (ra’y)
and opinion of thought, he became a bridge between the Companions
( a bah) and their successors (T bi‘ n), including his student amm d b.
Sulaym n who later became the teacher of AbV an fah.
As much as amm d b. Sulaym n remained loyal to the general
principles of Islam he also stressed the indispensability of reason (‘aql) that
must always be interconnected with law by demonstrating the importance of
analogy (qiy s), opinion (ra’y) and the functions of rationality in his works.
Such matters he addressed during his works include emphasis on issues
relating to equality in marriage and women giving testimony in court as a
witness.40
With AbV an fah acting upon personal freedom of opinion in Islamic
law the school of ra’y in Islamic thought reached its peak, and he made an
enormous contribution to the developments of Islamic law by using the
principle of juristic preference (isti s n).41
AbV an fah’s support for ra’y-based ijtih d eventually became one of
the fundamental factors in the development of Islamic law. Whilst
performing his ijtih d, AbV an fah always resorted first to the Qur’an, then
to the Sunnah, then the rulings of AbV Bakr, ‘Umar, Uthm n and ‘Ali, and
finally to the rulings of other Companions. If he still could not reach an
acceptable conclusion then would resort qiy s based on his own opinion.42
AbV an fah’s understanding of the law is about dealing with rules
suitable for contemporary life rather than referring to old rulings, despite the
fact that his contemporaries constantly criticised him claiming that he did
not give adequate credit to na , or that he ignored ad th and gave
judgement based on his own whim or personal motives. The fact is, however,
that rational thought process are necessary to uncover the real meanings and
objectives of na , and this is possible only through the used of the intellect.
The use of intellect should not be confused with making arbitrary
judgements.
39
For more about AbV anÆfah, see: Mu afa Uzunpostalc{, “Ebu Hanife, Hayat ve $slam f kh ndaki Yeri”, SÜ Sosyal
bilimler Enstitüsü, 1986; Ibn NadÆm, “Al-Fihrist”, pp: 255-256; Ibn allikÅn, “WalFyat al-‘MyFn”, v: 2, pp: 163-164;
AbV Zahrah, “Mezhepler Tarihi”, v: 2, pp: 207-250; HaythamÆ, “Al- ayFt al- isFn”, p: 41; MevdVdÆ, “$slam
Dü üncesi Tarihi”, edited by M. M. SharÆf, v: 2, pp: 301-333; usayin b. ‘Ali SaymerÆ (d.436/1045), “AkhbFr AbK
anIfah wa As Fbuh”, Beirut, 1985.
40
Aras, “ ammÅd ve Fikhi GörÈ leri”, pp:63-106.
41
For AbV ahÆfah and the concept of isti sFn, see Saim Kayadibi, “Doctrine of isti sFn (Juristic Preference) in
Islamic Law”, first published by Tablet Yay{nlar{, Konya, June 2007.
42
AbV Zahrah, “AbK anIfah”, p: 342, also see: Uzunpostalc{, “EbK anIfe” DIA, X, 136; MevdVdÆ “$slam dG Gnce
Tarihi”, v: 2, p: 310.
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It is clear that juristic discretion enjoys both divine and prophetic
sanction, as the ad th of Mu‘ dh demonstrates.43 AbV an fah made
isti s n and qiy s essential to u Kl al-fiqh, allowing society the freedom and
flexibility with which to function and progress healthily, in line with the
objectives of the shari‘ah. All of these memorable contributions added to the
dynamics of Islamic thought throughout the history.
Later on, outstanding scholars made further efforts to develop the
Islamic juridical system even under difficult political situations when the
Islamic world faced the calamity of the Mongol invasion (1258). The anbali
scholar Najm al-D n al-TVf (d.719/1316) took the concept of ma la ah to the
furthest extent ever known. He emphasised the importance of the concept
and considered it suitable for applications in all areas of social life and
human relations, apart from ‘ib d t (worshiping) and those general principle
of law already determined and deemed inviolate. According to TVf , ma la ah
(particularization) and b y n
is activated through the method of takh
(exposition) to prevent the possible contradiction between ma la ah and the
other two principles, na (text) and ijm ‘ (consensus).44 TVf cites the ad th
“No harm shall be inflicted or reciprocated in Islam”45 in order to explain why
the concept of ma la ah is stronger than all other shar‘ principles, although
this does not necessarily mean the downgrading of na and ijm ‘. TVf agues
that it is obvious that in the process of the first creation, in the hereafter, and
in the continuation of life, God considers the ma la ah to be of paramount
importance to human beings; how, then, could it be possible to ignore
ma la ah as a principle of law? Given that the central objective of law is to
protect the five essential values, namely religion, life, intellect, lineage, and
property, it becomes even more crucial that ma la ah be considered. It is
impossible to ignore ma la ah. TVf continues, and even when na , ijm ‘
and other shar‘ principles contradict it ma la ah becomes the main source
(particularization) and b y n
of law through the methods of takh
(exposition).46
While TVf was expounding and developing the concept of ma la ah in
Baghdad at the same time, developments on the western fringes of the
Muslim world were inspiring similar responses to newly emerging legal
questions. The growth of Mediterranean trade, the transformation from

43

AbV DÅwVd, Sunan iii, 1019 adIth no:3585,
TVfÆ, “RisFlah”, pp: 46-48. About TVfÆ and the Concept of ma la ah see: Saim Kayadibi: “Al-TVfÆ- Centred
Approach to al-Maslahah al-Mursalah (Public Interest) in Islamic Law”, Journal of Islamic Law Studies, issue: 10,
year: April 2007, pp: 71-96
45
Ibn MÅjah, “Sunan”, ii. 784, adIth no: 2340; ShÅ ibÆ, “Al-MuwFfaqFt”, iii, p:17.
46
Koca, “$slam Hukukunda Maslahat’ Mursalah”, v: 1, no:1, pp: 93-122; RashÆt Riza, “Al-ManFr”, Cairo, 1909, v: 9,
no: 10; MevlÈt Uyanik, “Qur’Fn’ n Tarihsel ve Evrensel Okunu u”, Ankara, 1997, p: 219; Eliaç{k, “$slam’ n Yenilikçileri”, v:2, p: 53; Khallaf, “Ma ader” pp: 105-144.
44
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agricultural economy to trade economy, rapid urbanization, close
relationships with the Spanish Christians, and the jurists’ fear of gradual
loss of power,47 engendered a whole new set of issues and problems for
Andalusia society. Consequently, the scholars of Andalusia had to form a
new way of thinking in order to address these new issues in Islamic law. As
the existing provisions of fiqh were not enough to accommodate these new
problems, a new juristic philosophy was unavoidable. Of all of the scholars
achieve in the new juristic endeavours, it was Sh ib (d.790/1388) who is
arguably the most significant, elaborating as he did upon the key concept of
maq id al-shar ‘ah (objectives of the divine law).48 New problems and
dilemmas were viewed within the framework of maq id al-shar ‘ah and a
new ijtih d was formulated to cover everything connected to transactions
(mu‘ mal t); ‘ib d t, however, remained excluded.49
According to Sh ib , it is possible through induction to uncover the
main objective of the Sh r ‘, which is the attainment of benefit for mankind.
The objectives on ‘ib d t (worship) have to be obeyed without question; all
other rulings, however, should be interpreted in the light of ma la ah, and
innovation should be restricted only to the area of mu‘ mal t.50
In the fourteenth century, revivalist and reformist efforts became
visible with the appearance of Ibn Taymiyyah (d.728/1328). The essence of
his message was not man’s duty on earth is to discover God’s will and to
conduct his affairs according to it. God’s will is clearly indicated in the
Qur’ n and is elaborated upon in the Prophet’s Sunnah. God’s will is
enshrined in the shar ‘ah. For Ibn Taymiyyah, a society consciously applying
the shar ‘ah is a truly Muslim society. However, in order to apply the shar ‘ah
in a Muslim community, certain institutions must be formed the most
significant of these being the state. And no state is sacred unless it is based
on the precepts of the shar ‘ah. As Ibn Taymiyyah’s message does not focus
on the individual but rather is based on the existence of communities, he is
insistent on communal wisdom and communal justice rather than individual
benefit. In the eighteenth and nineteenth centuries, the rapidly escalating
reformist movements in the Muslim world exhibited the same
characteristics.51

47

M. KhÅlid Masood, “Islamic Legal Philosophy”, , International Islamic Publishers Delhi, 1989, pp: 67-75.
Masood, “Islamic Legal Philosopy”, p: 103.
49
Ibid p: 281
50
Masood, ibid, pp: 237,263.
51
RahmÅn, “Revival”, see in: “MakalelerIII”, p: 40.
48
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b-The renewal, revival and reform in the modern era:
For the purpose of this study, the modern era –as far as modernization
is concerned- may be seen as having begun in the early 18th century with the
outstanding scholar Dihlaw (d.1776). The most significant characteristics of
this period are the invasion and colonization of the Muslim world and its
concomitant loss of power and importance.
The modern era maybe studied under two main categories:
1) Period of formation 2) Period of development
1-The period of formation: this is a long period that spans from the
collapse of the Muslim world in general to that of the Ottoman Empire in
particular; from the independence of the Muslim world to the early years of
the Islamic Revolution in Iran (1979).
The modernist movement of this particular period coincides with the reevaluation of the role of ijtih d provoked by the tensions that had arisen as a
result of the acknowledgement of the Qur’an as an unchanging text, together
with consideration of the need to find solutions to new juristic problems. It
was also in response to the claim that the Muslim world’s apparent
backwardness and stagnation –in comparison to the newly emerging Europewas a result of its inability- or unwillingness- to countenance legal change
and shar ‘ah reform.52
The spread of Dihlaw ’s revivalist ideas, both in the Indian continent
and in other parts of the Muslim world, reflects the great efforts he put into
reassessing and interpreting Islam through subjecting it to a comprehensive
synthesis of new juristic methods and ideas.53 Dihlaw continued Sh ib ’s
line with regard to ma la ah and maq id al-shar ‘ah.54 He also claimed that
the door of ijtih d was never closed and that blind imitation must be
abandoned.55
Ibn Taymiyyah’s revivalist movement was reawakened centuries later
in northern Africa by the SanVs s56 and in western Africa by the FVl n s57;
similar revivalist movements also took place in India.

52

Sayyid Qutup, “$slam toplumuna do ru”, tr. by Ahmed Pakal{n, dslamo lu, dstanbul, 1988, pp: 63-66.
RahmÅn, “Islam”, p: 280.
54
DihlawÆ, “Hujjat Allah al-BFlighah”, tr. by Mehmet Erdo an, dz yayinlari, dstanbul, 1994, v: 1, p: 9.
55
DihlawÆ, “Iqd al-Jid”, ($ctihad, taklid ve telfik Gzerine dört risale), tr. by Hayreddin Karaman, dstanbul, 2000, pp:
159, 160, 123-180.
56
SanVsÆ movement: The founder of this movement is Mu ammmad b. ‘Ali al-SanVsÆ (d.1859); it is not an
independent SVfi sect an offshoot of the IdrÆsÆ sect. In North Africa it became a enormously powerful movement
politically and religiously. See: Kadir Özköse, “Mu ammed SanKsI Hayati, Eserleri, Hareketi”, dnsan yay{nlar{,
dstanbul, 2000.
53
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In nineteenth century, the issues revival and modernism were apparent
as a reaction to the encouragement of western thought. For example, Jam l
al-D n Afgh n (1839/1897) made an effort to bring the Muslim world’s
attention to the negative effects of western political and intellectual
dominance. He called on the Muslim world to rescuing itself from this alien
influence, and called for a collective effort in order to revivify ijtih d and
thus reawaken and restore the Islamic order. Afghani was a defender of the
oppressed and the poor and in order to defend them used not only Islamic
values, but also pre-Islamic and western values to bring the under classes of
the population to a certain level of understanding, so that they might be
equipped to defend their selves against the move malign western
influences.58 According to Afgh n , the door of ijtih d is always open, and
whoever possesses the required qualifications may practice it.59
Sayyid A mad Kh n (1817-98), an outstanding personality of
nineteenth century, was an inheritor of the revivalist movement. His
approach to the interpretation of the Qur’ n did not have any significant
differences from that of the Mu‘tazilities. He claimed there was no naskh
(abrogation) in the Qur’ n and his ideas on social reform had similarities
with Afgh n and Abduh.60 He also maintained the claim of many other
scholars who came before him that the door of ijtih d was open. All
adequately qualified Muslims must assess the issues of their period
according to circumstances and the time. There are fundamentally
unalterable values of religion; these values are invariable, however, the
circumstances differ.61 The most fundamental values of Islam are constructed
upon monotheism and ethics. In this manner, the religion and the shar ‘ah
are very different; hence, the perfect one is not the shar ‘ah but the religion
itself. Since there is no concept of a final shar ‘ah, investigating Muslim’s
problems in their own time and environment and under the light of
fundamental Islamic values is an unavoidable duty for believers. According
to Kh n, the Prophet’s ad th must be in accordance with the Qur’ n and the
laws of nature, otherwise they will not be recognized as the Prophet’s ad th.

57

FVlÅnÆ movement: This movement was led by OthmÅn b. FudÆ (Osman dan Fodio) (b.1754), Mu ammad Bello
(b.1781) and ‘Abd Allah b. FudÆ (b.1766). After Othman b. FudÆ the movement was continued by his son Mu ammad
Bello as the Sokoto Caliphate, See: Hiskett, Mervyn, “The Sword of Truth- the Life and Times of the Shehu Usuman
Dan Fodio”, New York 1973; Smith, ‘Abd Allah “The Islamic Revolutions of the 19th Century”, Journal of the
Historical Society of Nigeria”, ii, 1961, p: 176;, dsmail Hakk{ Göksoy, “FKlFnIler” in TDV dslam Ansiklopedisi,
dstanbul 1996, v: 13, pp: 215, 216.
58
Rahman, “Revival”, see in “MakalelerIII” p: 46.
59
Karaman, “Gerçek $slam’da birlik”, Nesil yay{nlar{; p: 34; MÅjid Fakhri, “$slam Felsefesi Tarihi”, tr. by Kas{m
Turhan, dstanbul, 1992, p: 304; for more on this see: JamÅl al-DÆn AfghÅnÆ: SamarrÅÆ asib “Dini Modernizmin Üç
ovalyesi”, Bedir publication, dstanbul, 1998.
60
A med ‘AzÆz “Hindistanda kültür çal malar ”, tr. by Latif Boyac{, dstanbul, 1995, p:84-85.
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Qur’Fn: 30/30.
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Consequently, the number of mutaw tur ad th does not exceed ten, and
there is no concept of n skh (abrogation) in the Qur’ n. Furthermore,
interpretation of shar ‘ah cannot be restricted to the four schools of
jurisprudences, and the ruling of previous jurists are not binding at all times;
after all, they are human and thus fallible.62
Another outstanding personality of Islamic revivalism is Mu ammad
‘Abduh (d.1905). ‘Abduh was deeply influenced by his master Afgh n ’s ideas
and by Sayyid A mad Kh n’s method of ijtih d based on culture and
education. He rejected imitation (taql d) and he insisted on returning to longforgotten methods such as ist s n, and practicing new ijtih d by using
reason and intellect, to address new circumstances and situations. According
to ‘Abduh, ijtih d is not being encouraged because it represents any
particular school of thought, but rather because it is supported by strong
evidences and is genuine. Every Muslim has a right to understand the
message of God and the teachings of His Prophet (pbuh) by simply looking
into the Qur’ n and the Sunnah. In order to understand God’s Word, Muslims
should be equipped with the relevant and required information.63
New developments and discoveries in the world also prompted the
Ottoman Empire to search improvement, resulting in a series of reformist,
movements especially after the declaration to establish the Tanz m t (1839).
These Tanz m t included, among other things, the law of merchants (1850),
a penal code (1858), maritime trade law (1868), and civil law (Majallah)
(1869-1879). ‘Abdul am d II was declared a constitutional monarch in the
1876 and the first written constitution was adopted. During the next three
decades, the Tanz m t reforms were applied and improved.64 The agenda of
that period was based mainly on the majallah al-a k m65 prepared by Jawdat
Pasha (1823-95), one of the leading founding members of the Niz miyah
courts.66
According to Jawdat Pasha, when injustices abound and existing
institutions such as courts and ijtih d are insufficient, one must establish
new rulings in order to provide solutions to restore order. Thus establishing
new courts became a priority.67 The main reason for reforms was the
62

M. M. Abd al- amid Sharif, “$slam DK Kncesi Tarihi”, dstanbul, 1992, v: 4, pp: 386-390.
‘Abduh, “Risalah al-TawhId”, p: 104; Zeki d can, “Mu ammed ‘Abduh’un Dini ve Siyasi GörG leri”, Dergah,
dstanbul, 1998, p: 149-167; Karaman, “Gerçek $slam’da Birlik” p: 82; for more about Mu ammad Abduh, see:, H.
Malcolm Kerr, “Islamic Reform, the political and legal theories of Mu ammad ‘Abduh and RFshid Ri F”, University
of California Press, USA, 1966; Watt, “Islamic Fundamentalism and Modernity”, p: 51.
64
Biri {k, “Hint Alt K tas nda DG Gnce ve Tefsir Ekolleri”, p: 42-43.; Taha Akyol, “Iran’da ve Osmanl{’da Mezhep ve
Devlet”, Milliyet, 1999, iv, p: 193;
65
Al-Majallah al-A kFm: The Ottoman courts manual.
66
Ahmet Cevdet Pa a, “TazFkir”, Tatimmah, publisher Cavid Baysun, TTK bas{mevi, Ankara, 1986, pp: 85-91.
67
Cevdet, “TazFkir”, Tatimmah, pp: 85-91; Akyol, “Medine’den Lozana”, p: 39.
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inadequacy of existing traditional fiqh, both in term of content, fatw (legal
opinion) and method of trial on the one hand, and the need to produce a code
of civil law that would be strong enough to meet the challenges posed by the
rival western civil law on the other hand.68
There were three kinds of courts in the Ottoman state. One of them was
for foreign nationals living in the Ottoman Empire and was called the
consulate court. The other two were for the subjects of the Ottoman Empire:
the shar ‘ah courts69 for Muslim subjects and the church courts for nonMuslim subjects. As the relations between Muslims and non-Muslims were
increasing, especially at the commercial and social levels, how to address
legal issues between the two was increasingly becoming a problem. As a
solution, the Ottoman Empire established mixed trade courts in 1848; they
had 14 members, half Muslim and half non-Muslim.70
Another significant reformer was A mad Hilm (1865/1914), a true
defender of the theory of ijtih d.71 Similarly, Sayyid Bey (1873/1924) strongly
believed that the genuine reasons behind the Muslim world’s problems were
imitation (taql d), ignorance, inexperience and extreme sectarianism. He also
suggested that the Majallah, which was based on anaf jurisprudence,
should be reconsidered.72
amdi Yazir (1878/1942) also expressed his strong belief in the
importance of revivalism. In support of his claim, he quoted the Prophet’s
(pbuh) ad th,73 “On the eve of every century, God will send to my community
aqq (Izmirli)
a man who will renew it din (religion)”74. Ism ‘ l
(1868/1946)75 was also an important representative of modernism.
By the second half of the twentieth century, Islamic revivalism and reform entered an era of regression. Intellectuals such as Mu ammad ‘Abduh
(1845/1905), S. A. Khan (1817/1898) and Sayyid Am r ‘Ali (d.1928) had
established a very strong base for Islamic modernism. However, the
movement began deteriorate as it was put on the defensive in the wake of the
spread of secular westernization. Most of these reforms resulted only in the
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Ibid. 51.
Ibid, p: 35.
70
Ibid p: 37.
71
IsmÅÆl Kara, “Turkiye’de $slamc l k DGGncesi”, v: 1, p: 14, Risale, dstanbul, 1986.
72
Sayyid Bay, “U Kl”, pp: 163-330, 1917; Kara, ibid, pp: 221-228.
73
Me met Ayd{n, “Elmal l ’da TeceddGd Fikri”, dslam Felsefesi Yaz{lar{, Ufuk, dstanbul, 2000, p: 188; Kara, ibid, v:
1 p: 425.
74
AbV DÅwVd, “Sunnah”, ii, 518. For the comment of this adIth see: Turner, “MGceddidlik”, pp: 65-73.
75
Izmirli, “SebilurrashFd”, no: 297, pp: 190-195, no: 293, p: 129-132; Kara, ibid, v: 2, pp: 98-104.
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smoothing out of differences among the four schools of thought, with little
impact on wider society as a whole.76
One of the revivalists of this period is Mu ammad Iqb l (1873/1938).
The basis of his claims was that the intellect and the heart working together
would allow an object to realise its aims. Worldly life would be obtained with
the intellect while eternal life would be obtained with the heart.77 According
to Iqb l, continuity and transformation go hand in had. Absolute reality
maintains continuity while transformation and movement are one of the
greater signs of God on earth. According to Iqb l, communities occupying the
centre stage of an active world should be dynamic. The fundamental principle
in Islam that maintains this dynamism is ijtih d.78 The ad th of Mu‘adh ibn
Jabal79 is in fact a genuine lesson for people of this time.80 Iqb l insists on
approaching legal problems with the spirit of ‘Umar and with the ability of
critical and free thought.81 He strongly emphasised that a new legal order in
the field of transactions (mu‘ mal t) must be subject to change and
transformation. However, worship (‘ib d t) must remain fixed. Therefore, he
developed a new philosophical concept called “permanent transformation”,
with ‘ib d t and religious obligations remaining inviolate, while transactions
(mu‘ mal t) are open to change.82
Sa‘ d Nurs (b.1876-d.1960), another important revivalist, had almost
identical ideas.83 Nurs also claimed that the door of ijtih d is always open.84
In the 1970s, Khomein (1902/1989) developed the concept of “wal yati
faq h” which foreshadowed the rise of hierocratic rule in Iran.85 Moreover, in
1979 his Islamic revolution overturned the Pahlaw dynasty with the
tremendous support of the people and established an Islamic Republic.
Revivalism in the Sh ‘ah tradition continued with Muta ar (1921/1979) and
Shar ‘ati (1933/1977); it continues today with the likes of 'Abd al-Kar m
76

Ibid, p: 51.
IqbÅl, “Islam’da Dini DÈ Èncenin Yeniden Do u u”, p: 19.
78
Ibid, p: 202.
79
AbV DÅwVd, “Sunan” iii, 1019 adIth no: 3585.
80
IqbÅl, ibid, pp: 202,203.
81
Ibid, pp: 228-229.
82
JÅwid IqbÅl, “Uluslararas{ Mu ammed Iqbal Sempozyumu Bildirileri, Mu ammed Iqbal Kitab{”, IBBKDY, dstanbul, 1997, p: 18-25.
83
CelÅlizÅde, “Bed‘iuzzaman”, p: 76.
84
Said Nursi, “Sözler”, Yeni Asya Ne riyat, dstanbul, January 1998, p: 442.
85
WilFyat al-faqIh (a theory of rule by the jurist): This Shi‘Æte theory formulated largely by the Ayatullah KhomeinÆ,
who claimed that the political power has to in the hands of a jurist faqIh, who rule in the name of the Hidden Imam.
KhomenÆ’s fundamental theory is that Jurists are appointed by Imams, ImÅms by Prophets, and Prophets by God.
While the Hidden Imam is in occultation, a just mujtahid faqIh leads the government on behalf of the MahdÆ until he
returns. See: dsmÅÆl SafÅ ÜstÈn, “Humeyni’den Hamaney’e $ran $slam Cumhuriyeti Yönetim Biçimi”, Birle ik, dstanbul, 1999, p: 25; Chibli Mallat, “The Renewal of Islamic law”, Cambridge University Press, 1993.
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Soroush (b.1945), Shabestari (b.1936) and Mohsen Kadivar (b.1959).
According to the Sh ‘ah, the principle of ijtih d must function in accordance
with changing circumstances and must be responsibility of Muslim scholars.
There is a need for a mujtahid in every era and the purpose of “wal yati
faq h” is to maintain the general principles of the shar ‘ah and investigate
whether it is being applied appropriately.86
Shar ‘ati (1933/1977) represents another dimension of revivalist with
his call for a return to the original Islam. He rejected blind or cultural
adherence to religion, citing outdated guasi-religious superstition as the
main reason for the backwardness of the Muslim world.87 The principle of
ijtih d must be reactivated and should not be restricted to one period of time
or set of particular circumstances.88 According to Shar ‘ati, closing the door of
ijtih d would be a catastrophe. He considered Afgh n and ‘Abduh as the
leaders of revivalism and contemporary Islamic reawakening.89
2-The Period of development:
This particular period i.e. from WW2 to the present day, evolved from
the experiences of the previous phase and took on a more overtly revivalist
character. The most important characteristic of this period is the effort made
by many Muslim reformists to regain the material power and prestige that
once belonged to the Muslim world. The call was now for a collaborative
ijtih d which would inspiration both revivalism and modernisation. The promodernist movement’s collaborative efforts were directed at purifying Islam
and eradicating currents such as extreme sufism, in order to prepare common
ground to work on.90
One of the outstanding intellectuals of this period is Fazlur Rahman
(b:1919, d:1988).91 His reformist and revivalist technique could be
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Ayatullah MutahharÆ, “$slam Devrimi”, P{nar, dstanbul, 1981, pp: 62-63, 119-121.
‘Ali Shari‘atÆ (d.1977), “Öze DönG ”, tr. by Kerim Güney, Kitabevi, dstanbul, 1999, pp: 38-41.
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Shari‘atÆ, “Ne Yapmal ”, tr. by Mu ammad Hizbullah, Birle ik, Istanbul, 1995, pp: 95-105.
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Shari‘atÆ, “Yar n n Tarihine Bak ”, tr. by Orhan Pekin, Ejder, Said Okumu , Birle ik, dstanbul, 1998, p: 148.
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RahmÅn, “Revival” ibid, p: 47; An alternative perspective on the polity of the Muslim world in the 20th century can
be seen in four stages in: Ahmet Davutoglu, “Civilizational Transformation and the Muslim World”, Mahir
Publications, Kuala Lumpur, 1994, p: 105-113.
91
Fazlur Rahman was born on September 21, 1919 to the Malak family in the HazÅrah district in pre-partition India,
now part of Pakistan. He died on July 26, 1988 in Chicago, Illinois. He studied with his father, MawlÅnÅ Shi Åb alDÆn, a graduate from the famous Indian seminary DÅr al-‘UlVm Deaband, which provided him with a background in
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psychology at Oxford University in 1949. He thought Persian and Islamic Studies at Durham University from 1950 to
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summarised as follows. First, there should be a critical analysis of Islamic
tradition and of how that tradition was formed. The fundamental principles
of Islam, and the socio-economic and political circumstances under which
they developed, must also be analysed. The next task is to determine how
these fundamental principles may be conveyed throughout time.92
According to Fazlur Rahman, the Qur’ n should be the central criterion,
and its general principles, values and long term purposes must be determined
and systemised. Later, these principles and purposes must be formulated. So
they can be made understandable by contemporary society and applicable to
current issue and problems. In other words, the principles and purposes of
the Qur’ n should be integrated into present circumstances.93 His main
objective was the discovery of the fundamental principles of Islam and the
formulation of these principles into conveyable propositions for present
circumstances, allowing those principles to retain their permanence.
According to Rahman, the fundamental principle of Islamic law is
ijtih d. The main goal of ijtih d is to realize the general purposes of the
Qur’ n, which is valid for all times, even though its details may change.
Rahman describes the process of interpretation as “a double movement, from
the present situation to the Qur’ nic times, then back to the present.”94
Islamic revivalism in the past fifty years has also found its voice with
Shi personalities such as Najafab d 95, Fa lallah96, ‘Abd al-Kar m Soroush97,
and Sunn ideologues such as Tur b 98, Ghannouchi99,, ‘Amm ra100, asan

over a seven year period from 1961 to 1968. As director of the Institute he also served on the Advisory Council of
Islamic Ideology, a supreme policy making body. After a short while as visiting professor at the University of
California, Los Angeles, he was appointed as professor of Islamic thought at the University of Chicago in the fall of
1969. He continued his work till his death on July 26 1988. See: Fazlur Rahman, “Revival and Reform in Islam”, pp:
1-3, edited and with an introduction by EbrÅhÆm Moosa, One World publications, oxford 2000.
92
Tamara Sonn, “Fazlur Rahman’s Islamic Methodology”, The Muslim World, 1991, v: 81, p: 212-230. See: in Fazlur
Rahman, “Makaleler1”, tr. by Adil Çiftçi, p:8.
93
Rahman, “Islam and Modernity”, p: 13.
94
Ibid, p: 5.
95
According to him Walyati FaqIh has to be completely based on the power of the people. Dominance should be held
by the majority. See: Ayatullah Åli i NajafabÅdÆ, “Velayeti Fakih; Hukumeti Salihan”, muassaseai HudamÅti
Farhangi Resa, 1984, p: 67.
96
According to him, Islamists should use the language of the present time. His method is that one should be inspired
by the past, but move to the future with a renewed form. In addition, he saw the need for renewing Islamic
intellectuality and activating the establishment of ijtihFd. See: M. usain Fa l Allah, “$slami Söylem ve Gelecek”,
P{nar, dstanbul, 2000, pp: 26, 48-50.
97
See: ‘Abd al-Karim Soroush: “Maksimum ve Mimimum Din”, tr. by Yasin Demirkan, Fecre Do ru Magazin,
November, December 1999, 4/37-38-39.
98
According to him the traditional methodology does not completely respond to our contemporary needs, therefore, a
new methodology is immediately required. The institution of ijtihFd should renew previous juristic principles. These
should be renewed constantly in the light of the main objectives of Islam. See: asan TurÅbÆ, “Islami DGsGncenin
$hyas ”, tr. by Sefer Turan, Adem Yerinde, Ekin, dstanbul, 1997, 66-81.
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anaf 101, J bir 102, Qarad w and in Turkey, Hayreddin Karaman103 who
undertook the challenge to bring the Muslim world into the modern era.
Qarad w ’s great emphasis is on the return of Islamic law to its original
function. He passionately defended the principle that Islamic law must be
developed in accordance with necessities of the modern era. According to
Qarad w , the first requirement was to re-open the gate of ijtih d, returning
to the path of the founding fathers and liberating ourselves from the burden
of fanaticism and sectarianism. As he said, “There is no evidence, either
God’s Book or Prophet’s Sunnah, that we should be loyal to a particular
school of jurisprudence.”104
Conclusion:
Islam is a religion which is not only confined to a certain time or a
nation, however it is a universal religion which comprehends all over the
time from the past to the future; from human beings to jinn and all the
exists. Therefore, Islamic law has a special role to solve the problems
occurred though the expectations of life. Of course, we know that all aspects
of life are subject to constant transformation, and the present law, which is
interpreted by jurists, is no exception. As Islam is a way of life, in order to
meet the future needs of society, Islamic law has to interact with the
circumstances of the present era to solve new problems. The purpose of the
shari‘ah legislation is to respond to man’s ever-changing needs that are not
contradict to the purpose of the shari‘ah.
As we have seen that, the Islamic law has the revitalizing character to
accommodate the changes of modern times. Many scholars emphasised
throughout the history that Islam is a universal religion and its rulings must
give responses to the problems. Of course, these problems, many of which
are, admittedly, hypothetical, have emerged with the advancement of science
and technology, and could not have been foreseen or legislated for by earlier
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According to him, the concept of renewal in Islam is possible to activate the principle of ijtihFd and avoid taqlId
(imitation). He points out that life is also based on evolution and cultures are too. See: RÅshid al-GhannVshÆ, “$slami
Yöneli i”, Bir, dstanbul, 1987, p: 28-32.
100
He is one of the contemporary thinkers of the Mu‘tazilah school of thought. He was born in Egypt in 1932.
101
Like his predecessors, he is a proponent of ijtihFd and ta’wIl (interpretation) which he claims are to the main
purposes of sharI‘ah (maqF id al-sharI‘ah). The existence of sharI‘ah is to clarify the rulings discovered by human
intellect. Therefore, ijtihFd in that context means to make balance between the sharI‘ah and nature. See: asan anafÆ,
“Otoriteryenligin Epistomolojik, ontolojik, Ahlaki, Siyasi ve Tarihi Kökleri”, tr. by dlhÅmÆ GÈler, dslamiyat Dergisi,
Ankara, April-June, 1999, pp: 29-30, v: 2, no: 2.
102
See: Mu ammad ‘AbÆd al-JÅbirÆ, “TakwIn al-‘Aql al- ‘ArabI-‘ Arap Akl n n olu umu”, tr. by dbrahim Akbaba, dz,
dstanbul, 1997, p: 73-74, 133.
103
For more about his life, see: “Journal of Islamic law Studies”, issue: 3, Mehir Vakfi, Konya, June, 2004.
104
QaradÅwÆ, “dslam Hukuku evrensellik sÈreklilik”, p: 136.
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rulings. These issues arise from technical advancements which present new
challenges to the a k m to respond with practical changes taking place at
certain times and thus require a flexibility in the interpretation of the na
(text). It should always be kept in mind, however, that changes in law
involve only practical issues; general principles are inviolate and cannot be
altered.
It should again be emphasised here that the purpose of
modernization in Islam is an effort to return religion to its own origins while
making it understandable in the socio-cultural context of the modern era. As
the well-known scholar in the concept of reform movements Fazlur Rahman
puts it, “Islam should be presented in a format that modern individuals can
understand.” It should not be interpreted solely for the sake of modern
individual.
After the demise of the Prophet, the development and application of
Islamic law became the responsibility of the Companions, and the necessity
for intellectual and legal studies emerged. For this responsibility given to the
caliphs or the other Companions such as, Abu Bakr, ‘Umar, Abdullah ibn
‘Umar etc. made a significant contribution to the Islamic law and thought.
Especially, ‘Umar showed how the modernist character of Islam could be
applied after the death of the Prophet. While he was firmly attached to the
basic Qur’anic values, he understood the concept of social change and
showed that he had both the will and the ability to make decisions that were
required to regulate the shar ‘ah in accordance with social change. However
the implementations of ‘Umar105 for Islamic law has to be understood in a
way which deal with the purpose of the shar ‘ah. It is not considered as an
alteration of the shar ‘ah.
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Kavram

Arap dilinde, ku yavrusunun kendisini beslemesi için annesine ya da
deve yavrusunun emmek için memeye boynunu uzatmas n ifade eden re â
fiilinden isim olan rü vet (ç. ru en, ri en), râ harfinin üç harekesiyle de (rü vet, ra vet ve ri vet eklinde) okunabilen, sözlükteki anlamlar ndan her birisinin st lah manas yla yak n baFlant s bulunan ilginç bir kelimedir. Söz
gelimi ayn kökten türeyen ri â kelimesi kuyudan su çekebilmek için kovaya
baFlanan ip anlam na gelir. Rü vet, istenilen menfaate ula t ran vas ta olduFu için kovaya baFlanan ve kuyunun dibindeki suya ula t ran ipe benzetil-
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mi tir. Ayr ca Kur’ân- Kerîm’in (Bakara, 2/188) rü vet vermeyi ifade etmek
üzere “edlâ” kelimesini kullanmas da oldukça ilginçtir. Bu kelime de kuyunun dibindeki suyu almak için kovay sark tmak (bk. Yûsuf, 12/19) anlam na
gelmektedir.1 Rü vet almak isteyenin elini kar taraf n cebine uzatmas sebebiyle bu anlamla bir baFlant söz konusudur.
Rü vet’in sözlükteki bir ba ka anlam da yap lan i kar l F nda verilen
ücret/bah i tir (cu‘l). Fakat rü vet, haks z ekilde elde edilmi menfaati ifade
ettiFi için sözlüklerde onun e anlaml s olan diFer kelimelerde bu özelliFi
vurgulanm t r. Söz gelimi köpeFe at lan ta anlam na da gelen b rtîl (ç.
berâtîl) kelimesi rü vet anlam nda da kullan lm ve inne’l-berâtîl tensuru’lebâtîl
= rü vetler haks zl klara yard m eder ifadesi darbmesel olarak yayg nl k kazanm t r.2 B rtîl’in bu anlam ile ayn zamanda
rü vet alan a aF lama söz konusudur. Rü vet istemek anlam na gelen
ister â kelimesindeki kuzunun annesini emmek istemesi ve bunu belli etmek
için kuyruFunu sallamas manas da3 bu aç dan manidard r. Bunun yan nda
rü vet suçu, alan ile verenin kar l kl olarak (murâ ât) birbirlerine menfaat
teminine dayand F için musâne‘a,4 kar l kl iltimas ifade ettiFi için de
muhâbât (iltimas geçmek, kay rmak) kelimeleri ile de kar lanm t r.5
slam hukuk literatüründe rü vetin biri geni diFeri dar olmak üzere iki
anlamda kullan ld F görülür. Sözlük anlam yla ilintili olarak geni manada
rü vete daha çok Hanefî geleneFine mensup fukahan n eserlerinde rastlan r.
Bu çerçevede özel hukuk alan na giren ili kilerde bile olsa herhangi bir vazifenin ifas kar l F nda elde edilen ücret rü vet olarak deFerlendirilir. Söz
gelimi bu mezhebin önde gelen alimlerinden Kâsânî (ö.587/1191) Hz. Peygamber’in k z Fât ma’y (r.a.) Hz. Ali (r.a.) ile evlendirirken aralar nda i
bölümü yap p evin geçimini ilgilendiren d i lerinin damad Hz. Ali’ye ev
i lerinin de k z Fât ma’ya ait olduFunu söylemesinden hareketle bir kad n n

1

Âs{m Efendi, Kamus Tercümesi, “d.l.v.” md.
Zemah~erî, Esâsü’l-belâ a, “b.r.t.l.” ve “r.~.v.” md.’leri; Zebîdî, Tâcü’l-‘arûs, “b.r.t.l.” md.; Âs{m Efendi, Kamus
Tercemesi, “b.r.t.l.” md.
3
bk. Ebû Amr e~-±eybânî, Kitâbü’l-Cîm, “r.~.v.” md.
4
Zebîdî, “s.n.‘a.” md.
5
Rü~vet ve ayn{ anlama gelen dijer kelimeler için bk. Halil b. Ahmed el-Ferâhîdî, Kitâbü’l-‘Ayn (haz. Davud Sellûm
v.djr.), Beyrut 2004, “r.~.v.” ve “s.h.t.” md.’leri; Ebû Amr e~-±eybânî, Kitâbü’l-Cîm (n~r. Adil e~-±âtî), Beyrut 2003,
“r.~.v.” md.; Ebû Hilâl el-Askerî, el-Furûk fi’l-luga (n~r. Muhammed Bâsil Uyûnüssûd), Beyrut 1426/2005, s. 195196, 261; Râg{b, el-Müfredât, dstanbul 1985, “s.h.t.” md.; Zemah~erî, Esâsü’l-belâ a, Beyrut 1385/1965, “b.r.t.l.”;
“r.~.v.”; “s.l.l.” ve “s.h.t.” md.’leri; a.mlf., el-Fâik, “s.l.l.” ve “b.h.s.” md.’leri; Kamus Tercemesi, “b.r.t.l.” md.; Muhammed b. Ebî Bekr er-Râzî, Tefsîru garîbi’l-Kur’âni’l-‘azîm (n~r. Hüseyin Elmal{), Ankara 1997, “s.h.t.” md.;
dbnü’l-Esîr, en-Nihâye (n~r. Halil Me’mûn ±îhâ), Beyrut 1422/2001, “s.h.t.” md; dbn Manzûr, Lisânü’l-‘Arab, Beyrut,
ts. (Dâru Sâd{r), “r.~.v.” md.; Kâmûs Tercümesi, “d.l.v.” ve “r.~.v.”md.’leri; Ebü’l-Bekâ’, el-Külliyyât (n~r. Adnan
Dervi~-Muhammed el-M{srî), Beyrut 1419/1998, “s.h.t” md.; Tehânevî, Ke âfu st lâhâti’l-fünûn, Kalküta 1862,
“rü~vet” md., I, 595-597; Zebîdî, Tâcü’l-‘arûs, Kahire, ts. (Dâru’l-Fikr), “b.r.t.l.”, “s.h.t.”, “s.n.‘a.” ve “r.~.v.” md.’leri;
Bereketî, et-Ta‘rîfâtü’l-f khiyye, Beyrut 1424/2003, “el-dslâl” md.
2
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ev i lerini yapma kar l F nda kocas ndan istediFi ücreti;6 evlilik akdi kurulurken kad n n, doFacak çocuFu emzirme kar l F nda talep ettiFi bedeli7 rü vet olarak deFerlendirir. Bunun yan nda Hanefîler ihtisas kabilinden olan
mücerred haklardan doFan menfaatlerin akitlerle ba kas na devri mümkün
olmad F ndan kar l F nda al nan bedeli (el-i‘tiyâz ‘ani’l-hukûk ’l-mücerrede)
de rü vet kapsam nda deFerlendirerek caiz görmezler. Mesela ayn kocayla
evli olan e lerin nöbet (kasm) haklar n devretme kar l F nda elde ettikleri
bedel rü vet say l rken vazifeden çekilme, kad n n kendisine ait nikah sona
erdirecek muhayyerlik hakk n kullanmama kar l F nda kocas ndan istediFi
ücret,8 uf‘a hakk n n devri kar l F nda al nan bedel9 rü vet ile ili kilendirilerek caiz görülmez. Hanefî fukahas bu tür haklar n temlik edilemediFini10
ve sadece ilgili ki ilerden zarar kald rmak için me ru k l nd F n , hak sahibinin bedele r za göstermesinin zarar n bulunmad F na delalet ettiFini ileri
sürerler.11 Ayn aç dan bak larak ric‘î talakla bo anm olan kad n n kendisine dönmesi için, kocan n mehrini kendisine baF lamas n istemesi üzerine
kad n n bunu kabul etmesi12 de rü vet çerçevesinde görülür. Bundan ba ka
meralar, yaylalar, odun toplama alanlar keza bu gün otoparklar, piknik yerleri gibi kamunun kullan m na aç k olan sahalarda baz ah slar n yetkileri
olmad F halde otorite tesis edip buralardan istifade kar l F nda istedikleri
ücret de rü vet kapsam nda deFerlendirilir.13 Ücret mukabilinde bir mala kefil
olman n rü vet olarak deFerlendirilmesinde14 olduFu gibi ahlâkî bir vazife
kar l F nda istenen ücret de rü vet çerçevesinde görülmektedir. Bu tür kural
ihlallerinin ya da ahlaki vazifeler kar l F nda ücret istemenin rü vetle ili kilendirilmesi daha çok k nanmay ve ay planmay gerektiren utanç verici yönünün bulunmas yla irtibatland r lmas ndan olmal d r. Çünkü hukuki anlamdaki rü vette bu özellik bask nd r (bk. a .).
Dar manada rü vet, herhangi bir ücret kar l F nda bir vazifeyi üstlenmi bulunan kamu görevlisinin yetkisini veya vazifesini ya da nüfuzunu
kullanarak saFlad F ç kar eklinde tan mlanabilir. Bu durum, görev icab
yap lmas gereken bir i in kar l F nda bir menfaat elde edilmesi eklinde
olabileceFi gibi talebin hakl bir sebebe dayanmad F hallerde herhangi bir

6

Bedâi‘u’s-sanâi‘, Kahire 1327-28/1910, IV, 24.
a.e., IV, 40-41.
8
dbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, Kahire 1272-1324, II, 401; IV, 14.
9
Tûrî, Tekmiletü’l-Bahri’r-râik, VIII, 255; Meydânî, Beyrut 1399/1979, II, 113.
10
Kâsânî, VI, 190.
11
dbn Âbidîn, IV, 14-15.
12
Gânim el-Bajdâdî, Mecma‘u’d-damânât (n~r. Muhammed Ahmed Serrâc-Ali Cumu‘a Muhammed), Kahire
1420/1999, II, 724-725.
13
dbn Nüceym, “er-Rü~vetü ve aksâmühâ li’l-kâdî ve gayrihî”, er-Resâilü’z-Zeyniyye fî mezhebi’l-Hanefiyye içinde
(n~r. Muhamed Ahmed Serrâc-Ali Cumu‘a Muhammed), Kahire 1419-20/1998-99, s. 202-203.
14
Serahsî, el-Mebsût, Kahire 1324-31, XX, 32.
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ç kar mukabilinde yerine getirilmesi biçiminde de ortaya ç kabilir. Her iki
durumda da bir hakk n iptali ya da bir haks zl F n sübutu sözkonusudur.
F k h kitaplar rü vetle ilgili konular özellikle hakimleri merkeze alarak incelerler ve meseleyi hakimlik adab (Kitâbü Edebi’l-kâdî/kazâ’) bölümlerinde tart rlar. Siyasetname türü eserlerde de bu husus gözükür. Hatta
baz alimler rü vetin tan m n s rf hakimlere verilen eylerle s n rl tutarlar.15
Bunun yan s ra müfessirler ve hadis arihleri de ilgili ayet ve hadisleri ayn
doFrultuda ele al rlar. Bunun sebebi adliye te kilat n n rü vete bula mas n n
onunla mücadeleyi imkans z hale getiren bir özelliFe sahip olmas d r.
Rü vet, yayg nla t F oranda, görev sorumluluFu ve bilincini yok eden;
toplumun fertlerini kayna t ran, ili kilerine derinlik kazand ran iyilik ve fedakarl k temeline dayal münasebetleri bozarak hukukun en temel gayesi
olan adaleti de ortadan kald ran özelliFiyle toplumu temelinden sarsan en
eski ve en büyük sosyal dertlerden birisidir. Bu sebeple slamî literatür geleneFinin en önemli eserlerinden say lan ve pratik ya da teorik olarak hükümdarlarla devlet adamlar na devlet idaresindeki bozukluk ve çarp kl klar ele
al p bunlar n çözümünü göstermeyi amaçlayan Siyasetname türü risale ve
kitaplarda konu aF rl kl olarak yer al r. Mesela bu türün en önemli örneklerini kaleme alan büyük Selçuklu Devleti’nin kudretli vezirlerinden
Nizâmülmülk (ö. 485/1092)16 ile Sultan IV. Murâd’a sunduFu ünlü risâlesinde Koçi Bey17 rü vet tehlikesinden ve çözüm yollar ndan bahsederler.
Adaleti saFlamakla yükümlü bulunan adliye te kilat n n böyle bir haks zl F n içinde yer almas n n rü vetle mücadeleyi imkans z k lmas sebebiyle
çok daha tehlikeli sonuçlar doFuracaF , toplumun yozla mas ve çökü ünde
diFer memurlara göre daha etkili bir rol oynayacaF a ikard r. Zira haks zl klar ve yolsuzluklarla onlar eliyle mücadele edilmektedir. DiFer bir husus da
Nizâmülmülk’ün dikkat çektiFi üzere onlar insanlar n canlar ve mallar üzerinde söz sahibidirler.18 Bu durum meseleyi daha da nazik hale getirmektedir.
Suçu i leyen onlar olunca halk kime s F nacakt r, düzen nas l saFlanacakt r,
mallar ve canlar nas l korunacakt r?! Haks zl Fa uFrayanlar adalet için kendilerine müracaat ettiFinde ikinci bir haks zl kla kar la malar sözkonusu
olacakt r. te bu durum düzeni bozan, mülkün temelini kökünden sarsan,
pe inden de y k m getiren bir felakettir. Bu sebeple slam alimleri kamu görevlilerini özellikle hakimleri yoldan ç karan ve f ska dü üren en büyük suç
olmas ndan dolay rü vet üzerinde özellikle durmaktad rlar.19 Bakara suresi-

15

Ebû Hilâl el-Askerî, el-Furûk fi’l-luga (n~r. Muhammed Bâsil Uyûnüssûd), Beyrut 1426/2005, s. 195.
Siyâsetnâme (trc. Nurettin Bayburtlugil), dstanbul 1987, s. 68,95, 104, 121.
17
Risâle fî nizâmi’l-mülk ve’d-devle / Koçibey Risalesi (metni orijinaliyle yay{mlayan ve yeni harflere çeviren: Y{lmaz
Kurt), Ankara 1998, s. 74-76 ( yeni harflerle: 79-81).
18
Siyâsetnâme, s. 69.
19
Aynî, Remzü’l-hakâik, Bulak 1312, II, 68; dbn Âbidîn, IV, 304.
16
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nin 188. ayeti de özellikle adlî rü vete i aret ederek bu noktan n önemine
dikkat çekmektedir (bk. a .).
Bu hususlar göz önüne al nd F nda slam alimlerinin rü veti özellikle
hakimleri merkeze alarak i lemelerinin alt nda yatan gerçek çok daha iyi
anla l r. Bu sebeple büyük günahlar konusunda yaz lm müstakil eserlerin
hükümde rü veti bu kategorilerden biri olarak ele almalar oldukça anlaml d r.20 Suçun etkisi oran nda cezas n n artt F veya azald F dikkate al nd F nda ba ta devlet ba kan ve adliye te kilat nda görev yapan memurlar olmak
üzere üst düzey bürokratlar n ald F rü vetin etkisi diFerlerine göre daha
fazla olduFundan kendilerine verilecek cezan n hem hukuki anlamda dünyevi
hem de uhrevi cezay gerektiren günah çok daha fazlad r. Bu sebeple Hz.
Peygamber’den, ilk anda akla gelen temel hadis kaynaklar nda yer almasa da
devlet ba kan 21 ile adliye te kilat ndaki görevlilerin ald F 22 rü veti yüz k zart c suçlar n en çirkini olarak ifade etmesi bu aç dan öz ve mana itibariyle
oldukça tutarl d r.
II-

DiGer Dinler ve Kültürlerde Rü8vet

Rü vet, tedavisi en zor ve en eski toplumsal hastal klardan birisi olduFu için bütün dinler taraf ndan yasaklanm t r. Söz gelimi Eski Ahit’te rü vet, adam kay rma, yarg larken taraf tutma yasaklanm , rü vetin göreni
hatta bilge ki iyi kör ettiFi, hakl y haks z ç kard F (Ç k , 23/8; Yasan n
Tekrar , 16/19); rü vetin, sahibinin gözünde bir t ls m olduFu (Süleyman’ n
Özdeyi leri, 17/8); adaleti sapt rmak için gizlice rü vet alan n kötü ki i olduFu (Süleyman’ n Özdeyi leri, 17/23), rü vetin karakteri bozduFu belirtilmi
(Vaiz, 7/7) ve suçsuz birini öldürmek için rü vet alan aç kça lanetlenmi (Yasan n Tekrar , 27/25); Peygamber Samuel’in ya lanmas sebebiyle sraile’e
önder olarak atad F oFullar n n onun yolundan ayr larak haks z kazanca
yönelip rü vet almalar ve yarg da taraf tutmalar k nanm t r (1.Samuel,
8/3). Yine Samuel’in ya land F nda bir kral atay p (Seul/Tâlût) srail halk n n
kar s na ç karak onlara yapt F konu mada haks zl 'a göz yummak için
kimden rü vet ald m? diye serzeni te bulunmas ve onlar n da kendisini tasdik etmesi, sonra da Samuel’in Rabb’ ve kral buna ahit tutmas
(1.Samuel, 12/3) rü vetin Yahudi inanc aç s ndan da kabul edilebilir bir ey
olmad F n aç kça göstermesi aç s ndan önemlidir. Hz. Süleyman’ n vefat ndan sonra ikiye ayr lan Yahudi devletinin Güneydeki Yehoda Devletinin krallar ndan birisi olan Yeho afat’ n atad F hakimlere Rab’den korkmalar n ,
dikkatle yarg lamalar n , Rabbin kimsenin haks zl k yapmas na ve kimsenin
kimseyi kay rmas na, rü vet almas na göz yummayacaF n özellikle hat rlat20

msl. bk. Zehebî, Kitâbü’l-Kebâir, Beyrut, ts. (Dâru dhyâi’t-türâsi’l-‘Arabî), s. 142.
Deylemî, el-Firdevs, Beyrut 1406/1986, II, 327, nr. 3486.
22
Müttakî el-Hindî, Kenzü’l-‘ummâl (n~r. Bekrî el-Hayyânî-Safvet es-Sekkâ), Beyrut 1399/1979, II, 402.
21
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mas (2.Tarihler, 19/7) rü vet konusundaki hassasiyetin bir ifadesidir. Yine
Eski Ahit’te doFru ki iye bask yapanlar, rü vet alanlar, mahkemede mazlumun hakk n yiyenler tövbeye davet edilmi (Amos, 5/12), fahi elik için rü vet verenler (Hezekiel, 16/33), kan dökmek için rü vet alanlar (Hezekiel,
22/12), hediye isteyen ve rü vet alan önderler, yarg çlar (Mika, 3/11; 7/3),
adaletten sap p rü veti seven ve armaFan pe ine dü en ehir halk (Ye aya,
1/23), rü vet uFruna kötüyü hakl ç karanlar (Ye aya, 5/22), saF elleri rü vetle dolu olanlar (rü vet dü künleri) (Mezmurlar, 26/10) iddetli ekilde zemmedilmi lerdir. Bundan ba ka srail’in Tanr s Rab için yap lacak tap naF n
in as na kat lmak isteyen Yehudal lar engellemek amac yla çevre halk n n
Pers kral Kore ’in döneminden Pers kral Darius’un krall F na dek rü vetle
dan man tutmalar k nanm t r (Ezra, 4/5). Eyüp’ün “rü vet verip beni dü man n elinden al n kurtar n, ac mas zlar n elinden al n dedim mi?” (Eyüp,
6/22) eklindeki serzeni inden rü vete hiçbir ekilde aç k kap b rak lmad F
anla lmaktad r. Elihu’nun Eyüp’e: “Dikkat et, para seni ba tan ç karmas n,
büyük bir rü vet seni sapt rmas n” (Eyüp, 36/18) hitab da rü veti mahkûm
edecek aç kl ktad r. Bütün bunlar n yan nda paras n faize vermeyenin, suçsuza kar rü vet almayan n ve bunu bir hayat tarz eklinde benimseyenin
asla sars lmayacaF ifade edilmi (Mezmurlar, 15/5), rü vetten nefret edenlerin rahat ya ayacaklar na vurgu yap larak (Süleyman’ n Özdeyi leri, 15/27),
elini rü vetten uzak tutan büyük mükafatlarla müjdelenmi tir (Ye aya,
33/15).
Eski Ahit’in bu ayetleri Yahudi inanc nda ilke olarak rü vet yasaF n
aç k bir ekilde vurgulamakla birlikte bu kadar geni ekilde üzerinde durulmas da uygulamada önemli aksamalar n bulunduFunu göstermektedir. Nitekim Kur’ân- Kerîm buna i aret eder (bk. a .).
Yeni Ahit’te de Pavlus’un yarg lanmas s ras nda Sezerya valisi olan
Felix’in ondan rü vet beklentisi içinde olduFundan bahsedilmektedir (Elçilerin leri, 24/26). Bununla birlikte Pavlus’un bu beklentiye cevap vermemesi
H ristiyan kutsal kitab aç s ndan da rü vetin tasvip edilmediFini gösteren bir
delil olarak al nabilir. Nitekim H ristiyan kiliselerinin bak yla da rü vet dini
aç dan günah olduFu gibi hukuki olarak da suçtur. Katolik kilise hukukuna
göre yarg c n herhangi bir menfaati talep etmesi, hükmün sat n al nabilirliFini ortaya koyduFundan rü vet suçunun te ekkülü için yeterlidir. Böyle bir
durumda ilahi adalet zedelenmi olacaF ndan hükmün adaletli olmas ile
olmamas aras nda herhangi bir fark yoktur. Rü vet veren bak m ndan ise
suç, hükümden önce yarg ca mücerret olarak teklifin yap lmas yla te ekkül
eder. Karar sonras yap lan teklifler, yarg y etkileyemeyeceFi için rü vet suçunu olu turmaz. Rü vet alan yarg ç ile rü veti veren, kiliseden ihraç edilir.
Ayr ca böyle bir suça kar an yarg ç görevinden azledilir. Kilise erbab n n da
para kar l F günah ç karma gibi ruhani yetkilerini kötüye kullanarak menfaat temin etmeleri kiliseden azledilmelerini ve ç kar lmalar n , rü veti verenin de kiliseden ihrac n gerektiren bir suçtur. mparator Jüstinyen kendi
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döneminde tespit edilen rü vetin de kiliseye gelir olarak kaydedilmesi esas n
koymu tur. Katolikler d ndaki diFer H ristiyan mezheplerinde de rü vet bir
suç olarak kabul edilmi ve özellikle kilise erbab n n i lediFi bu tür suçlar
diFerlerine göre daha aF r müeyyidelerle kar lanm t r.23
Rü vet suçunun neredeyse bütün toplumlarda bulunduFu bilinmektedir. Mesela eski Yunan’ n me hur hatip ve devlet adam Demostenes’in hitabelerinde s k s k rü vet üzerinde durduFu ve mücadele ettiFi bilinmektedir.24
Eski Hint, M s r, ran, Sümerler, Yunan gibi dünya tarihinin önemli kesitlerini olu turan toplumlarda bu suçla mücadele edilmi , özellikle adli rü vetin
cezas oldukça aF r tutulmu tur. Mesela ünlü ran hükümdar Kambises
(529-522), Sisamnes adl yarg c n rü vet kar l F hüküm verdiFini tespit
edince derisini yüzdürerek idam ettirmi , yerine atanan oFlu Ottones’in oturacaF iskemlenin üzerine babas n n derisini gerdirerek ibret almas n istemi tir.25
Rü vet suçu bu günkü bat hukukunun temelini olu turan Roma hukukunda da aF r bir suç kabul edilmi , Cumhuriyet döneminin ilk hukuk derlemesi olarak kabul edilen on iki levha kanununda rü vet alan yarg ca ölüm
cezas öngörülmü tür. Rü vet olaylar artt kça da çe itli kanunlarla bunun
önüne geçilmeye çal lm t r. mparatorluk devrinde de rü vetle mücadele
edilmi memurlar n deFersiz basit e yalar d nda hediye kabul etmeleri defalarca yasaklanm t r.26
III-

Rü8vet YasaG n n Delilleri

Kur’ân- Kerîm ve hadislerde de rü vet yasaklanm t r. “Aran zda birbirinizin mallar n haks z yere yemeyin” (Bakara 2 / 188) ayeti ilke olarak
Allah’ n mübah ve me ru k ld F yollar n d na ç karak haks z biçimde mal
edinmeyi yasaklamaktad r27 ki bunlardan birisi de rü vettir.28 Nitekim ayetin
devam nda yer alan: “9nsanlar n mallar ndan bir k sm n bile bile haks z yere
yemek için rü vetle hakimlere ko may n” eklindeki ifadeyle özellikle rü vetin haram k l nd F na vurgu yap lmaktad r.29 Nisâ’ suresinin 29. ayetinde de
ayn genel ilkeye vurgu yap larak kar l kl r zaya dayanan ticaret d nda
mallar n bat l/haks z sebeplerle elde edilmesi yasaklanmaktad r. Her iki ayet-

23

Ahmet Mumcu, Osmanl Devletinde Rü vet, dstanbul 1985, s. 42-45.
Mumcu, s. 32; ayr{ca bk. André Bonnard, Antik Yunan Uygarl (çev. Kerem Kurtgözü), dstanbul 2004, III, 76-77,
83.
25
Mumcu, s. 24.
26
Mumcu, s. 22-41.
27
Zemah~erî, el-Ke âf, I, 233.
28
Fahreddin er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, Beyrut 1415/1995, V, 128-129; Begavî, Me‘âlimü’t-Tenzîl, Beyrut 1423/2002,
I, 159.
29
Kamus Tercümesi, “d.l.v.” md.; dbn Â~ûr, Tefsîru’t-Tahrîr ve’t-tenvîr, Tunus 1984, II, 190.
24
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te de bat ldan maksat gasp, yaFma, h rs zl k, h yanet, kumar, riba gibi dinin
me ru kabul etmediFi yollard r ki30 rü vet31 de bunlardan birisidir. Çünkü bir
kazanc n me ru ticaret çerçevesinde dü ünülebilmesi ve kazanc n da helal
olabilmesi için emek, sermaye veya sorumluluktan (damân) birisinin bulunmas gerekir.32 Rü vette ise bunlar n hiç birisi yoktur. Bundan ba ka gerek
Kur’ân- Kerîm’de gerekse Hz. Peygamber’in hadislerinde özellikle kazanc n
helal ve temiz olmas na srarla vurgu yap lm ve bu konuda hassasiyet gösterilmesi istenmi tir.33 Özelden genele doFru bütün peygamberlere
(Mü’minûn, 23/51), bütün mü’minlere (Bakara, 2/172) ve bütün insanlara
(Bakara, 2/168) ayr ayr bu hususun hat rlat lmas , rü vet vb. haks z yollarla34 insanlar n mallar n yemelerinden dolay baz helal maddelerin
srailoFullar na yasaklanm olmas (Nisâ’, 4/160-161), bu tür mallarla yap lm zekât, sadaka, hacc gibi ibadetlerin Allâh taraf ndan asla kabul edilmemesi35 hatta Hz. Peygamber’in Allâh’ n bu tür haramlarla beslenmi insanlar n duas na icabet etmeyeceFini bildirmesi36 keza haram ile helal aras nda bulunan üpheli bir eyin bile terk edilmesinin istenmesi,37 helal peinde ko man n farz üstüne farz bir görev olduFunun vurgulanmas 38 konunun hassasiyetini ortaya koymas aç s ndan oldukça önemlidir.
Kur’ân- Kerîm’in yalan dinlemeyi ve haram’ (suht) yemeyi davran
biçimi haline getirenleri k nayan Maide suresinin 42. ayetinde geçen suht
kelimesi haram yollardan kazan lm bütün mallar kapsam olsa da39 bireyi
ve toplumu helake, çöküntüye götürecek haramlar içine alacak ekilde yorumlanm t r ki bunlar n ba nda hükümde rü vet / adlî rü vet ve mahkeme
görevlilerine hediye gelmektedir.40 Esasen bu yorumu destekleyen baz rivayetler de bulunmaktad r. Bunlardan birisinde Hz. Peygamber’in suht ile beslenmi vücudun cennete giremeyeceFini ve ate in kendisine daha lay k olduFunu bildirmesi üzerine41 kendisine suht’ün ne anlama geldiFi sorulmu , o
da ‘adlî rü vet / hükümde rü vet’42 cevab n vermi tir. Buhârî arihleri bn
Hacer el-Askalânî (ö.852/1448) ve Aynî (ö.855/1451) hadisin mürsel olduFu-

30

Ebussuûd, $r âdü’l-‘akli’s-selîm, Beyrut, ts. (Dâru dhyâi’t-türâsi’l-Arabî), II, 170.
Begavî, I, 159; Râzî, XVI, 107.
32
Kâsânî, VI, 62.
33
Fuâd Abdülbâkî, el-Mu‘cem, “Tayyib” md.; Wensinck, el-Mu‘cem, “Tayyib” md.
34
Begavî, I, 497.
35
Buhârî, “Zekât”, 8; Müslim, “Zekât”, 63-65.
36
Müslim, “Zekât”, 65; Tirmizî, “Tefsîr”, 2/36.
37
Ebû Dâvûd, “Büyû‘”, 3, Tirmizî, “Büyû‘”, 1; Nesâî, “Büyû‘”, 2.
38
Taberânî, el-Mu‘cemü’l-kebîr, el-Mu‘cemü’l-kebîr (n~r. Hamdi Abdülmecid es-Silefî), Beyrut 1406/1986, X, 74, nr.
9993.
39
dbnü’l-Esîr, en-Nihâye (n~r. Halil Me’mûn ±îhâ), Beyrut 1422/2001, “s.h.t.” md.
40
dbnü’l-Feres, Ahkâmü’l-Kur’ân (n~r. Münciye bt. el-Hâdî en-Nefezî), Beyrut 1427/2006, II, 424-425; Ebû Hayyân
el-Endelüsî, el-Bahru’l-muhît, Beyrut 1412/1992, IV, 263.
41
Abdürrezzâk es-San‘ânî, el-Musannef, XI, 346; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, III, 321, 399.
42
Buhârî, “dcâre”, 16; dbn Hacer, IV, 454.
31
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nu ifade etseler de43 bn Cerîr et-Taberî (ö.310/923) bu rivayeti sika raviler
vas tas yla Hz. Peygamber’e ula acak ekilde (merfû‘) tahrîc etmi tir.44 Bunun yan nda suht kelimesinin rü vet, özellikle de hükümde rü vet anlam na
geldiFi Hz. Ömer, Hz. Ali, Abdullah b. Mes‘ûd, Abdullâh b. Abbâs, Zeyd b.
Sâbit gibi sahabilerle Mücâhid, Katâde, Dahhâk, Süddî gibi tâbiûn’un ileri
gelen alimlerinden de nakledilmi tir. Hatta Abdullah b. Mes‘ûd’a suht hükümde rü vet midir? diye sorulmu oldukça sert bir ifadeyle “Kim Allâh’ n
indirdikleri ile hükmetmezse i te onlar kafirlerin, zalimlerin, fas klar n ta
kendileridir” ayetlerini (Maide, 5/44, 45, 47) okuyarak cevap vermi tir.45
Kelimenin anlamland r lmas nda hususiyle rü vetin merkeze al nmas nda yap itibariyle toplumsal dokuyu tahrip eden en önemli suçlardan birisi
olmas n n yan nda suht’ün branice’de rü vet anlam na gelen ohad kelimesinin46 Arapçaya geçmi ekli olmas n n etkisinden kaynaklanmas da mümkündür. Ayr ca, bunda uyu mazl klar n çözülmesi (dava) s ras nda rü vet
ald klar ki iler lehine yalanc ahitliFini kabul ederek hakka ayk r hüküm
vermeyi bir davran biçimi haline getiren Yahudi ve münaf k hâkim ve hakemleri k nayan baFlam n n da tesirinin bulunduFunu belirtmek gerekir.
Kur’ân- Kerîm onlar n ald klar rü vetle Allah’ n hükmünü deFi tirip haks z
bir ekilde kendi arzular na göre hüküm vermelerini az bir bahaya Allah’ n
ayetlerini satmak (Maide, 5/44) olarak vas fland rarak k nam t r.47 Bu sebeple baz âlimlerin “Hâkim/kad hediye ald ' nda harama dü mü tür (suht)
rü vet ald ' nda ise onunla küfre ula m t r”48 sözünü de bu baFlamda ele
almak gerekir. Hz. Peygamber’in Hayber hurmalar n n miktar n belirlemek
üzere tayin ettiFi Abdullah b. Revâha’n n, Yahudilerin meyvalar n taksimi
hususunda kendilerinin lehine hareket etmesi için kad nlar ndan toplad klar
zinet e yalar n vermeyi teklif etmeleri üzerine: “Teklif etti'iniz bu rü vet bir
suht’tür, biz onu yemeyiz” diyerek reddettiFi49 sözü, ayetin k nad F Yahudilerin rü vete ne kadar batt klar n göstermesi aç s ndan mühim olsa da esasen suht’ün sadece rü vetten ibaret olmad F n ortaya koymas bak m ndan
da dikkate deFerdir. Hatta Hz. Ömer’in “suht’ün iki kap s vard r. Bunlar
insanlar n yedikleri rü vet ve fahi elik ücretidir” eklindeki ifadesi50 de bunu
teyit etmektedir. Muhammed Ebû Zehre (ö.1974) de kelimenin, riba, rü vet,

43

Fethu’l-Bârî (Hatîb), IV, 454; ‘Umdetü’l-Kârî, Kahire 1348, Kahire 1348, XII, 98.
bk. Câmi‘u’l-beyân, Beyrut 1420/1999, IV, 581.
45
Taberî, IV, 580; Husâmü~~ehîd, ;erhu Edebi’l-kâdî li’l-Hassâf (n~r. Ebü’l-Vefâ el-Efgânî- Ebû Bekir Muhammed
el-Hâ~imî), Beyrut 1414/1994, s. 86.
46
Dictionnaire pratique bilingue: Français-Hebreu, Hebreu-Français (haz. Oded Achiasaf v.djr.), Prolog Publishing
ltd., dsrail 2003, “~ohad” md.
47
Fahreddin er-Râzî, XII, 6; Hüsâmü~~ehîd, s. 13; dbn Hacer el-Heytemî, Îzâhu’l-ahkâm limâ ye’huzühü’l-‘ummâl
ve’l-hukkâm (n~r. R{zâ Fethi el-Abbâdî), Beyrut 2004/1425, s. 120-121.
48
Husâmü~~ehîd, s. 86-87; ±evkânî, Neylü’l-evtâr, Kahire, ts. (Dâru’t-Türâs), VIII, 268.
49
Muvatta’, “Musâkât”, 2.
50
Cessâs, Ahkâmü’l-Kur’ân, dstanbul 1335-38, II, 433.
44
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hile, yalan ve ihtikâr gibi fiillerle insanlar n mallar n ele geçirme yasaF n n
çiFnenmesinin toplum fertlerini birbirine baFlayan bütün baFlar koparan ve
i lerini bozan bir özelliFe sahip olduFuna i aret ederek51 yasaklanan bu tür
fiillerin y k c l F na dikkat çeker ki bunlar içinde en etkili olan adlî (hükümde) rü vettir. Maide suresinin “Onlardan birço'unun günah, dü manl k ve
haram yemede birbirleriyle yar t klar n görürsün. Yapt klar ne kötüdür
(5/62)” ayetinin de bütün bu yorumlar güçlendirdiFini söylemek mümkündür. Nitekim ayette geçen ism (günah) kelimesi cezay gerektiren bütün kötülükleri içine ald F halde suht ve udvân’ n ayr ca zikredilmi olmas bunlar n
büyüklüFüne delalet etmektedir.52 Bu sebeple Fahreddin er-Râzî (ö.606/1209)
rü veti hem dünyada hem de ahirette büyük cezas olan dört büyük günahtan birisi sayar.53
slam alimlerinin tahlillerine bak ld F nda az yukar da bahsedilen sebeplerden dolay özellikle rü vet üzerinde durduklar görülse de suht’ün,
gasb, yaFma, kumar, kahinlik, falc l k, fahi elik ücreti vb. yasak fiillerle elde
edilen kazançlar da kapsad F n belirtmek gerekir.54 Fakat suht’ün bu tür
fiiller için ortak isim olmas rü vete bak anlamada yard mc olabilecek bir
önemi haizdir. Çünkü bir bütün halinde suht kapsam na giren fiillere bak ld F nda ortak noktalar n n utanç veren, yüz k zartan, ifade edilmesinde çirkinlik bulunan ve bu yönüyle i leyenin gizleme ihtiyac duyduFu ahlak ve
din d eylemler olma niteliFi ta d F görülmektedir ki bu tür davran larda
bulunanlar n insanl k onuruna yak mayan ve dini deFerlerle baFda mayan
bir fiili irtikab etmi olduklar bu kelime ile ifade edilmi olmaktad r.55 Buna
göre suht herhangi bir haram fiili deFil birey ve toplum üzerinde son derece
güçlü etkiye sahip ahlak d yasaklar (mübalaFa) ifade etmek üzere kullan lmaktad r.56 Arap dilinde hediye verenin kar s ndakine söylediFi “i'lâl
(hiyanet) da islâl (h rs zl k ve rü vet) de bulunmayan helal maldan sana hediye ettim” eklindeki sözü57 suht kapsam na giren fiillerin toplum vicdan nda nas l mahkum edildiFini ve f traten nas l reddedildiklerini göstermesi
bak m ndan da son derece önemlidir.
Suht kelimesinin bir eyin kökünü kaz mak, silip atmak eklindeki diFer anlam da rü vetin bir ba ka yönünü ortaya koyar ki bu da rü vet vb.
haram yollardan elde edilen kazanc n bereketinin bulunmad F na i aret
eder.58 Bundan ba ka suht’ün kelime olarak doymazl k, oburluk, aç gözlülük,

51

Zehratü’t-tefâsîr, V, 2271.
Ebû Hayyân, IV, 311.
53
Mefâtîhu’l-gayb, XVI, 107.
54
Ebû Hayyân, II, 225.
55
Halil b. Ahmed el-Ferâhîdî, Kitâbü’l-‘Ayn, “s.h.t.” md.; Râg{b, el-Müfredât, “s.h.t.” md.
56
Ebû Hilâl el-Askerî, s. 261; Ebü’l-Bekâ, el-Külliyyât, “s.h.t.” md.
57
Zemah~erî, Esâsü’l-belâ a, “s.l.l.” md.
58
Muhammed b. Ebî Bekr er-Râzî, Tefsîru garîbi’l-Kur’âni’l-‘azîm, “s.h.t.” md.
52
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midenin doymamas anlam na geldiFi ve bu yönden de rü vet yiyenle bir
baFlant s n n bulunduFu ifade edilmektedir.59 Bu da rü vet vb. haramlar n
baF ml l k yapacak ölçüde bir nefsî zaaf ifade etmi olmas d r. Buraya kadar
anlat lanlardan anla lacaF üzere suht kelimesinin yap s ve dildeki kullan m dikkate al nd F nda ba ta rü vet olmak üzere muhtevas nda yer alan
fiiller için oldukça özenle seçilmi bir kelime olduFu söylenebilir.
lgili ayet, slam alimlerinin deFerlendirmelerinden de ortaya ç kt F
üzere rü vetin haram k l nd F na dair güçlü bir delildir.
Hz. Peygamber’in hadislerinde de rü vet çok aç k bir ekilde yasaklanm ve rü vet alan, veren60 ve arac l k eden61 lanetlenmi tir. Keza “yaFma
(nehb) da, hiyanet (iFlâl) de h rs zl k-rü vet (islâl) de yok”62 hadisinde yer
alan islâl kelimesinin Arap dilinde ayn zamanda rü vet anlam na geldiFi63
ya da h rs zl kla beraber rü veti de içine ald F yönünde güvenilir kaynaklarda bilgiler mevcuttur.64 9slâl kelimesinin yap s nda özellikle gizlilik içinde
götürmek anlam bulunduFu65 dikkate al n rsa h rs zl k ve rü veti birlikte
ihtiva etmesi de mümkündür.
Rü vetin, özellikle de nüfûzun kötüye kullan larak menfaat temin etmenin yasak olduFuna delalet eden en temel rivayetlerden birisi Hz. Peygamber’in özelde zekat memurlar na66 genel olarak da devlet görevlilerine verilen
hediyeleri67 gulûl eklinde tan mlamas d r. En genel anlam yla gulûl devlet
mal na hiyanet etmek, özellikle de taksim edilmeden önce ganimet mal ndan
bir ey çalmak demektir.68 Bu hadislerin isnad nda zay fl k bulunsa da manay güçlendiren daha aç k rivayetler de mevcuttur. Zekat toplamak üzere
tayin ettiFi bir görevlinin, kendisine verilen hediyelerle gelerek “ u senindir
bunlar da bana verilen hediyelerdir” demesi üzerine k zan Rasûl-i Ekrem
ayaFa kalkarak: “Bu amilin (zekat toplama memuru) hali nedir? Ben onu bir
i e tayin ediyorum sonra bana gelip hesap verirken u sizindir bu da bana
hediye verildi diyor!. O babas n n-anas n n evinde otursayd ona hediye verilir miydi, verilmez miydi baksayd ya! Muhammedi kudret elinde tutan Allah’a yemin ederim ki herhangi biriniz devlet-millet mal ndan hainlik yap p
haks z bir ey al rsa, muhakkak k yamet gününde o çald F mal s rt nda
böFüren bir deve, baF ran bir s F r, meleyen bir koyunla gelecektir” buyura-
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Taberî, IV, 581-582; Zemah~erî, Esâsü’l-belâ a, “s.h.t.” md; Zebîdî, “s.h.t.” md.
Tirmizî, “Ahkâm”, 9; Ebû Dâvûd, “Akdiye”, 4; dbn Mâce, “Ahkâm”, 2.
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Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, V, 279.
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Ebû Dâvûd, “Cihâd”, 156; Dârimî, “Siyer”, 49; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 325.
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Ebû Hilâl el-Askerî, s. 195-196; Zebîdî, “s.l.l.” md.
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Cevherî, es-S hâh, “s.l.l.” md.; Bereketî, “el-dslâl” md.
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Zemah~erî, el-Fâik, “s.l.l.” md.
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Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, V, 424
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Beyhakî, es-Süneü’l-kübrâ (n~r. M. Abdülkadir Atâ), Beyrut 1414/1994, X, 233; ±evkânî, VIII, 268, 269.
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bk. Ferhat Koca, “Gulûl”, D$A,
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rak69 devlet görevlilerine verilen hediyelerin hiyanet kapsam nda yer ald F n
aç k bir ekilde ifade etmi tir. Çünkü bu hediyeler ilgili memurun nüfuzundan dolay verildiFi için hediye edenin herhangi bir beklentisi sebebiyle rü vete dönü mektedir.
Rü vetin haram olduFunu gösteren diFer bir delil de slam alimlerinin
icma d r.70 Hz. Peygamberden sonra ilke olarak rü vetin helal olduFunu –
zaruret hali d nda- hiç bir alim söylememi tir. Hatta gayr- Müslimlerden
yap lacak bürokrat atamalar nda da özellikle bu hususa dikkat edildiFini Hz.
Ömer’in Sa‘d b. Ebî Vakkâs’a yazd F bir mektup ortaya koymaktad r. O,
mü riklerden herhangi birisini özel kalem müdürü olarak atamamas n emrederken onlar n Allah’ n dininde rü vet bulunmad F halde inançlar gereFi
rü vet ald klar 71 gerekçesine baFl olarak böyle bir talepte bulunmu tur.
IV-Hüküm Aç s ndan Çe8itleri
slam hukukçular alan ve verenin hükümleri aç s ndan rü veti dört k s mda incelerler:
1- Herhangi bir hakk iptal/engelleme veya haks zl F hakl göstermek
amac yla verilip al nan rü vet, hem veren hem de alan aç s ndan haramd r.
Rü vet veren hakl olsa bile rü vet vermekle, alan da görevi gereFi yapmak
zorunda olduFu bir i kar l F nda temin ettiFi menfaatten dolay günahkâr
olur. Bu konuda verilen rü vetin bizzat görevlinin kendisine verilmesi de art
deFildir. Görevlinin çocuklar na veya ailesinden birisine de verilmesi ayn
sonuçlar doFurur. Bu durumda görevli memur veya yetkili ahs n rü vetten
sorumlu tutulabilmesi için ondan haberdar olmas artt r.
2- Rü vetin diFer bir çe idi de herhangi bir görev alabilmek için yetkili
ah slara temin edilen menfaattir. slam hukukçular bu konuyu rü vet vererek kad l k görevi alabilme özelinde tart rlar. Bu durumda ortaya ç kan
rü vet her iki taraf için de haramd r. Çünkü her hangi bir yetkilinin belli bir
göreve tayin edeceFi ki ide ehliyet ve liyakat artlar n ta y p ta mad F n
ara t r p buna göre hareket etmesi vazifesidir. Görev kar l F nda saFlanan
ç kar ise rü vettir.
3- Kendisine ait bir hakk elde edebilme veya zarar ve zulmü defedebilmenin ancak rü vetle mümkün olabileceFi bir ortam n olu mas halinde
verilen rü vet alana haram olmakla birlikte veren için zaruret hali olu tuFundan haram deFildir. Abdullâh b. Mes‘ûd’un mü riklerin zulmü sebebiyle
hicret etmek zorunda kald F Habe istan’da rehin al nmas üzerine rü vet
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Buhârî, “Eymân” 3; “Hiyel”, 15; Dârimî, “Zekât”, 30; “Siyer”, 52.
dbn Hazm, Merâtibü’l-icmâ‘, Beyrut, ts. (Dâru’l-Kütübi’l-dlmiyye), s. 50.
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vererek kurtulduFu nakledilmektedir.72 Bu görü fukahan n çoFunluFuna
aittir. Ancak bu durumda verilen rü vetin kurtar lmas arzulanan hakka göre
daha hafif kalmas esast r. Baz alimler rü veti yasaklayan genel (âmm) içerikli naslar n bu tür durumlar için tahsis edildiFini gösteren bir delilin bulunmad F n ; insanlar n mallar n haks z sebeplerle yemeye yasak koyan aç k
nasslar bulunduFunu ve rü vet verenin böyle bir haks zl Fa yard mc olduFunu; hakl olan n bu hakk n almak için verdiFi rü vetin mal n israf anlam na
geldiFi dü üncesinden hareketle reddetmektedirler.73
4-Bir kimsenin hakk olduFu halde, devlet görevlilerinden birisinin uhdesinde olan bir i ini yapmas n temin için memurlardan olmayan herhangi
bir ahsa arac l k için verdiFi ücret, veren aç s ndan helal olsa da alana haramd r. Çünkü hakl olana yard m etmek diFer insanlar n vazifesi olduFundan aksi bir durum, görev icab yap lmas gereken bir i kar l F nda ücret
almak ya da menfaat temin etmek anlam na gelir ki bu rü vetin kapsam na
girmektedir. Ancak buna ihtiyac olan ki inin devlet görevlileri nezdinde arac l k etmesini istediFi ahs ücretle tutabileceFi (ecîr-i hâss/özel i çi) eklinde
bir hukuki çözüm (hîle) önerilmektedir. Bu durumda ücret, özel i çisine emeFi kar l F nda ödenmi olduFundan rü vet kapsam n n d na ç kmaktad r.
Bu tür durumlarda kar l ks z yap lan i lerin bitiminden sonra verilen bah i
kabilinden yard mlar n hükmü de fukaha taraf ndan tart lm baz farkl
görü ler ortaya ç kmakla birlikte bunlar n rü vet say lmad F yönündeki
ictihat kabul görmü tür. Bu türden bah i lerin rü vet kapsam na sokulmamas , herhangi bir kar l k beklemeksizin yap lan i ten sonra iyilikte bulunana iyilikle mukabele etme, iyilikte yard mla ma (birr ve s la) anlam na
geleceFi dü üncesinin bir sonucudur ki Hz. Peygamber’in “kendisine bir nimet verilmi olan ona ükretsin”74 hadisi bu anlay desteklemektedir. Bu
konunun cevaz n n diFer bir dayanaF da mam Muhammed’in cemaatin ba lang çta art ko ulmamakla birlikte imam ve müezzin için toplay p görev
sonunda takdim ettikleri hediye veya bah i kabilinden yard mlar n caiz olduFunu söylemi olmas d r.75
V-Rü8vet Suçu ve Cezas
Yasaklanm her fiilin hukuki anlamda bir cezas vard r. Rü vet de
bunlardan birisidir. Ancak öncelikle suçun unsurlar na bakmak gerekir. Suçun olu abilmesi için rü vet alan (el-mürte î) ve rü vet veren (er-râ î) olmak
üzere en az iki taraf n bulunmas gerekir. Taraflar daha fazla olabileceFi gibi
arac lar (er-râi ) eklinde ba kalar n n da suça i tiraki mümkündür. Hanefî
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Husâmü~~ehîd, s. 91-92; dbnü’~-±elebî, Hâ iyetü’z-Zeyla‘î (Tebyînü’l-hakâik kenar{nda), Bulak 1315, V, 31.
bk. ±evkânî, VIII, 268.
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fakihi Cessâs’ n (ö.370/980) haks z bir ekilde rü vet alan hâkimin birisi
rü vet almak diFeri de adalet ilkelerine ayk r ekilde haks z hüküm vermek
suretiyle iki aç dan f ska dü tüFünü, rü vet verenin de ayn sonuca maruz
olduFunu bildiren ifadesinden76 taraflar n prensip itibariyle rü vet suçundan
ayn derecede sorumlu olduklar anla lmaktad r. Bununla birlikte hüküm
bak m ndan rü vetin k s mlar bahsinde de geçtiFi üzere ceza adaleti aç s ndan suça iten sebepler ve suçun doFurduFu etki oran nda taraflara verilen
cezada farkl l klar olabilmektedir. Taraflar d nda rü vetle saFlanan menfaat
ve fiil-suç aras nda illiyet rab tas (nedensellik baF ) suçu tamamlayan diFer
unsurlard r. Taraflardan rü veti alan yetki veya görevini ya da nüfuzunu
kötüye kullanarak haks z menfaati saFlayan kamu görevlisi, rü veti veren de
bu haks z menfaati elde eden ve anla malar na göre kar l F n ödeyen ah st r. Aralar nda anla t klar kar l k da rü vet olarak tan mlanan menfaattir.
Bu menfaat de kar l kl anla ma neticesinde bir haks zl F n tesisiyle sonuçlanm t r ki bu da illiyet rab tas /nedensellik baF d r. Burada i aret edilmesi
gereken diFer bir unsur da suç kast n n bulunmas d r ki bu suçun manevi
unsurunu olu turur. Bu da faillerin suçu bilerek, isteyerek i lemelerini ve
kusurluluFu kald ran hallerden birisinin bulunmad F bir ortamda gerçekle tirmi olmalar n ifade eder.
Rü vet suçunun cezas na gelince, slâm (Kur’ân ve Sünnet), evrensellik
ve süreklilik özelliFinin tabii bir sonucu olarak kendilerinde maslahat n sabit
olduFu baz istisnalar d nda ayr nt dan kaç n p temel ilkeler (sâbite) vazetmeye özen göstermi , ortaya ç kacak meselelerin zaman ve mekan n ihtiyaçlar doFrultusunda çerçeveyi çizen bu esaslara göre çözümünü müçtehitlere b rakm t r. Bu esas ceza hukuku alan nda da dikkate al narak hadler
d nda kalan suçlar n cezas belli ilkeler dâhilinde yasama organ na havale
edilmi tir ki bunlara ta‘zîr cezalar denmektedir. Rü vet suçunun cezas da
bu kapsamda yer almaktad r. Bu aç dan bak ld F nda Kur’ân- Kerîm ve Hz.
Peygamber’in hadislerinde rü vet suçunun bir kanun metninde olduFu ekliyle tan m , unsurlar ve muhtelif ekillerine göre cezalar n n belirlenmemi
olmas bir eksiklik77 deFil tam aksine dinamik bir hukuk olu turma politikas n n tezahürüdür.
Bütün suçlarda suç fiilinin bir maFduru vard r. Rü vet suçunda, menfaati zedelenen gerçek ki iler olabileceFi gibi kamu da olabilir. slam hukuku
öncelikle çe itli maFduriyetleri önleyebilmek için suça götüren yollar n kapat lmas n (cayd r c l k ve önleyicilik) hedeflemi , suç i lenmi se suç fiilinin
ona uygun bir müeyyide ile kar lanmas n ve suçlunun da slah n saFlayarak topluma kazand r lmas n amaçlam t r. Rü vet suçunun cezas için de
ayn esaslar geçerlidir. Bu çerçevede slam hukuk geleneFinde suçun boyutlar na göre dayak, hapis, te hir, sürgün, k nama vb. cezalar öngörülmü tür.
76
77
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Hassas konumundan dolay hâkimlerin rü vet suçu sebebiyle görevden
al nacaF konusunda slam hukukçular n n ittifak vard r. Rü vetin adliye
te kilat merkezli olarak ele al nd F dikkate al n rsa ayn durumun diFer
memurlar için de geçerli olacaF n söylemek mümkündür. Ancak tekrar ayn
suça dönmeyecek ekilde pi manl k halinin ortaya ç kmas halinde ihtiyaç
durumunda kamu görevlisinin vazifesine dönebileceFi kabul edilmektedir.78
Rü vet al p verme gizlilik içinde i lenen bir suç olduFu için ispat oldukça güçtür. Bu sebeple daha çok itiraf yoluyla ispatlanabilen bir suç olarak
kar m za ç kmaktad r. kinci olarak belge ve ahitlerin ehadeti bir ispat
vas tas d r. Bunun yan nda güçlü karineler de bu suçun i lendiFini ispat edebilir.79
Suçla mücadelede hukukun harici mekanizmas n n kâfi gelmediFi bilinen bir husustur. Bunun için sorumluluk uurunun ön plana ç kar lmas ve
onun da dini ve ahlaki deFerlerle bezenmesi artt r. Özellikle rü vet gibi y k c etkisi güçlü, gizlenebilen ya da me ru hükümler arkas na saklayarak me ru bir zemin olu turulabilen hileli suçlar için bu zorunludur. Bu sebeple rü vetle mücadele de en etkili yolun sorumluluk bilinci ve Allâh korkusunun
yan nda Devlet görevlilerine vazifeleriyle mütenasip bir ücretin takdir edilmesi olduFu vurgulanmal d r. Nitekim Nizâmülmülk ve Koçibey de bu hususlar n alt n özellikle çizmektedirler.80
VI-Rü8vet Alan Hâkimin VerdiGi Hükümler
slam hukukçular ndan baz lar “kad tayin edilen b çaks z bo'azlanm t r”81 hadisini, gerekli bilgi ve donan ma sahip olup da f sk içinde bulunan, rü vet alma konusunda kendisine güvenemediFi halde bu görevi kabul
eden kad lar olarak yorumlam lard r.82 Bu zihniyete sahip olan ve rü vet
alan hâkimin adaletten ayr lm olduFu bir ba ka ifadeyle fas k olduFu konusunda slam hukukçular aras nda görü ayr l F yoktur. Bununla birlikte
verdiFi hükmün geçerli olup olmad F hususunda deFi ik dü ünceler vard r.
Bunlar üç kategoride ifade etmek mümkündür: Hanefî fukahas ndan
Fahruddîn Ali el-Pezdevî’nin tercihine göre usulüne uygun olarak yürüyen
davada hâkimin rü vet al p almad F na bak lmaks z n verdiFi hükümler geçerlidir. Bu görü sahiplerine göre rü vet almak suretiyle olu an f sk hali tek
ba na hükmün geçerliliFini etkileyen bir husus olmad F gibi doFrudan doFruya azledilmi say lmay gerektiren bir durum da deFildir. Dolay s yla azledilinceye kadar görevinin ba ndad r. bn Âbidîn (ö.1252/1836) de kendi dö78

Aynî, Remzü’l-hakâik, II, 67.
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nemindeki adliye te kilat n n yayg n bir biçimde duru ma öncesinde veya
sonras nda mahsûl ad alt nda rü vet ald klar ndan hareketle rü vet alan
hâkimlerin verdiFi hükümlerin geçersiz say lmas n yarg n n i leyi ini olumsuz yönde etkileyeceFi fikrine dayanarak bu görü e kat l r.83
Mâlikîlerle Hanefî mezhebindeki bask n görü e göre vazifesi esnas nda
rü vet almak gibi meslek ahlak na yak mayan ve fâs k durumuna dü ürecek
eylemlerde bulunan hâkimin, tayini esnas nda bu tür sebeplere baFl olarak
azledilmi say lacaF (in‘izâl) yönünde bir art ileri sürülmemi ise görevi
kendiliFinden sona ermi say lmaz. Devlet ba kan veya ilgili kurum taraf ndan azledilir ve cezaland r l r. Buna göre rü vet ald F davada adaletle hükmetmi bile olsa verdiFi hüküm geçersizdir. Aksi halde kamu görevlisi olarak
kamu ad na yap lmas gereken i in özel olarak tutulmu i çi s fat yla yap lm olmas söz konusudur. Oysa bu tür görevler özel i olarak ücretle ve özel
bir ah s ad na yap lamazlar.84 Bunun yan nda azledilinceye kadar usulüne
uygun olarak verdiFi diFer kararlar geçerlidir. Rü vetin bizzat kendisi taraf ndan al nmas yla bilgisi dâhilinde aile efrad ya da kendisine baFl görevliler taraf ndan al nmas aras nda fark yoktur. Bu durumlarda kendisinin bilgisi yoksa ve adaletle hüküm vermi ise verdiFi karar geçerlidir. Hanefî mezhebi âlimlerinden Hasan b. Ziyâd, Hassâf ile 4emsüleimme es-Serahsî’nin
yan s ra Buhara ve Semerkand me ây h da bu görü ü tercih etmektedir.85
Üçüncü görü e göre hakimin rü vet ald F dava ve bundan sonra bakt F bütün uyu mazl klarda verdiFi hükümler geçersizdir. Ebû Hanîfe ile mezhebe baFl alimlerden Ebû Yûsuf’un arkada Ali er-Râzî (ö.210/825), Tahâvî
(ö.321/933) ve Kerhî (ö.340/951) ile Irak me ây h , 4âfiîler ve Hanbelîler bu
görü ü tercih etmi lerdir. Mâlikîlerde sahih kabul edilen görü de budur. Bu
görü sahipleri kad l k görevine tayinde adaletin art olduFunu ve vazifeye
atanan hâkimin rü vet almak suretiyle fâs k durumuna dü mesiyle birlikte
bu art n bozulmu olmas yla kendiliFinden azledilmi say lacaF ndan vereceFi karar n yok hükmünde olacaF dü üncesinden hareket ederler. Ali Haydar Efendi’nin bu görü ü ayn zamanda Hassâf’a da nispet etmesi hatal
gözükmektedir.86
VII- Hakimlik Görevine Atanabilmek çin Verilen Rü8vet
Toplum fertlerinin temel haklar konusunda kendilerini güvende hissedebilecekleri en önemli kurum dürüstlük ve hakkaniyet ilkelerine baFl l F
ile temayüz etmi adliye te kilat d r. Vatanda lar n haklar n n korunmas n
83

Reddü’l-muhtâr, IV, 304.
Husâmü~~ehîd, s. 94.
85
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Ali Haydar, Dürerü’l-hükkâm, dstanbul 1330, IV, 682.
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kendisilerine emanet ettikleri hâkimlerin rü vetle bu göreve gelmi olmalar ,
görev bilinci ve sorumluluk duygusunu zedeleyici bir husustur. Zira rü vet
veren, rü vet de alabilir. Bu sebeple slam hukukçular , hâkimlik görevine
atanabilmek için rü vet vermenin haram olduFu ve bu yolla göreve atanan n
hâkim olarak görev yapamayacaF , verdiFi kararlar n geçersiz olduFu konusunda görü birliFi içindedir.87
VIII-Rü8vet Mal n Mülkiyeti
Rü vet olarak verilen mal n, veren sahibinin mülkiyetinden ç k p ç kmad F fukaha aras nda tart mal bir konudur. Hanbelîler rü vetin mal kazanman n me ru yollar ndan birisi olmad F gerekçesiyle verenin mülkiyetinden ç kmad F görü ündedirler. Bunun tabii sonucu olarak mal n sahibine
iade edilmesi bir görevdir. Hanefîlerin görü ü de buna yak nd r. Mal n sahibi
biliniyor ve ula t rmada bir zorluk söz konusu deFilse mal kendisine iade
edilmelidir, sahibi bilinmiyor veya kendisine iadenin mümkün olmad F ya da
me akkatli olacaF bir yerde bulunuyor ise lukata hükümleri caridir. Mâlikîler ve Hanbelîlerle Hanefî mezhebi içinde yer alan bir görü e göre rü vet,
verenin mülkiyetinden ç kar ve mal edinmenin me ru yollar ndan birisi olmad F için de al n p kamu yarar na harcanmak üzere beytülmale konur.
kinci görü sahipleri Hz. Peygamber’in zekât memuru olarak tayin ettiFi
bnü’l-Lütbiyye’nin kendisine verilen hediyeleri almas n tasvip etmediFini
bununla beraber sahiplerine iadede bulunmad F n dolay s yla tek yol olarak
beytülmale koymu olabileceFi kanaatine dayanmaktad rlar. Ayr ca Hulefâ-i
râ idîn ve baz sahâbîlerin bu yöndeki uygulamalar n esas almaktad rlar.
Baz çaFda ara t rmac lar rü veti çaresizlikten vermi olanlar aç s ndan
birinci görü ün, haram ve yasak kapsam na giren rü vet mal için ise ikinci
görü ün daha isabetli olduFu kanaatini ta maktad rlar.88
Rü vet yoluyla kazan lm bir mala mirasç olmu ya da vasiyet yoluyla kendisine intikal etmi olan ki i bunlar n sahibini bildiFinde kendisine
iade etmelidir. Çünkü rü vet mal alan n mülkiyetine geçmez ve alan n sahibine iadesi farzd r.89 Bu sebeple mirasç , murisinin deFil bir ba kas na ait
mala mirasç olmu olur. Bu durumda miras olarak ald F mal n sahibi bilinmiyorsa hukuken bunlara sahip olabilirse de diyaneten sahipleri ad na
ihtiyaç sahiplerine tasadduk etmelidir. Bu mal kendisine helal deFildir. Rü vetin de kar m olduFu mallar içindeki gayr- me ru kazançtan olu an mik-

87

dbn Hacer el-Heytemî, s. 134; Tarîkî, s. 147.
Tarîkî, s. 159-160.
89
bk. Haskefî, ed-Dürrü’l-muhtâr (Reddü’l-muhtâr kenar{nda), Kahire 1272-1324, V, 272; dbn Âbidîn, V, 272.
88
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tar n ayr l p biliniyorsa sahiplerine, bilinmiyorsa fakirlere sahipleri ad na
tasadduk etmek en uygun yoldur.90
IX-Rü8vet-Hediye li8kisi
Rü vetle hediye aras ndaki ili ki ilk dönemlerden itibaren üzerinde durulan en esasl problemlerden birisidir. Meselenin özünü rü vetin hediye görüntüsü alt nda al n p verilmesi olu turmaktad r. Hz. Peygamber’in slam
toplumunun, hediye arkas na gizlenmi rü vetin de içinde bulunduFu helallerle kamufle edilmi bir dizi haramlara bula malar n kendi sonlar n haz rlayan felaketler olarak tavsif ettiFi hadisi,91 ilk akla gelen temel hadis kaynaklar nda yer almasa bile bu rivayeti, Hz. Peygamberin kendisine takdim
edilen çe itli hediyelerle gelen zekât memuru bnü’l-Lütbiyye için söylediFi
sözleri desteklemektedir. Çünkü Hz. Peygamber bu hadisinde, verilen hediyelerin görünü te hediye de olsa gerçekte böyle olmad F n , bunun bir rü vet
olduFunu ifade etmi olmaktad r.92 Esasen rü vetin hediye ile kamuflesi,
hukuken izin verilmeyen sonuçlar n ya da menfaatlerin me ru hükümler
arkas na gizlenip ekli bir me ruiyet zeminine çekilerek (kanuna kar hile)
elde edilmeye çal lmas probleminin özel bir örneFini te kil eder. DiFer türleri yan nda özellikle adliye te kilat na kök salm rü vetin, toplumu temelinden sarsan özelliFine, eklen de olsa hediye görüntüsü alt nda bir me ruiyet zeminine kavu mas mücadeleyi zorla t ran en temel unsurlardan birisidir. Hükümlerin vazolunduFu amaç doFrultusunda yorumlanmas veya kullan lmas en temel ilkelerden birisi olmakla birlikte rü vete bula m olan
hâkimlerin amaca ayk r l k ta sa da eklen hukuka uygun olan i lemlerin
geçerliliFi yönünde karara varmalar dikkate al nd F nda hediye arkas na
gizlenmi rü vetle mücadelenin ne kadar çetin olduFunu ortaya koyar. Bu
sebeple Hz. Peygamber zekât toplamakla görevli memurlar n yan s ra diFer
görevlilerin rü vet veya nüfuzun kötüye kullan lmas anlam na gelebilecek
hediye kabulünü doFrudan doFruya yasaklam t r.93 Ayn hassasiyet daha
sonra Hulafa-i râ idîn döneminde de devam etmi , devlet görevlileri s k bir
denetime tabi tutulmu tur. Hz. Ömer her y l kendisine kestiFi devenin
butunu getiren bir ahs n bir davas s ras nda: “Ey mü’minlerin emiri! Butun
deveden ayr ld ' gibi aram zdaki davay hallediver” demesi üzerine valilerine bir genelge ç kararak rü vet olduFu gerekçesiyle hediye kabulü ile ilgili
yasaF hat rlatm t r.94 Özellikle Hz. Ömer’in, hilafeti döneminde nüfûzun
kötüye kullan lmas ndan doFan haks z mal edinimini engellemek için tayin
90

dbn Âbidîn, IV, 130.
Deylemî, I, 334, nr. 1331; ayr{ca bk. Zemah~erî, el-Fâik, “b.h.s.” md.; dbnü’l-Esîr, en-Nihâye, “s.h.t.” md.
92
dbn Hacer el-Heytemî, s. 106-107.
93
bk. Saffet Köse, $slam Hukukunda Kanuna Kar Hile (Hile-i ;er‘iyye), dstanbul 1996, tür.yer.; Ali Bardakojlu,
“Hediye”, D$A, XVII, 151-155.
94
Beyhakî, X, 234.
91

7

8 6 6

%]. 49:&

^ &

E <

@

ettiFi valilerden mal bildirimi ald F ve görevi s ras nda malvarl F nda dikkat
çekici art lar olan görevlileri azlettiFi ve mal varl F n n bir k sm na el koyduFu bilinmektedir.95 Hz. Ali de zekât memuru veya vali olarak tayin ettiFi
Benî Esed kabilesinden Dabî‘a b. Züheyr’in kendisine verilen bir hediyenin
helal olup olmad F n sormas üzerine kendisine mal edinmesi halinde bunun
hadiste ifade edilen devlet mal na h yanet (gulûl) kapsam na gireceFini belirtmi tir.96 Halife Ömer b. ‘Abdilazîz de bir görevlisine yazd F mektubunda
görev s ras nda hediye kabul edilmemesini, kabulü halinde devlet gelirlerine
dâhil edilmesini emretmi tir.97 Bunun temel sebebi rü vetin hediye ile kamufle edilmesidir. Nitekim Hz. Peygamber’in hediye kabul ettiFi halde kendisinin
niçin almad F sorulduFunda: “Hediye Hz. Peygamber döneminde hediye idi.
Bu gün ise rü vettir”98 eklindeki me hur sözüyle hediyenin rü vete dönü mesinden duyduFu rahats zl F ifade etmi tir. Hanefî fukahas ndan
Husâmü ehîd (ö. 536/1141) bu sözü hediye ve rü vet aras ndaki ince fark
ortaya koyacak ekilde öyle aç klar: Hz. Peygamber döneminde birisine
hediye veren gayr- me ru herhangi bir beklenti içinde deFildi ve amac sadece sevgiyi ve muhabbeti peki tirmek idi. Daha sonra ise bu durum deFi ti ve
hediye veren, kar taraftan gayr- me ru bir menfaat elde etme amac yla
hediye vermeye ba lad ki bu rü vet anlam na gelir.99 Aralar nda daha önceden hediyele me bulunmayan herhangi bir kamu görevlisine verilen hediyelerin, hediyele menin ana gayesi olan sevgi ve dostluFa zemin haz rlamas ndan100 çok ç kar elde etme amac na yönelik olarak geli eceFini söylemek güç
deFildir. Esasen kamu görevlisine hediyeyi rü vet haline getiren de aralar nda doFan bu sevgi ve onun potansiyel olarak doFuracaF haks zl kt r. Çünkü
insan tabiat üzerinde iyiliFin büyük etkisi vard r. Kalpler kendisine iyilikte
bulunana kar sevgi besler. Bu sebeple bir kamu görevlisine, yetki ve sorumluluk alan na giren bir konuda ba vuran e it artlardaki iki ki iden kendisine
hediye verene kalben bir yak nl F bulunmas sebebiyle bilerek ya da fark nda
olmadan iltimasta bulunmas ya da ona herhangi bir ayr cal k tan mas suretiyle adaletsizlik yapmas her zaman mümkündür. Bu aç dan bak ld F nda
fonksiyon olarak hediye ile rü vet aras nda herhangi bir ay r m gözükmemektedir. Bu anlamda Serahsî’nin “Hediye kap dan girince görev bilinci/ sorumlulu'u/ hassasiyeti (emânet) pencereden ç kar” sözü101 oldukça anlaml d r. Hediye’nin hikmet F n söndürdüFü ve rü vetin öncüsü (zerî‘a) olduFu102 eklindeki diFer ifadeler de hediyenin rü vete basamak k l nabileceFini
95

msl. bk. Ali Muhammed es-Sallâbî, Sîretü Emîri’l-Mü’minîn ‘Ömer b. el-Hattâb: ;ahsiyyetüh ve asruh, Beyrut
1425/2004,s. 314, 343-344.
96
Husâmü~~ehîd, s. 91.
97
Husâmü~~ehîd, s. 87.
98
Buhârî, “Hibe”, 17; Husâmü~~ehîd, s. 88.
99
Husâmü~~ehîd, s. 88, 91.
100
el-Muvatta’, “Hüsnü’l-huluk”, 16; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, II, 405; Tirmizî, “Velâ’”, 6.
101
Serahsî, el-Mebsût, XVI, 82.
102
dbn Ferhûn, Tebs ratü’l-hükkâm (haz. Cemal Mar‘a~lî), Beyrut 1416/1995, I, 27.

"

/.

1.

LU M

göstermesi aç s ndan önemlidir. Esasen kamu görevlisine verilen hediyeyi
rü vet haline getiren temel saiklerden birisi de bu psikolojik durumdur. AdaletsizliFe yol açabilecek bu tür ili kilere meydan vermemek için hâkimin borç
isteme, ariyet alma gibi kendisini minnet alt na sokacak ya da bu hissi
uyand racak ili kilerden kaç nmas gerektiFi belirtilmi tir.103 Yine bir tedbir
olmak üzere hâkimlerin, hediye alma yasaF bulunan ki ilerin vereceFi ziyafet ya da diFer toplant lar na kat lamayacaF , onlar n temin ettiFi menfaatlerden yararlanamayacaF ve ticaret yapamayacaF hükme baFlanm t r. Nitekim Ebû Hanîfe (ö.150/767) Abbâsîler döneminde Kâd ’l-kudât olarak adalet hizmetlerinden sorumluluk mevkiine getirilen talebesi Ebû Yûsuf’a, halkta mala kar zaaf n n bulunduFu ve rü vete eFilimli olabileceFi intiba
uyand racak davran lardan kaç nmas gerektiFini hat rlatm , bunun için
ticaret yapmamas n , halk ile bilgi gerektiren konular d nda ticaret ve mali
i lerle ilgili hususlarda konu mamas n tavsiye etmi tir.104
Bütün bunlardan ortaya ç kan sonuca göre rü vet ile hediyeyi birbirinden ay ran en temel unsurun menfaat beklentisinin bulunup bulunmamas
olduFunu söylemek mümkündür. Cessâs (ö. 370/980)105 ve Gazzâlî’nin
(ö.505/1111)106 “hediyeler hâkimlik, vergi tahsildarl F , vak f mütevelli heyeti
üyeliFi gibi kamu görevinde bulunmaktan dolay veriliyor ve bu görev olmasayd verilmeyecek idiyse verilen ey isim olarak hediye olsa da mahiyet olarak rü vettir” eklindeki ifadeleri aradaki fark oldukça aç k bir ekilde ortaya koymaktad r. Hz. Ömer muhtemelen bu sebeple e i Hz. Ali’nin k z Ümmü
Gülsüm’e Bizans kral n n k z n n verdiFi hediyeyi uygun bulmam ve iadesini istemi tir.107 Buna göre rü vet, herhangi bir ç kar beklentisi için, hediye
ise böyle bir beklenti olmaks z n verilen malî deFeri ifade eder. Hediyeyi,
rü vet konumuna getiren de kar l F nda beklenen menfaattir. Akrabalar n,
yak nl k baF sebebiyle mutad ölçüler içinde al p verdikleri hediyeler bu tart malar n d ndad r. Baz âlimler de kamu görevlisine hediyenin müracaattan önce veya sonra verilmesine göre deFi eceFini, önce verilenin rü vet, i
bittikten sonra verilenin ise hediye olduFu yönünde bir ölçüt koyarlar.108
Yak nlar n hediyele mesini engellemek slam dininin çok önem verdiFi
akrabalar aras ili kilerin (s la-i rahim) bozulmas na sebep olabileceFi için
bu hususta daha esnek bir tutum benimsenmi tir.109 Nitekim Halife Ömer b.
Abdilazîz’in kendisine hediye edilen elmay kabul etmediFi, orada bulunan

103

dbn Nüceym, “er-Rü ve”, s. 200.
dbn Nüceym, el-E bâh ve’nezâir, IV, 310.
105
Ahkâmu’l-Kur’ân, II, 434.
106
$hyâ’u ‘ulûmi’d-dîn, Beyrut 1425/2004, s. 489.
107
Cessâs, II, 434.
108
dbn Hacer el-Heytemî, s. 138.
109
Serahsî, XVI, 82.
104
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akrabalar ndan birisinin sat n al p kendisine hediye etmesi üzerine yediFi
rivayet edilir.110
Kamu görevlilerinin, mahrem akrabalar ndan ya da bulunduklar göreve atanmadan önce aralar nda hediyele me ili kisi bulunan dostlar ndan
mutad olan miktar geçmeyecek ölçüde hediye alabilmesine izin verilmesi de
herhangi bir ç kar beklentisinin bulunmamas art na baFl d r. Aksi halde
hediye rü vet kapsam na girer. Baz âlimlerin, hediyenin yasak kapsam na
girip girmediFi dolay s yla rü vet gibi deFerlendirilip deFerlendirilemeyeceFi
noktas nda verenin o kamu görevlisinin bölgesine bakan birisi olup olmad F
ay r m na bakarak sonuçland rmalar da ayn esastan kaynaklanan bir husustur.111
Hz. Peygamber’in ba ta devlet ba kan ve hâkimler olmak üzere devlet
görevlilerine hediye almay yasaklad F halde ayn zamanda bir devlet ba kan olarak kendisinin hediye kabulü baz makul gerekçelere baFlanm t r.
Ganimet mal ndaki pay gibi zat na mahsus bir hüküm olmas ,112 Allah’ n
elçisi s fat n ta d F ndan diFer insanlarda bulunan zaaflardan korunduFu
(ma‘sûm) dolay s yla diFer idarecilerdeki olumsuzluklar n onda ortaya ç kmayacaF FerçeFi bunlar aras ndad r. Bunun yan nda O’na verilen hediyelerin
devlet ba kan olduFu için bir ç kar beklentisiyle deFil peygamber olmas ndan dolay kendisine olan sevgiden kaynakland F da tarihi bir gerçekliktir.113
Kabulünü hakl k lan sebeplerin olu mad F devlet görevlilerine verilen
hediyeler, kamu menfaatine harcanmak üzere devlet hazinesine gelir kaydedilir.114
X-Rü8vetin Baz Hükümlere Etkisi
slam hukukunun baz alanlar nda rü vet suçunun önemli sonuçlar
vard r. Bunlardan birisi rü vetin evlilik akdinde denkliFe etkisidir. slam hukukçular rü vet al p almamay dini deFerlere sayg ve ahlaki kemal noktas nda önemli bir ölçü sayd klar için rü vet alan bir yetkilinin statüsü ne
olursa olsun, mevkii ne kadar yüksek olursa olsun evlenmek istediFi ahlakî
kemale sahip (saliha) k za denk saymam lard r. Hayat tarz itibariyle dini
deFerlere baFl l k ve ahlakî olgunluFa ula ma erefi, adalet ve dürüstlüFün
bulunmad F diFer mevkilere üstün tutulmu tur.115

110

Husâmü~~ehîd, s. 91.
Mâverdî, el-Hâvi’l-kebîr (n~r. Ali M. Muavvez-Âdil Ahmed Abdülmevcûd), Kahire 1414/1994, XVI, 281, 286.
112
Sübkî, Muhtasaru Fasli’l-makâl fî hedâyâ’l-‘ummâl (Fetâvâ’s-Sübkî içinde), Beyrut, ts. (Dâru’l-Ma‘rife), I, 204,
205.
113
bk. dbn Ferhûn, I, 27.
114
Sujdî, en-Nütef fi’l-fetâvâ (n~r. Muhammed Nebîl Bahsalî), Beyrut 1417/1996, s. 474.
115
dbn Âbidîn, II, 322.
111
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Ebû Hanîfe re it k zlar n nikah nda velinin iznini art ko mamakla birlikte denkliFin bulunmamas n fesih sebebi saym t r. Rü vet alma, denkliFi
bozduFu için veliler böyle bir hakka sahiptir. Ebû Hanîfe’nin fesih yetkisini
veliyi rencide edici sebeplerle de ili kilendirmesi116 ayn zamanda rü vete
bak ortaya koymas aç s ndan da önemlidir. Hanefîler d ndaki üç mezhebe göre k zlar n evliliFinde velinin izni art olmakla birlikte k z n dengi ç kt F nda ve kendisine emsal mehri verildiFinde velisinin izin verme zorunluluFu
bulunmaktad r. Aksi takdirde velâyet yetkisini kötüye kullanm say lacaF ndan bu yetki s radaki veliye geçer. K za emsal mehrin verilmesi ve diFer konularda statü olarak denklik söz konusu olsa bile rü vet alma bu denkliFi
ortadan kald rmakta dolay s yla evliliFe velinin izin vermemesi hakl bir sebebe dayanmaktad r.
Rü vetin etkilerinden birisi de rü d özelliFinin kazan l p kazan lmad F n n tespitinde ortaya ç kmaktad r. BüluF çaF na gelmi çocuFun mallar n n
kendisine teslim edilebilmesi için aranan rü d art (Nisâ’, 4/6) rü vet gibi
haram yollara mallar n sarfetmesiyle gerçekle memi say lacaF ndan sefihlik hali devam eder ve mallar kendisine teslim edilmez.
Herhangi bir ibadetin ifas n n engellenmesi ve rü vet vermeksizin bu
engelin a lamamas durumunda rü vet vermenin caiz olup olmayacaF hacc n edas n n artlar ndan olan yol güvenliFi özelinde tart lm t r. Bu, hacca
gitmek isteyenlerin yol güvenliFi bulunmamas halinde engel ç karan e k yaya verilecek rü vetle güvenliFi temin etmelerinin caiz olup olmad F meselesidir. Bu konuda Hanefî fakihleri aras nda farkl görü ler ortaya ç km t r.
Güvenlik sebebiyle hacca gidebilmek için rü vet verilmesine ibadetin,
masiyetin sebebi olacaF dü üncesinden hareketle baz fakihler kar ç km lar ve bu durumda hacc n farz olmaktan ç kacaF n savunmu lard r. Hatta
Karmatîler’in hakim bulunduFu baz dönemlerde kendilerine rü vet vermeksizin hacca gitmenin mümkün olmamas ndan dolay hacc yükümlülüFünün
dü tüFünü savunan alimler ortaya ç km t r.117 Bununla birlikte kendisine
hacc farz olan n yol güvenliFini verdiFi rü vetle temin edebilmesi halinde
bunun zaruret hali dolay s yla verene deFil alana haram olacaF dü üncesinden yola ç karak mübah hale geleceFini dü ünenler de vard r. Bu noktada
hacca gitmek isteyen Müslüman, hacc farîzas n ifa edebilmek için çaresiz
(muztar) durumdad r.118 Benzer bir tart maya yer veren Hanbelî fakihlerinden bn Kudâme (ö.620/1223) de yol güvenliFinin rü vetle temin edilebildiFi
durumlarda hacc farîzas n n ifas için basit bir miktar n verilmesini bile caiz
görmeyenlerin bulunduFunu ifade etmekte bununla birlikte çok fazla mali
külfet getirmeyecek miktar verip hacc vazifesini ifa etmenin zorunluluk ola-

116

Serahsî, V, 13-14; Kâsânî, II, 249.
dbn Âbidîn, II, 144.
118
dbn Âbidîn, II, 144-145.
117
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caF n savunanlar n da bulunduFunu belirtmektedir.119 badetlerin ifas için
zaruret hali sebebiyle rü vete cevaz verenler bunu farzlarla kay tlam lar
Ka‘be’nin içine girmek ya da makam- brâhim’i ziyaret gibi mendup kabilinden ibadetler için caiz görmemi lerdir. Çünkü zaruret bulunmad kça almas
haram olan bir eyin verilmesi de haramd r. Nafilelerde zorunluluk bulunmad F ndan zaruret hali de doFmaz.120
Bir erkek bir ba ka kocadan iddet bekleyen kad na, iddetin bitiminde
kendisiyle evlenmesi halinde nafakas n temin edeceFi konusunda anla t klar nda iddet bitiminde nafakay veren ah s n kad na ödedikleri hükmen rü vet kapsam nda deFerlendirilmi ister erkek taraf ndan evlilik art ko ulsun
ya da ko ulmas n, kad n evlensin veya evlenmesin rücû edebileceFi kabul
edilmi tir.121
Emek-sermaye ortakl F nda (mudârebe) i letmeci (mudârib), gümrük
memurlar gibi görevlilere i lerini kolayla t rmak ve zarar n / errini defetmek
için vermi olduFu rü vet kabilinden masraflar irket hesab na yazamaz,
kendisi öder.122
Geçimini gasp ve rü vet gibi haram yollardan kazanan ya da bu tür kazanc olanlardan maa alan bir kimsenin ikram n n kabul edilemeyeceFi123
fukahan n üzerinde durduFu önemli hususlardan birisidir.
4ahitlikte adalet art olduFu için (Talâk, 65/2) rü vet alan n ahitliFi
kabul edilmez. Çünkü rü vet ki inin adaletini ortadan kald r r.
Devlet ba kan n n hâkimlerin rü vet almas na göz yummas adaletinin
zail olduFunu gösteren delillerden birisi olarak kabul edilmi tir.124
Kazanc n n çoFu rü vet ve diFer haramlardan olu mu ki ilerden hediye kabulünün caiz olmad F , kazanc n n çoFunun miras ya da diFer me ru
yollardan elde edilmi olmas ya da hediyenin helal bir kazançtan al nm
olmas halinde ancak kabul edilebileceFi mezhep görü ü olarak Hanefî mezhebine mensup âlimlerin eserlerinde yer almaktad r.125

119

el-Mu nî, Mekke 1412/1992, III, 167-168.
dbn Âbidîn, II, 255-256.
121
dbn Mâze, III, 188; dbn Âbidîn, II, 365.
122
bk. Mevs{lî, III, 25.
123
dbn Âbidîn, V, 247.
124
dbn Âbidîn, V, 296.
125
dbn Mâze, V, 367.
120
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X-Literatür ve Konu ile lgili Bir Bibiyografya
A- Literatür:
slam hukukçular f kh n bütün konular n ele alan f k h kitaplar nda
rü vet ve hediye ile ilgili meseleleri yarg lama konular n n yer verildiFi hâkimlik usulü (Edebü’l-kâdî/kazâ’) bölümlerinde i lemi lerdir. Ayr ca baz
âlimler rü vet ve hediye konular ile bu iki kavram n birbiriyle ili kilerini ele
alan çal malar yapm lard r. Bunlardan birisi Tak yyüddîn bnü’s-Sübkî’nin
(ö. 756/1355) Faslü’l-makâl fî hedâyâ’l-‘ummâl adl eseridir. Bizzat kendisi
bu eserini rü vetle ilgili hadisler ve uleman n bu konudaki sözlerinden oluan iki fas l eklinde Muhtasaru Fasli’l-makâl fî hedâyâ’l-‘ummâl ad yla ihtisar ederek el-Fetâvâ’s içine koymu tur.126 bn Hacer el-Heytemî (ö.
974/1567) de onun bu eserinin içindeki bilgilerin oldukça uzun ve karma k
olduFunu, müellifin birçok meselede tercihte bulunmad F ya da zay f görü e
eFilim gösterdiFini dü ünerek özetleme yoluna gitmi , yer yer aç klamalarda
ve bazen de tashih de bulunmu ayr ca insanlar n ihtiyaç duyduFu birçok
konuyu da ilave ederek Îzâhu’l-ahkâm limâ ye’huzühü’l-‘ummâl ve’l-hukkâm
adl eserini kaleme alm t r. Hanefî alimlerinden bn Nüceym’in (ö.970/1563)
de konuyla ilgili bir risalesi vard r. Bu risalesinde rü vetin tan m , k s mlar ,
onu haram k lan deliller, hediye ile aras ndaki fark, rü vet suçuna uygulanacak cezalar gibi konular oldukça muhtasar biçimde ele alm t r. Bundan
ba ka son dönemlerde ya am
alimlerden Abdülganî en-Nablusî (ö.
1143/1731) Tahkîku’l-kad yye fi’l-fark beyne’r-rü veti ve’l-hediyye ad yla
rü vet ve hediye aras ndaki farklar ele alan bir eser yazm t r. Ayn konuda
daha çok klasik kaynaklardan rü vet ve hediye ile ilgili mevzular iktibas
eden Ali Ahmed et-Tahtâvî de el-Fetâva’n-nediyye fi’l-fark beyne’r-rü veti
ve’l-hediyye ad yla bir eser kaleme alm t r.
Bu çal malar d nda konu ile ilgili yeni bir tak m eserler daha kaleme
al nm t r. Abdullah b. Abdilmuhsin et-Tarîkî’nin Cerîmetü’r-rü ve fi’ erî‘ati’l-9slâmiyye’si (Riyad 1400/1980); Hüseyin Medkûr’un er-Rü ve fi’lf khi’l-9slâmî mukârenen bi’l-kânûn’u (Kahire 1404/1984); Ahmet Mumcu’nun Osmanl Devletinde Rü vet’i ( stanbul 1985); Seyyid Hüseyin elAttâs’ n Toplumlar n Çökü ünde Rü vet ad yla Cevdet Cerit’in Türkçe’ye kazand rd F ( stanbul 1988) kitab ; Mehmet Ümütli’nin 9slam Hukukunda
Rü vet Suçu ve Hukuki Sonuçlar ad yla Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsüne baFl olarak haz rlad F yüksek lisans tezi (2006) konuyla ilgili
özel çal malard r.
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FIKIH USÛLÜ VE SLAM FELSEFES YLE L K S *
PR NC PLES OF ISLAM C JUR SPRUDENCE AND TS
RELAT ONSH P W TH ISLAM C PH LOSOPHY
Ali Cuma Muhammed**/ çev. Hasan ÖZER***
1-FIKIH USÛLÜ VE YÖNTEM
F k h usûlü, Müslüman akl n n ürettiFi ve geçmi milletlerin hiç birisinde benzeri bulunmayan orijinal bir ilim dal d r. Onun durumu hadis ilimleri ve st lahlar n n durumu gibidir. Bu ilimlerin her ikisi de ince manalar
içeren metotlard r.

*
dlmu usûli’l-f{k{h ve alâkatühu bi’l-felsefeti’l-islamiyye, el-Ma‘hedü’l-Alemî li’l-Fikri’l-dslâmî, Kahire, birinci bask{,
h. 1418- m. 1996.
Bu yaz{da f{k{h usûlünün dslâm felsefesiyle dejil genel felsefeyle olan ilgisinden bahsedilmektedir. Dolay{s{yle bu
yaz{n{n ba~l{j{ "dlmu usûli'l-f{kh ve alakatühu bi'l-felsefe" ~eklinde olsa idi daha isabetli olurdu kanaatindeyiz. (çev)
**
Prof. Dr, M{s{r Genel Müftüsü.
1952 y{l{nda Benî Suveyf’de dojdu. Ayn ±ems Üniversitesi Bakaluris Ticaret Bölümü’nü bitirdi. Lisans ejitimini
Ezher Üniversitesi Arap-dslam Ara~t{rmalar{ Fakültesi’nde 1979’da tamamlad{. Masterini 1985’de Ezher Üniversitesine bajl{ Külliyetü’~-±erî‘a’n{n F{k{h Bölümü’nde pekiyi dereceyle tamamlad{. Doktoras{n{ ayn{ üniversitenin F{k{h
Usulü Bölümü’nde yine birincilikle bitirdi. Ezher Üniversitesi Arapça ve dslâmî dlimler Fakültesi’nde F{k{h Usûlü
öjretim üyeliji yapt{. 1995’te Ezher Üniversitesi’nde fetva komisyonu üyelijine, 1996’da Din d~leri Yüksek Kurulu
F{k{h komisyonu üyelijine, 1994’te dslami Ara~t{rmalar Akademisi dlmi Komisyonlar üyelijine seçildi. Halen bu
görevlerini yürütmektedir. 1996’dan beri Uluslararas{ dslam Dü~ünce Enstitüsü’nde akademik dan{~manl{k görevinin
yan{s{ra bir süre Kahire Mektebi müdürlüjü yapt{. 1993’de dslam dktisad{ Salih Abdullah Kamil Merkezi Müdür
yard{mc{l{j{na getirildi. El-Müslimü’l-Muâs{r, Rab{tatü’l-Câmi‘ati’l-Arabiyye, el-dktisâdü’l-dslamiyye, Mecelletü’lMüslim, Mecelletü’l-dslâm, Mecelletü’l-Külliyeti’d-Dirasâti’l-dslamiyye ve’l-Arabiyye gibi birçok ilmi ve kültürel
dergilerin yay{n kurullar{nda bulundu. Gerek ~ahsi gerekse Ezher rektörü ad{na dtalya, dngiltere, Rusya, Amerika,
Malezya, Japonya gibi ülkelerde ilmî toplant{lara kat{ld{. Kahire’de “Habitat”, Pekin’de ise “Kad{n” konulu toplant{lar{n koordinatörlüjünü üstlenen dslami Ara~t{rmalar Kurulunun komisyon üyesi olarak faaliyetlerde bulundu.
Önemli Eserlerinden Baz{lar{:
el-Müstalahü’l-usûlî, Kadiyyetü tecdîdi usûli’l-f kh, el-Hükmü’ - er‘î ‘inde’l-usûliyyîn, Eserü fehâbi’l-mahal fî’lhükm, el-Medhal li-dirâseti’ - erî‘ati’l-$slâmiyye, Alâkâtü usûli’l-f khi’l-$slâmiyye, Mebâhisü’l-emr inde’l-usûliyyin,
er-Rü’yâ ve hüciyyetüha’l-usûliyye, en-Nesh inde’l-usûliyyin ve en-Nazariyyâtü’l-usûliyye.
***
T.C. Diyanet d~leri Ba~kanl{j{ Selçuk Ejitim Merkezi/ KONYA, hasankafiyeci@hotmail.com
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F k h usûlü, dini metinlerin ( er‘î nasslar n) anla lmas için geli tirilmi bir metottur. Fahruddin er-Râzî (v. 606/1209), kendi öFretisinde f k h
usûlünün bilimsel yöntemlerinin temel parametrelerini zikrederek el-Mahsul
adl eserinde bu ilmi öyle tarif eder: “Genel hatlar yla f kh n yöntemlerinin,
delillerden f khî sonuçlar ç karma usûllerinin ve müctehidin ehliyetiyle ilgili
hususlar n bütünüdür.”1
Beydâvî (v. 685/1286) de f k h usûlünü öyle tan mlar:
“Genel olarak f kh n delillerinin, bu delillerden f khî hükümler ç karma
tarz n n ve müctehid ile onu taklit edenlerin2 durumunun bilgisidir.”3
Yukar daki tan mlardan hareketle bu yöntemin temel unsurlar n
ekilde tespit etmek mümkündür:
-

F kh n kaynaklar

-

Yöntemleri

-

Müctehitte aranan artlar.

u

Bu üç unsur ayn zamanda herhangi bir ilmî tetkikatta ara t rmac y
yanl a dü mekten ve subjektiflikten koruyan, objektif olmaya yakla t ran
aklî esaslard r.
Hadis usulü ilminde mündemiç olan hadis ilimleri, cerh ta‘dîl ilimleri
veya rivayet ve dirayet bak m ndan hadis ilimleri, hadislerin sübutunu ara t ran ve onlardan kastedilen manan n en doFru ekilde anla lmas n saFlayan metotlar bütünü olarak kabul edilmi tir. Zira hadis ilimleri, rivayetin
kabulüne ya da senet veya metin bak m ndan reddine hüküm verebilmek için
hem senet hem de metin tenkidini içerir. DiFer milletlerde bulunmayan bu
sistem, Müslümanlara has orijinal bir metottur. Yahudilerin de daha önce
isnatla ilgili çal malara giri tikleri, bu ilmi kurmak için çal t klar , ancak
ba ar l olamad klar görülmektedir. Zira Yahudilere ait az miktardaki senedin Hz. Musa’ya ula mamas na kar n, bizdeki Hz. Peygambere ula an
(merfû) senetler yüz binleri4 a maktad r. Hatta onlardaki senetlerin ba lang c ile Hz. Musa aras nda, bir rivayete göre bin be yüz y l, bir ba ka rivayete
göre otuz as rdan (veya nesilden) fazla bir süre bulunmaktad r.
bn Hazm (v. 456/1064), el-Fasl fi’l-milel ve’l-ehvâ’ ve’n-nihal isimli
eserinde öyle demektedir:

1

Fahruddin er-Râzî, Mahsul, I, 94.
( " ) ) kelimesi, “müctehid” ve “mukallid”in her ikisini de ifade etmektedir (bk. Kemaleddin Muhammed b.
Abdurrahman, Teysiru'l-vusul ila Minhacü'l-usûl mine'l-menkul ve'l-ma'kul, I, 284 (çev).
3
Kad{ Beyzâvî, Minhâcu’l-usûl, I, 19.
4
Sehavî, Fethu’l-Mu îs, I, 36–37.
2
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“…Yahudilerde, ba lang c ile Hz. Musa aras nda çok uzun bir zaman n
bulunduFu rivayetler çoktur, hatta onlar n en âli senetleri de böyledir. Onlar
senetlerinde, bizim senetlerimizle Hz. Muhammed’e ula t F m z yak nl kta,
Hz. Musa’ya yakla amay p belli bir yerde kal rlar. Bu ekilde kalmalar da
kaç n lmazd r. Çünkü kendileriyle Hz. Musa aras nda kesin olarak bin be
yüzy l veya otuz asr a k n bir süre mevcuttur. Zira onlar nakilleriyle (senetleriyle) ancak Hilâl, 4emânî, 4em‘un, Mer‘akîb ve benzerlerine ula abilmi lerdir. Bir haham n, Hz. Musa’dan sonraki peygamberlerden birinden sözlü
olarak naklettiFi “Bir ki inin, karde i ölünce yeFeniyle evlenebileceFi” rivayetinde olduFu gibi, sonraki peygamberlerden nakledilen rivayetler bile ciddi
s k nt lar içermektedir. (Onlardan çok daha yak n tarihte bulunan) H ristiyanlarda da, talak n haraml F n bildiren rivayet d nda bizdeki senet zincirinin bir benzeri yoktur. Bu rivayet zincirinin de ba lang c nda, yalanc l F
kesinle mi bir ravi bulunmaktad r.”5
Ku kusuz doFru bilgiyi arayan kimse için aklî dü ünce, öncelikle hüccetin dayanaF ndan (üzerine delilin bina edildiFi esastan) emin olmakt r ki
Müslüman için en güvenilir deliller (kaynaklar) Kur’an ve sünnettir. Bu delillerin doFruluFunu ara t r p onaylamak için ise bir metot gereklidir. Söz konusu delillerin doFruluFu sübut aç s ndan onaylan rsa akabinde “onlar nas l
anlamal y z?” sorusu gündeme gelir. Dolay s yla bu metot, söz konusu hedefin gerçekle tirilmesi için en küçük ayr nt lar bile göz ard etmeyen bir metot
olmal d r.
2-UYGULAMALAR VE FELSEFÎ DÜ4ÜNÜ4, METODU ORTAYA KOYAR
Metodu, pratiklere kaynakl k eden bir felsefe (teori) olarak kabul edersek -ki bu bana göre metodun tan m d r- f k h usûlüyle slam felsefesi aras ndaki ili kinin boyutu ortaya ç kar.
4üphesiz f k h usûlü, nass anlamak için gerekli olan uygulamalar
izah etmeyi ve insan fiilinin vas flar n belirlemeyi içine almaktad r. Bu vas flar, usûlcülerin “hüküm” olarak tan mlad klar çerçevede ele al n r. Onlara
göre hüküm: “Allah’ n mükelleflerin fiilleri ile ilgili iktiza (gerekli k lma),
tahyir (serbest b rakma) veya vad‘ (iki durum aras nda sebep, art ve mâni
ili kisi kurma) eklindeki hitab d r.”6 Hüküm; vucûb, hurmet, nedb, kerahet
ve ibâha k s mlar na ayr l r. Hükmün bu k s mlar , anlaml bir cümlede
mübteda konumunda olan insan fiillerinin s fatlar , hüküm de onun haberidir.7 Böylece f kh n meseleleri olu maya ba lar. F kh n konusu insan fiilleri,

5

dbn Hazm, el-Fasl, II, 83.
Ali Cuma, el-Hükm ‘inde’l- usûliyyîn, s.39.
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f k h usûlünün konusu ise kendilerinden hüküm elde edilmesi cihetiyle icmali delillerdir.8
4üphesiz f k h usûlü içerisindeki bu uygulamalar, slam felsefesi konular n n ve kelam ilminin temsil ettiFi bütüncül (tümel) bir bak tan ortaya
ç kmakta ve kaynaklanmaktad r.
mam Zerke î (v. 794/1392) f k h usûlü alan nda kaleme ald F elBahru’l-muhît isimli kapsaml eserinde f k h usûlünün pratiklik ilkesine vurgu yaparak bir k s m insanlar n, bu ilmin kendi ba na bir varl F olmayan,
vas ta ilimlerden olduFu yönündeki iddialar n reddederek öyle demektedir:
“Denilirse ki, f k h usûlü esas itibariyle çe itli ilimlerden olu mu bir parçalar bütünüdür. Bir parças nahve aittir. Mesela, harflerin manas , istisna,
zamirlerin merciini bulma ve hâss âmm üzerine atfetme gibi fakihin ihtiyaç
duyduFu ve kulland F birçok konu nahvin konular d r. Bir parças da kelam
ilminden al nm t r. Mesela, hüsün-kubuh, ilâhî takdirin ezelîliFi, (Kur’an ve
sünnette) neshin varl F , insan fiilleri gibi f k h usûlündeki baz konular da
kelam ilminin konular d r. Bir parças da filolojiye (dilbilim) aittir. Mesela,
emir-nehiy, umum ifade eden sîgalar, mücmel-mübeyyen, mutlak-mukayyed
konular da dilbilimin konular d r. Bir parças da hadis ilminden al nm t r.
Fakihin kulland F hadis rivayetleri asl nda hadis ilminin konusudur. Bu
ilimleri bilen ki i, bu hususta f k h usûlüne ihtiyaç duymaz. Bilmeyene de
f k h usûlü, bu ilimleri ku at c bir ekilde öFretmez. DiFer ilimlerden ald klar n bir tarafa b rak rsak f k h usûlünün kendisine ait olan icma, k yas, teâruz (delillerin çat mas ) ve ictihad gibi birkaç konu kalmaktad r. cma hakk nda söylenenlerin bir k sm kelam ilminden al nm t r. K yas ve teâruz konular n n bir k sm n da fakih bu ilimden baF ms z olarak ortaya koymu tur.
O halde tek ba na f k h usûlünün faydas çok azd r.
Bizim buna cevab m z bu iddian n doFru olmad F d r. Çünkü usûlcüler,
Araplar n dil kullan m nda bulunan, nahivcilerin ve dilcilerin dahi ula amad F birçok eyi derinlemesine tetkik etmi lerdir. Zira Arapça çok geni bir
alana sahip olup bu dile yakla mlar da farkl farkl d r. Lügat kitaplar , kelimelerin laf zlar n ve zahir manalar n kaydetmekte, ince manalar ise içermemektedir. Bu ince manalar da dilcinin tetkikine ilaveten usûlcünün bak
aç s yla yeni bir incelemeye ihtiyaç duymaktad r. Mesela, emir, nehiy ve
umum laf zlar her ne kadar yukar da iddia edildiFi gibi dilbilimin konular
olsa da, emir kipinin vucûbiyete, nehiy kipinin haraml Fa delâleti, ( ) ve
benzerlerinin umum ifade etmesi dilbilimin deFil f k h usûlünün ç kar mlar d r. Bu söylediklerimiz, nahiv kitaplar nda “istisna” konusunda zikredilenler
için de geçerlidir. Mesela, istisna’n n hükümden önce mi sonra m ç kar lacaF hususu böyledir. Bunun d nda, usûlcülerin deFindiFi, özel bir istikra
(tümevar m) ve Arap dilindeki nahiv kurallar n n gerektirmediFi özel deliller8

Kitap, Sünnet, icma, k{yas, istihsân vb. deliller (çev.)
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le ele ald klar ba ka incelikler de ayn ekildedir. Konuyla ilgili a rt c örnekler kitab n ilerleyen bölümlerinde gelecektir.”9
mam Zerke î’den daha önce Sübkî de el-9bhâc erhu’l-Minhâc adl eserinde bu dü ünceyi vurgulam t r. O öyle diyor:
“Her ne kadar dilciler kitaplar nda yer vermemi olsalar da, lügat itibariyle "as l" kelimesi için verilen tan mlamalar, dilcilerin hiç ifade etmedikleri
manalar usûlcülerin yakalam olduFu konusunda dikkatimizi çekmektedir.”10
Bu al nt lardan hareketle, f k h usûlünde gerekli araç ve uygulamalar n
varl F n ve bunlar n i levlerini, birbirleriyle olan ili kilerini ve bir arada
olu turduklar sentezi bütüncül bir bak la aç klayacaF z.
3-FELSEFE LE FIKIH USÛLÜNÜN ORTAK KONULARI
Konusu aç s ndan felsefenin tarifinin ba l ca üç ana konuyu [varl k (Allah, kâinat, insan), bilgi (mant k) ve deFer (ahlak ve estetik) konular n ] kapsad F n 11 göz önüne ald F m zda, f k h usulu ile slam felsefesi aras daki
bulu ma noktalar n ve aralar nda var olan ili kiyi aç kça görebiliriz. Zira
slam felsefesi, ara t rma kaynaklar n , bu kaynaklar anlaman n biçimini ve
daha önce geçtiFi üzere ara t rmac da bulunmas gereken özellikleri bilmede
kendini gösteren uygulamalar topluluFunun temeli say l r. Bu ise üç düzeyde
olu ur:
-

F k h usûlü ile slam felsefesi’nin ili kisini kavramak.

-

Bu ili kiyi harekete geçirme ve ondan istifade etme.

-

Her iki alan n yarar na bu ili kinin geli mesini hedefleme.

1-

li8kinin kavranmas :

F k h usûlü ile slam felsefesi aras ndaki ili kinin anla lmas birkaç
konuda ortaya ç kar.
a- Ortak meseleler:
Bu meseleler, F k h usûlü ile Kelam aras ndaki “ortak sorunlar” olarak
adland r l r. Kelam ilmi geleneksel anlam yla felsefi önermelerle ilgilenir.
Ayr ca, varl k ve yokluk, bilgi ve deFerler mevzular da Kelam ilminin konular aras ndad r. Kelam ilmi, varl F n mahiyeti ve e yan n tabiat ndan bahseder; e yan n hakikatini, mahiyetini, dü ünce ameliyesinin keyfiyetini, mertebelerini ve tümellerini aç klar. Allah hakk nda tevhid, kâinat’ n imar ve nefsin tezkiyesi gibi tümel önermeler, bunlar n yan nda adalet, hüsün ve

9

Zerke~î, el-Bahru’l-muhît, I, 13–14
dbnü’s-Sübkî, el-$bhâc, I, 11.
11
Tevfik Tavil, Üsüsü’l-felsefe, s. 88 vd.
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kubuh’un ak lla bilinmesi gibi cüz’î/tikel deFerlerle f k h usulünün pek çok
meselesinde gördüFümüz ve “birbirini takip eden sorular” olarak isimlendirebileceFimiz bir yolla ilgilenir. Bu sorular silsilesini takip ederek kendimizi
kelam alan nda buluruz. Birbirini takip eden sorulardan kast m z, e yan n
hakikatini ke fetmeye, temellerini ve as llar n ara t rmaya çal rken önceki
bir soruya verilen cevaptan sonra gelen “niçin” sorusudur. ÖrneFin bir usûlcü, içkinin haram olu unun illetini ara t rarak “Allah içkiyi neden haram
k ld ?” diye sorduFunda buna dair ilk cevap, Allah’ n içkiyi kendisinde bulunan sarho edicilik özelliFinden dolay haram k ld F eklinde olacakt r. Bu,
usûlcülerin hükmün illeti olarak isimlendirdikleri eydir. Onlara göre illet,
hükmün konmas na uygun olan manay içeren zahir ve munzab t ( artlara ve
durumlara göre deFi iklik arz etmeyen, yerle ik) bir vas ft r. Bu ilk verilen
cevab “ilk illet” olarak isimlendirmemiz mümkündür.
Sonra usulcü “sarho edicilik niçin haram k lmaya uygun bir vas ft r”
diye sorar ve bu soruya öyle cevap verir: Çünkü sarho edicilik akl n gitmesine sebeptir. Akl korumak ise korunmas zaruri olan me hur be unsurdan
biridir. Bu be unsur, nefsi, akl , dini, rz ve mal korumakt r. kinci mertebedeki bu cevab “illetin illeti” veya “ikinci illet” olarak isimlendirebiliriz.
Çünkü bu, ilk sorudan doFan ikinci sorunun cevab d r. Sonra sorular silsile
eklinde devam eder ve “Akl n gitmesi niçin nehyi (yasaklama) gerektirdi?”
sorusu gündeme gelir. Bu sorunun cevab da, akl n mevcudiyetinin teklifin
illeti olduFu eklindedir. Teklif ise ancak Allah’ n kullar n yaratmas ndaki
murad n n gerçekle mesi içindir. Vahyin bize bildirdiFine göre, Allah’ n insanlar yaratmas ndaki murad , kendisine ibadet etmeleri ve dünyay imard r.
Zira ayet-i kerimelerde “Ben cinleri ve insanlar bana ibadet etsinler diye
yaratt m”,12 “O sizi topraktan yaratt ve size orada ya ama imkân verdi”,13
“Ben yeryüzünde bir halife yaratacaF m”14 buyrulmu tur. Böylece, bu uzay p
giden sorulara verilen cevap kademelerinin birinde kendimizi kelam konular na geçmi olarak buluruz. Verilen bu son cevab “illetin illetinin illeti” veya
“üçüncü illet” olarak isimlendirebiliriz.
Burada fakihlerin ve usûlcülerin sözlerinin inceliklerinden birine dikkat
çekmemiz gerekiyor. Çünkü onlar herhangi bir hükmün illeti bulunamad F nda onun te‘abbudî olduFunu söylerken bu konuda ihtilaf ettiklerini görüyoruz. Baz lar belli bir hükmün muallel (illeti tespit edilebilir) olduFu, baz lar
ise bunun muallel olmad F aksine te‘abbudî olduFu görü ündedirler. Bazen
de onlar n bir hüküm için illet tespit ettiklerini, sonra bu görü lerinden dönerek o hükmün te‘abbudî olduFunu söylediklerini görürüz. Yine onlardan baz lar n n bir k s m hükümlerin muallel olduFu görü ünde olduklar n , baz lar n n da Allah’ n hükümlerinin muallel olmad F dü üncesinde olduklar n da
12

Zâriyât (51), 56.
Hûd (11), 61.
14
Bakara (2), 30.
13
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görebiliriz. Fakihlerin, “birbirini takip eden sorular” teorisinin anla lmas yla
tüm bu hususlarla ilgili tenakuzlar çözülecektir. 4öyle ki, fakihin, hükmün
konmas na uygun olan makul bir manay içeren zahir ve munzab t bir vasf
bulmaktan aciz kalmas ve sorulan soruya “bu, Allah’ n emridir, bu emre
uymak gerekir” demekten ba ka çaresinin olmay , taabbudiliFin mahiyetidir.
ÖrneFin; bilinen ekliyle abdest konusunda, bilinmeyene ki-o da düüncenin hakikatidir- ula mak için bilinenleri belli bir tertibe koymak (sebepsonuç ili kisini kurmak) suretiyle, neden belli uzuvlar n belli keyfiyette y kand F sorusuna cevap vermek mümkün deFildir. Bu sebeple abdest, s rf
te‘abbudî bir ibadet olarak görülmü tür. 4u mesele de bu konunun örneFidir:
mam Malik’e, köpeFin yalad F kab n, ilki toprakla olmak üzere niçin yedi
kere y kanmas gerektiFi sorulduFunda bu soruya verecek cevap bulamad F
için bu y kamalar n te‘abbudî olduFunu söylemek durumunda kalm , mam
4afii ayn soruya, köpeFin salyas n n idrardan daha galiz bir necaset olduFu
gerekçesiyle, köpeFin necaset-i galiza olduFu eklinde cevap vermi tir. Fakat
bu cevab na binaen kendisine “niçin köpeFin salyas diFerlerinden daha çok
necistir” diye sorulduFunda ikinci soruya, ikinci illette te‘abbudî anlam na
gelebilecek anlam d nda makul, akla yatk n bir cevab bulunmad F n söylemi tir. Yani ona göre, ikinci soruya te‘abbudîlikten ba ka cevap verilemez.
ki fakih aras ndaki fark, ard ard na gelen sorulara, " te‘abbudîdir" eklinde
acele cevap verme durumudur. Fakihlerin faizin haram k l nmas ndaki illet
konusunda ise yakla k on farkl görü e ayr ld klar n görüyoruz. Mesela
4eyh el-Cemel, Ha iye’sinde, faizin haram k l nmas n n te‘abbudî olduFunu
vurgular.15 Bunu aç klamak ise, ard ard na gelen sorular n her bir a amas
için verilecek her cevab tespit etmekle mümkün olacakt r.
Böylece hükümleri ta‘lil etme konusunda fakihlerin ihtilaflar n n bu
sisteme baFl olarak meydana geldiFi anla lmaktad r. Buna göre, ilk sorulara verilen cevaplarda hükümler ta'lil edilmi tir. Son sorulara verilen cevaplarda ise te‘abbudîliFe ve “Allah dilediFini yapand r”,16 “yapt F ndan sorumlu
tutulamaz, onlar ise sorguya çekilecektir”17 ayetlerine irca edilmi tir.
F k h usûlünde kulland F m z birinci illet, ikinci illet vb. st lahlar n Kelam, nahiv ve diFer ilimlerde kullan lan (yerle ik) st lahlarla bir ilgisi olmad F n ifade etmeye gerek yoktur. Bunlar daha ziyade, okuyucuya aktarmak
istediFimiz fikirlerin mefhumunu kar layan isimlendirmelerdir. Böyle bir
çal mada önemli olan, dü ünce a amas ndaki bir terimin, yerle ik kavram-

15

Ha iyetu’l-Cemel ale’l-Menhec, III, 45. O, faizden bahisle ~unlar{ söyler: “Onun haram k{l{nmas{ teabbüdidir, illeti
bulunmayan bir hükümdür. dlleti hakk{nda söylenenler konuyu daraltmaya neden olur.” “Baz{ âlimlerden;
teabbüdilijin, manas{ idrak edilemeyen ~ey olduju ~eklinde bir aç{klama nakledilmi~tir.” “Onlar bazen, hükmü ortaya
ç{karan bir illeti aç{kça bulunmayan konulara teabbudi kavram{n{ kullan{rlar” Ha iye, a.y.
16
Bürûc (85), 16.
17
Enbiyâ (21), 23.
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lar n gölgesinde kalmadan kendisi ile fikirleri ifade etmemizi saFlayacak
ekilde esnek olmas d r. Ta ki gerektiFinde deFi tirilebilsin ya da belli bir ilmi
çevrede yerle ik hale gelinceye kadar kar l F nda herhangi bir laf z kullan labilsin. Bu durum, ilkelere baFl yarat c dü üncenin serbest b rak lmas
özelliklerinden biridir. Ki bu da ilk içtihat döneminin özelliklerini kaybetmemiz sebebiyle arad F m z eydir.
Yukar da izah ettiFimiz gibi, birbirini takip eden bu türden sorular,
herhangi bir ilmin kaynaklar n , ç k noktalar n ve diFer ilimlerle ili kisini
aç klar. F k h usûlünün kaynaklar n n Kelam, Arap dili ve slam f kh olduFu
hususu usûlcüler taraf ndan genel kabul görmü tür. Bu kaynaklara dayanmas n n anlam uzay p giden sorular ortaya ç kt F nda bu ilimlerden birine
irca edilmesidir.
Önemli hususlardan biri de akl n ve teklifin tan mlanmas meselesidir.
“Fiillerin kendine has zati s fatlar var m d r?”, “Allah (cc)’ n emri iradesini
s n rlar m ?”, “ er‘î irade ile kevnî irade aras ndaki fark nedir?”, “teklif mâ lâ
yutâk (kulu gücünün üstünde bir eyle yükümlü tutmak) caiz midir?”, “emir
ma‘dûma taalluk eder mi? (ezelde yarat klar yokken Allah onlara hitap etmi
midir?), “ezelde verilmi hüküm sonradan yarat lanlara taalluk eder mi?”,
“Allah’ n bir eyi emretmesi veya onu yasaklamas bir illet ve hikmete mebni
midir?”, “ er‘î illetler hükmü ortaya ç karan yegâne etkenler midir?”, “her
müctehid doFruya ula abilir mi?”, “Hz. Peygamber ictihad eder miydi?”, “Allah’ n (cc) hükmü, ah slar n ve ictihadlar n artmas na baFl olarak deFi ir
mi?”, “deliller birbirine e it ve denk olur mu?” gibi sorular usûlcünün temel
olarak ara t rd F ve bu ara t rmas nda slam felsefesine kaç n lmaz olarak
ihtiyaç duyduFu hususlard r.
Bu konular aras ndan Hz. Peygamber’in ictihad mevzuunu örnek olarak seçelim. Öyle görülüyor ki bu mesele, Aristo felsefesinde ortaya at lm
olan, “ki inin önünde herhangi bir bilgiyi elde etme konusunda biri katî diFeri zannî iki yol bulunduFunda, katî yolu takip etme imkân olmas na raFmen
zannî yola ba vurmas doFru olur mu?” sorusuna mebni olarak f k h usulü
dü üncesinde ortaya ç km t r. Daha sonra bu mesele usûle geçmi ve öyle
bir soru ortaya ç km t r: “Hz. Peygamber’in, hakk nda hüküm bulunmayan
bir konuda, katî olan vahiyle hükmü almas mümkün iken zannî olan
istinbat yoluyla hüküm vermesi caiz midir?” Bundan da “Hz. Peygamber
içtihad nda hata edebilir mi?” sorusu doFmu tur. Cumhura göre o, içtihad nda hata etmez. Öyle ki bnü’s-Subkî 9bhâc isimli eserinde “bu konuda bunun
aksine bir ey söylemekten kitab m tenzih ederim”18 demi tir. Hâlbuki
bnü’l-Hâcib, ictihad n n vahiy taraf ndan iptal edilmesi art yla Hz. Peygam-

18

dbnu’s-Subkî, el-$bhâc, III, 72.
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ber’in ictihad nda hata edebileceFi görü ündedir.19 Zira vahyin o ictihad
onaylamas veya iptal etmemesi, ictihad n isabetli olduFunu ortaya koyacakt r.
b- Usûlcünün ncelemeleri:
Felsefe birçok yönden usûlcülerin tetkiklerini etkilemi tir. Dil felsefesi
buna örnek olarak zikredilebilir. Râzi el-Mahsul adl eserinde, usûlcülerin
“anlamay zorla t ran on ihtimal” eklinde isimlendirdikleri durumlara maruz kalmas ndan dolay lafzî delilin zannî olduFunu söylemi tir. Bu deFerlendirme ekli, f k h usûlüne felsefeden geçmi olmas na raFmen sonraki
usûlcüler taraf ndan yayg n olarak kullan lm t r ki bu, dilcilerin bilmediFi,
hukukçu âlimlerin de kabul etmedikleri bir tetkiktir. Çünkü bu, içinde kat'i
bir delilin de bulunduFu lafzî delilin aleyhine olan butlan onaylamaktad r.
Bu deFerlendirme, bu anlam benimseyen usul âlimlerinin iddias d r ki mezkûr görü ün usûle felsefeden geçmi bir eFilim olduFunu savunmaktad r. Bu
görü sahipleri, Râzî’yi el-Mahsul adl eserindeki u ifadelerinden dolay da
ele tirirler:
“Lâfzî delillerle istidlal, kat‘iyet ifade eder mi etmez mi? Baz s kabul
etmemi ve demi tir ki, “lafzî delillerle istidlal zannî öncüllere dayanmaktad r. Zannî öncüllere dayanan eyin kendisi de zannîdir. Dolay s yla lafzî delillerle istidlal ancak zan ifade eder.” Ne var ki Râzî kendisine yöneltilen ele tirileri hak etmemektedir. Zira lafzî delilin zannîliFini söyleyen görü ün tercih edilebilir olduFunu Râzî, kendisi de aç klam ve öyle demi tir:
“Bilelim ki doFrusu udur: Lafzî delillerden kesin bilgiye ula abilmek
ancak yakîn ifade eden karineler ile beraber bulunduFunda mümkün olur.
Yakîn ifade eden bu karineler ister mü ahedeye dayans n isterse tevatür yoluyla bize nakledilmi olsun, durum ayn d r.”
el-Mahsûl’ü tahkik eden muhakkik20 de öyle der:
“ mam Râzî, kelama dair baz kitaplar nda lafzî delilin on özelliFi ta mad kça yakîn ifade etmeyeceFini belirtmi tir. Bunlar, lafzî delillerin kelimelerini, irab n ve kal plar n nakleden ravilerin güvenilir olmas , bu laf zlar n
mü terek, mecaz ve anlam kaymas na uFram olmamas , ah s ve zamanla
tahsis edilmemesi, izmar (hazf), takdim-tehir veya neshedilmi olmamas ,
akla ayk r bulunmamas d r.”21
Muhakkik sözlerini öyle sürdürüyor: “( mam Râzî’nin bu görü ünün)
mutlak anlamda anla lmas doFru deFildir. Bazen (lafzî delilleri bize aktaran) nakli delillere varl F mütevatir haberlerle bilinen konular biti ebilir. Bu
19

dbnu’l-Hâcib, el-Müntehâ, 162; ±irâzî, el-Tebs ra, 524; el-Âmidî, $hkâm, IV, 216; Zerke~î, el-Bahru’l-muhît, VI,
218.
20
Bu eseri, Taha Cabir Alvanî tahkik ederek yay{mlam{~t{r (çev).
21
bk. el-Muhassal, s. 31; el-Erbaîn (Usûlu’d-Din), s. 324–326.
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takdirde mütevatir haberlerle sabit o karinelere biti ik bulunan sem‘î (nakli)
deliller yakin ifade eder.” Beydâvî’nin Muhtasar (Minhacu'l-Vusûl) adl eserinde meseleye farkl bir aç dan yakla arak, bu konuda öyle dediFini görüyoruz: “Kitab m z n yedinci bölümü, mü terek, menkûl, mecâz, izmar, tahsis
gibi anlamay zorla t ran hususlar n çat mas na dairdir. Bunlar da on ekilde bulunabilir.”
ler:

bnü’s-Subkî 8erh’inde Beydâvî’nin bu sözüyle ilgili olarak unlar söy-

“Söz konusu be ihtimal aras ndaki çat ma on ekilde olur. Bunun
aç klamas öyledir: Teâruz ancak mü terek ile diFer dördü aras nda, nakil
ile kalan üçü aras nda, mecaz ile kalan iki husus aras nda, izmar (hazf) ile
tahsis aras nda olur ki toplam on eder.”22
Anberî’de de benzer eFilimler görmekteyiz. O öyle demektedir: “Akli
konularda ictihad eden her müctehid isabet etmi tir.23 Ayn ekilde, usûlle
ilgili meselelerde de belli bir doFru yoktur ve her müctehid görü ünde isabetlidir. Akl kendisini sadece o hükme ula t rd F için her müctehid mazur görülmelidir.” Bu sözleriyle o, mutlak göreceliliFe çaFr yapmaktad r. Bu minvalde anla l rsa, bu dü üncesiyle Anberî, gerçeFi inkâr eden sofistlerin ekolünden de ileri gitmi olur. nsan n bütün otoritelerden baF ms z hale geldiFi
ve “ikinci uyan ” ad verilen kalk nmay gerçekle tirmek için çabalayan,
modernlik sonras (post modern) baz ak mlara mensup ki iler d nda böyle
söyleyenleri duymam t k. Buna göre, “birinci uyan ” döneminde insan,
delillerin otoritesinden özgür hale gelmi ti. “ kinci uyan ” döneminde bütün
otoritelerden baF ms z hale gelmekle kastettikleri ise, insan n, eylemlerinin
bir kontrol mekanizmas olan aileden, toplumsal anlay tan, devletten (ki
onlara göre devlet, kendisinden kurtulunmas gereken bir prangad r), kültürel mirastan ve mânâlar n kar l F nda laf zlar s n rland ran dilden özgürle mesidir. Onlara göre insan, tam bir seçme hürriyetine sahip olabilmesi için
bütün bu baFlardan kurtulmal d r ki kaderin cereyan ettiFi alanda bile özgür
olabilsin. Öyle ki onlar insan n, cinsiyetini (erkek-kad n), rengini ve bedenini
deFi tirebilme hürriyetinin olmas gerektiFini savunuyorlard . Hatta bu görü lerin fanatikleri, insan n hayat na son vermek için intihar seçmesini kendisine ait me ru bir hak olarak görürler. Allah’a ve Resulü’ne inanan bir
Müslüman’ n bu tür sübjektif (öznel) ve radikal (a r ) görü leri dillendirmesi
veya belli bir fikrî sistem için vazgeçilmez unsur olarak görmesi mümkün
deFildir.24 Bu görü ün çirkinliFinden dolay âlimler, Anberi’nin yukar da nak-

22

$bhâc, I, 322–323, Karâfî, bu hükümle ilgili redde geni~çe yer vermi~tir, Nefâisu’l-Usûl, III, 1071.
dsnevî, Zevâidi’Usûl, s. 432.
24
dbni Teymiye, Fetâvâ, II, 25, XX, 217, XXIX, 42.
23
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ledilen görü ünden döndüFünü söylerler. Zevâid’in25 muhakkiki, bn Hacer’in
öyle dediFini naklediyor:
“Muhammed b. smail el-Ezdî, Anberi’nin26 “kendi görü üne göre doFru
olan ifade etmesi sebebiyle her müctehid isabet etmi tir” eklindeki görüünden vazgeçtiFini nakletmektedir. Yine sfahanî, Abdurrahman b. Mehdî’nin Anberî’yi bir meselede imtihan ettiFini, onun da bir saat ba n öne
eFip sustuktan sonra ba n kald rarak ‘O halde vazgeçiyorum. Ben zavall n n biriyim. Bat lda ba olmaktansa hakta kuyruk olurum’ dediFini zikretti...
Baz âlimlere göre, Anberî’nin bu son nakledilen ifadesinde kastettiFi, kendisine ait olan ‘her müctehid isabet eder’ görü üdür.”
2- F k h Usûlü’nün Felsefe ile li8kisinin Kurulmas
Daha önceden de geçtiFi gibi, f k h usûlü ile slam felsefesi aras nda
birkaç aç dan ili ki kurmak mümkündür.
a)

Akl n Tan m :

Usûlcüler akl , teklif teorisini ele al rken tan mlamaya çal m lard r.
Zira onlara göre ak l, bulûFa erme, duyu organlar n n saFl kl olmas ve davetin mükellefe ula mas teklifin artlar ndand r. Biz onlar n görü leri üzerinde dü ünüp ak l için, s n rlar daha belirgin, birçok felsefi görü lere cevap
te kil edecek, mant k ilke ve usûllerine baFl ba ka bir tan m yapabiliriz.
Akl n tarifi konusunda ittifak yoktur. Nitekim Zerke i,27 el-Bahru’lMuhît isimli eserinde bu konuda bin kadar tan m n yap ld F n nakletmi tir.
Gazâli de el-Mustasfâ28 isimli eserinde akl tamam yla ku atan tek bir tan m
yapman n imkâns z olduFunu söylemi tir. bnü’n-Neccâr 8erhu’l-Kevkebi’lMünîr’de29 akl , kendisiyle temyiz gücünün ortaya ç kt F bir meleke olarak
tan mlam t r. O öyle diyor: Baz âlimlerimiz akl “bir k s m zarurî30 bilgilerdir” eklinde tarif etmi lerdir. Hasan Ali el-Berbeharî’nin31 de akl , cevher,
âraz ve müktesep (sonradan elde edilmi ) bir ey olarak deFil de Allah’ n bir
lutfu olarak gördüFü nakledilmi tir. bn Teymiye de öyle demi tir: “Ak l,
Ahmed b. Hanbel’in de dediFi gibi idrakin kendisi deFil, idrak etme gücüdür.”
Sonuç olarak diyorum ki:

25

Zevâidü’l-Usûl, s. 422, muhakkikin aç{klamas{.
Anberi, Ubeydullah b. Hasen b. Husayn el-Anberi’dir. 100 senedinde dojmu~, 126’da vefat etmi~tir. Bk. Tarihu
Ba dâd, X, 306; Mizanu’l-$‘tidâl, III, 5; Tehzîbu’t-Tehzîb, VII, 7.
27
el-Bahru'l-muhît, I, 84.
28
el-Mustasfâ, I, 23.
29
±erhu’l-Kevkebi’l-münîr, I, 79, 82.
30
Apriori: önsel/deney öncesi (çev).
31
el-Hasan b. Ali b. Halef Ebû Muhammed el-Berbaharî, Hanbeli âlimlerindendir (v. 329), Ebu Ya‘lâ, Tabakâtü’lHanâbile, II, 18; dbnü’l-dmâd, ;ezeratü’z-zeheb, II, 319.
26
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Usûlcülerin “ak l teklifin dayanaF d r” eklindeki me hur ifadeleri, fakihlerin görü leriyle çeli mez. Hatta “ak l, bulûFa erme, organlar n saFl kl
olmas ve davetin mükellefe ula mas teklifin artlar ndand r” eklindeki
kendi ifadeleriyle de çeli mez. Zira usûlcülerin, ilk ifadelerinde, akl tek ba na teklifin dayanaF olarak görüp sonraki ifadelerinde teklifin artlar ndan
biri olarak kabul etmeleri, bu ifadeler aras nda bir çeli ki olduFu anlam na
gelmez. Akl zihnin saFl kl i lemesinin bir art olarak kabul etmemiz de
mümkündür. Bu durumda “cünûn’a/ak l hastal F na” kar l k gelir. Teklifin
dayanaF olan akla gelince; biz bununla, zihinden ve saFl kl duyu organlar ndan olu an dü ünce ameliyesinin tamam n kastediyoruz ki o duyu organlar kendileriyle alg lanan d dünyay ve geçmi bilgileri bu zihne aktar rlar.
Bu dört unsurla, teklifi gerektirecek biçimde dü ünce ameliyesi tamamlanm olur. Bu dördünden birinin olmamas durumunda, meydana gelen
eksiklik teklifin dü mesini gerektirir. Zira beynin fonksiyonlar n n saFl kl
çal mas na engel olan bir afete maruz kalm bir kimse için teklif söz konusu deFildir. Duyu organlar n yitiren (saF r, dilsiz ve âmâ) bir ki iye de teklif
yoktur. BulûFa ermemi çocuk da böyledir. Çünkü o çocuFun cinsellikle ilgili
bilgisi tam deFildir ve o henüz, zinan n haraml F ve cezai müeyyideleri ile
nikâh n mubahl F ve sonuçlar na yönelik teklifin üzerine bina edildiFi cinsel
arzular n hakikatine muttali olmam t r. Nas l ki, e yan n varl F n hiç görmemi doFu tan kör bir insan için e yaya yönelik bir dü ünce tasavvuru söz
konusu deFilse, mükellef olmak için gerekli artlar ta mayan bir insan n da
bu teklife muhatap olmas dü ünülemez. Bu artlar ta y p da onlardan birini sonradan kaybetmi olsa da sonuç ayn d r.
Her ne kadar âlimler yapt klar tariflerde akl tam olarak izah edemeseler de, mutekaddimûn kelâm ndan al nan bu tariflerle, bir k s m materyalist
ak mlara cevap vermek mümkündür. Ki o materyalistler, yarat l tan gelen
bilgileri yok sayarak varl F maddeden ibaret gördükleri için (akl n ürettiFi)
fikri, d dünyan n zihinde meydana gelen yans mas olarak görmektedirler.
Onlar n, görülen ve alg lanan maddenin ötesi hakk ndaki dü ünceleri budur
veya bu dü ünce tarz doFrudan, yarat c y inkâra götürmektedir.
b)

Önemli Fonksiyonlar Haiz Yeni Tasavvurlar

Felsefî ve usûlî meselelere dair yeni tasavvurlar üretmek suretiyle hem
F k h usûlünün hem de felsefenin daha fazla i lev görmesini saFlamak ve bu
ekilde f k h usûlü ile felsefe aras ndaki ili kiden faydalanmak mümkündür.
Filozoflar n “görüntü ve gerçeklik” sorununu, benim “vaki (alg lanan
gerçeklik) ve nefsü’l-emr (mutlak gerçeklik)”32 eklinde isimlendirdiFim iki
kavram n fark n ifade ederek f k h usûlü vas tas yla geli tirmek mümkündür.

32

Bu kavram{n dngilizce kar~{l{j{ “Thing in itself” dir (çev).

<6< F _ 9 & 7

7 :6

@2

Vaki (olan), insan n duyular yla alg lad F gerçekliktir. Bu da ilk insan
Âdem ile bugün ya ayan insan aras nda mü terektir. Hâlbuki e yan n hakikatiyle ilgili olan nefsü’l-emr’in insan taraf ndan idrak edilmesi, zaman n
deFi mesiyle ve ki inin sahip olduFu malumat n oran na göre farkl l k arz
eder. nsan, nefsü’l-emr ile ilgili bilgisini (örneFin mikroskop gibi) bir alet
yard m yla elde eder. Vaki’de güne i gökyüzünde hareket ederken görür, hâlbuki nefsü’l-emr’de (hakikatte) o sabittir, as l dönen yerküredir. Nefsü’lemr’de su, biri yan c (hidrojen) diFeri yak c (oksijen) iki gazdan olu maktad r.33 Bu "Allah’ n tutu turulmu ate idir." Çünkü hidrojen bir atom çekirdeFi
ve bir elektrondan olu ur. Elektronun yükü negatiftir (dolay s yla yan c d r).
Bütün zamanlar, mekanlar ve ah slar için söz konusu olmasa da insan
her gün, vâk ‘adan farkl olabilen yepyeni gerçeklerle yüz yüze gelir. EFer
i in hakikati gerçekten böyle ise ilk formuyla (ibaresiyle) dini metinlerin,
herkese olan evrensel hitab nda “vaki”yi ifade etmesi gerekir. Nefsü’l-emr’le
ili kisi ancak ikincil formda (delâleti ya da i aretiyle) ortaya ç kar. Kanaatimce bu anlay , tahrif edilmi vahiy metinlerinin, insan n zaman içindeki
tecrübe ve deneyimlerle ula t F hakikatlerle olan çat mas ndan kaynaklanan, Bat daki “din-bilim çat mas ” eklinde isimlendirilen din ile ilim aras ndaki problemi çözer. Hatta geni bir ekilde sunulmas halinde bu giri ,
fakihlerle mutasavv flar aras ndaki problemi de çözer. Onlar, ayn hakikatten
bahsetmekte fakat birbirlerini dine muhalefet etmekle suçlamaktad rlar. Bu
çal ma, din ile ilim, doFu ile bat , f k h usûlü ile felsefe, f k h ile tasavvuf
aras n uzla t rma çabas d r. Üzerinde dü ünülmesi ve daha fazla ara t r lmas gerekir.
c)

Bir Metot Olarak F k h Usûlü

Metot itibariyle felsefe ile f k h usulü aras nda ili ki kurulabildiFi gibi,
alanlar ortak olduFu için sosyal bilimlerle f k h usulü aras nda da ili ki kurulabilir ve bu ilimlerin f k h usulünün metodundan istifadesi saFlanabilir.
Bu ili kinin kurulmas ve sözü edilen istifadenin saFlanabilmesi, “usul nazariyeleri” ad verilebilecek teorilerin ç kar larak tamam n n veya bir k sm n n
sosyal bilimlere uygulanmas ile gerçekle ecektir.
“Usül teorileri” ile kastettiFimiz u ba l klard r: Aslî kaynaklar belirleyen ve delillerin delil olma deFerine ili kin delillendirme keyfiyetini aç klayan
delil olu , kaynaklar n saFlaml F n n tespiti, kat‘ilik ve zannîlik alanlar n n
anla lmas , hükümlerin birbirine nas l ilhak edileceFi, delillerin çat mas
halinde bunun nas l çözümleneceFi, usul ilminin maksatlar n n gerçekle tirilmesi ve bu ilmin uygulamalar gibi konular. Bu “usul teorileri”nin ç kar lmas ve bize intikal eden eklinden farkl bir surette be erî ve sosyal ilimlere sunulmas halinde bu ilimlerde f k h usulünden istifade edilmesi mümkün
olabilecektir.
33
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Bunun aç l m udur: f k h usulcülerinin “usûl” dü üncesi, belli bir
amaç için ortaya ç km ve bu amaca giden yolun i aretlerini belirlemeye
çal m t r. Çünkü müctehid –ki o, tafsili delillerden fer’i hükümleri ç karan
ki idir- hükümlerin kaynaF n n belirlenmesine, o kaynaklar nas l anlayacaF n n aç klanmas na ve yine usûl âlimlerinin f k h usûlünün tarifi içinde zikrettikleri müctehidde aranan artlar n aç klanmas na ihtiyaç duyar. te bunlar, “usûl” lafz n n bu say lanlar içine alacak ekilde kullan lmas na sebep
olmu tur. F k h usûlü kavram da yaln zca f k h ilmine ait bir kavram olarak
kullan lmam t r. Râzi’nin usul ekolü bu ilmi -ki bu tarif daha önce geçmi ti“genel hatlar yla f kh n delillerinin, bu delillerden f khî sonuçlar ç k arma
usûllerinin ve müctehidin ehliyetiyle ilgili hususlar n bilinmesidir” eklinde
tarif etmektedir.
F k h Usûlü Teorileri:
Müctehidin zihninde bir birini takip eden bir tak m sorular ortaya ç kar
ve bu sorulara verilen cevaplar “Usûl” ilminin konular n ekillendirir. Biz
burada, mant ki bir s rayla ve ihtiyaca uygun bir ekilde bu cevaplar sunacaF z ve bu sorular n müctehidin zihninde belirmesine yol açan etkenleri
belirteceFiz. GöreceFiz ki bu sorulara verilen cevaplar, f k h usûlü nazariyeleri eklinde isimlendirebileceFimiz ana ba l klar temsil etmektedir. Biz imdilik bu nazariyelerin yedisini zikredeceFiz, ancak bak aç s na göre bu nazariyelerin say s n n art r lmas ya da birbirine eklenmesi mümkündür. Usûl
konular bu nazariyeler çerçevesinde ele al n rsa ancak, bu konular n daha
derin bir ekilde kavranmas mümkün olur, ihtilaflar n temelleri ve sebepleri
ortaya ç kar ve bu ele al tarz bir görü ün diFer bir görü e tercih edilip seçilmesinde yard mc olur. Bu nazariyeler çerçevesinde ele al nmad F nda faydas bilinemeyecek birtak m konular n usûlde ele al n n n faydas bu sayede ortaya ç kar. ÖrneFin icma delili, eskiden beri tart ma konusu olmas na
raFmen bu delilin faydas ancak bu teorilerin bilinmesi ile ortaya ç km t r.
1- Hücciyet/Delil Olu8 Teorisi: Hükümleri kendisinden ç kard F m z
delil (hüccet) nedir? Bu, cevab "Biz, hükümleri vahyedilmi , tahriften korunmu , mütevatir yolla nakledilmi nass olmas ve Allah’ n kelam olmas
itibariyle Kur’an- Kerim’den al r z" eklinde olan ilk sorudur. Allah’ n yarat c olduFuna ve bu dünya hayat nda “yap” ya da “yapma” formundaki emirleriyle sorumlu olduFumuza; bu hükümlerin, bütün insanlar n yarat c s n n
huzuruna sonunda ceza ya da mükâfat görmek üzere hesap için ç kacaF
ahiret gününde, yapt klar amellerden sorumlu tutulmalar n n ölçüsü olduFuna inan r z. Buradan f k h usûlünün kelam ilminden yararlanma ekli de
ortaya ç kmaktad r. Kur’an- Kerîm as l kaynak ve hükümlerin temeli olunca,
sünnet onun tamamlay c s ve aç klay c s olarak pe inden gelir. Zira Hz.
Peygamber (sas) Rabbinden ald klar n kullara tebliF etmi , Allah da kendisini hatadan korumu ve ona itaati emretmi tir. Dolay s yla bizim için delil
olan Kur’an ve sünnettir. Bu sabit olunca ikinci teoriye geçebiliriz.
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2- spat (Delillerin Sübûtu) Teorisi: Birinci durum Kur’an ve sünnetle
sabit olunca, ikinci teori olan “delillerin sübutu” gelir. O da (nasslar n naklinde hiçbir problemin bulunmad F n savunan) bütüncül görü ten tutun da,
sözlü olarak nakledilmesinin bir sonucu olarak ortaya ç kan cerh ve ta‘dil
ilmi, hadis st lahlar ilmi, dini metinlerin tespiti ve nakli için kullan lan k raat ilmi gibi yard mc ilimlerin olu turulmas meselesine kadar geni bir
yelpazeden meydana gelir. Bu ilimlerle, nakledilen rivayetlerin tespiti tamamlanm olur. Hücciyet beyan ndan sonra, delil olduFu ortaya ç kan eyin
ispat merhalesine geçilir. Bu a amay aç klama s ras nda döngü ortaya ç kabilir. Ancak ispat cihetinin çözümüne baFl olarak döngü de çözülür. Kur'an
ve sünnetin delil olu u çoFunlukla akli delillere dayan r. O ikisi bize nakille
ula t F için sübutu da nakli delillerle sabit olur.
3- Kavrama (Kur’an ve Sünneti DoGru Anlama) Teorisi: (Bize göre
delil olu u ve sübutu kesin olan) Kur’an- Kerim’i nas l anlamal y z? Dolay s yla elimizde, delil olarak kabul ettiFimiz ve âlimlerin güvendiFi yollarla,
artlar n ta yan ilmi metotlara uygun olarak sübutunu kesinle tirdiFimiz
bir metin bulunmaktad r. Usul âlimleri bu metnin tetkiki ve doFru anla lmas için, bir taraftan bütün kural, kelime ve özellikleriyle dilden; bir taraftan
da bize kadar gelmi bütün f k h külliyat ndan yararlanarak bir tak m vas talar geli tirmi lerdir. Özetle; bu merhale, f k h usulünün in as nda -f k h ekollerinin ve müctehidlerin sözü edilen vas talar n ortaya konmas ndaki ihtilaflar n hesaba katmazsak- son derece önemli bir merhale olup usûlün temel
ta lar ndan birini temsil eder.
4- Kat‘îlik ve Zannîlik Teorisi: Bu kaynaklar n delil olu , sübut ve
kavrama a amalar tamamland F nda, fakihler delillerin kat‘î ve zannî olu u
problemine yöneldiler ki bu da dördüncü teoridir. Çünkü yukar da zikredilen
vas talarla yetinmek, kat‘iliFin alan n olmas gerekenden daha az hale getirir ki bu da, ancak icma gibi, delaletin zannîliFini giderip kat‘îliFin alan n
geni leten bir delille çözülebilecek sorunlar ortaya ç karan hususlardand r.
Mesela, sadece dilsel vas talarla Allah’ n u ayetini tefsir etmek mümkün
deFildir: “Namaza kalkt ' n z zaman yüzünüzü y kay n.”34 Bu ayetteki “fâ”
takib bildirir. O halde ayetin “namazdan sonra yüzlerinizi y kay n” anlam na
gelmesi mümkün olabilir. Yani bir kimse bunu (yüzün namazdan sonra y kanmas n ) iddia etse, onun tutarl olmas bizce mümkün deFildir. Zannî bir
meseleyi kat‘i mesabesine yükselten icmaya dayanmak gerekir. Bu delilin
F nda “abdest namazdan sonrad r” demek mümkün deFildir.
Bu çerçevede icma meselesini kavramak, konu etraf ndaki pek çok ihtilaf n asl n ortaya koyacak ve icman n önemine vurgu yapanlar n sözünü
anlaml , aç k ve beklendiFi gibi faydal hale getirecektir. Zannîlik ve kat‘ilik
teorisinin en büyük etkisi, f khi ihtilaflarla ilgili sorunlarda içtihat etme ve
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fetva verme konular nda olacakt r. Dini metinlerin delil olu u, sübutu,
kat‘iyet ve zanniyet çerçevesinde kavranmas gerçekle tiFinde (yani bu dört
teoriden sonra) unu söyleyebiliriz ki lafz belli, deFi ken ve nisbî realiteye
uygulamakla s n rl olan nasslar bütün olaylara te mil edilemez.
5- lhak Teorisi: Bundan sonra “ilhak teorisi” gelir. Bu da k yas, küllî
kaidelerin cüz’î meselelere uygulanmas ve genel ilkelerin fer‘î konulara tatbiki gibi içeriFi birçok ekle bürünen bir teoridir. Zahiriler de dâhil bütün
usulcüler, bu teoriye “ilhak” ad n n verilebileceFi görü ündedirler. Ancak
Zâhiriler, bu teoriyi olu turan yap ta lar ndan birini kabul etmezler ki o da
k yast r.
6- stidlâl Teorisi: Bundan sonra da “istidlâl teorisi” gelir ki usûlcü
bunun içerisine örf, adet, sahabe kavli, er‘u men kablenâ vb. belirleyicileri
dâhil eder. Bu deliller, doFrudan veya dolayl olarak er‘î hükme ula mada
etkili olurlar. Bu delillerden baz s n bir k s m usulcüler kabul etmezken diFerleri kabul ettiFinden dolay bunlara “ihtilafl deliller” denir.
7- ftâ Teorisi: Sonra “iftâ teorisi” gelir. Bu teori de makâs d- eri‘a,
tearuz, tercih konular n n yan nda, içtihat etme ve fetva vermede aranan
artlar da içerir. Zira, ancak içtihat artlar n ta yan ki i hüküm ç kar r,
sonra o hükmün makâs d- eri’aya uygunluFunu test eder ve makâs d’ n
s n rlar n a mamaya dikkat eder. EFer vard F hüküm bu s n rlar a yorsa
hükmü yeniden ele al r ve makâs d’a uygun bir hükme ula maya çal r. Zira
içinde eri‘atin istemediFi bat l bir yön bulunan hükümlerle dinin gayesine
ula lamaz.
Zikredilen bu yedi teori ve bunlar çerçevesinde usul ilmine giri yapmak (ba lamak), bu ilmi öFrenmek isteyen ki inin ilk bak ta faydas z olarak
gördüFü birçok mesele kendiliFinden hallolur. Ortaya konan bu teoriler, ara t rma ve tahlile elveri li bir eFitim modeli olu turabilir ki bu model de usûlî
görü lerin benimsenmesi ve düzenlenmesi için ideal bir ölçüt olur. Ayn ekilde usul ilmiyle diFer be eri ve sosyal ilimler aras nda ili ki kurulmas na ve
o ilimlerde usul teorilerinden faydalan lmas na imkân verir.
3- F k h Usûlü - Felsefe li8kisinin Temeli
Vahyin ve varl F n her ikisini de bilginin kaynaklar olarak gören ve giderek Allah’ n yaz l vahyi ile kâinat kitab n birlikte okumaya yöneli in yayg nla t F slam bilgi teorisiyle, ad na “modern f k h usûlü” diyebileceFimiz
bir sisteme ula mam z mümkündür. Bu yeni sistem, nass (vahyi) anlamaya
özgü olan geleneksel f k h usûlüne realiteyi incelemeye imkan verecek vas talar katar. Bu incelemede insanî ve sosyal bilimlerde problemleri te his ve
çözümlemede kullan lan her türlü metottan yararlan labilir.
Bu sistem, telfik (birle tirme), tevfik (uzla t rma), mutlak kabul, mutlak ret ve rastgele seçme metotlar ndan hiç birini kullanmadan olu turulabilir. Bu sistemden istifade ancak, ula m, ileti im ve diFer modernle me alan-
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lar ndaki ani yükseli ten sonra meydana gelen ve insan dünü bugünde yaayamaz hale getiren köklü deFi imlerin olduFu günümüzde, fetva verecek
ki iye (müftüye) problemlerin üstesinden gelebileceFi bir formasyon kazand rmakla mümkün olacakt r. BahsettiFimiz bu sistemin kurulabilmesi için
kesintisiz bir çabaya ihtiyaç vard r ki dikkatli bir ekilde tamamlanabilsin,
yap c ve faydal olsun, y k c ve zarar verici olmas n.
Bundan daha kapsaml s , f k h usulünden, bütün sosyal bilimler için
bir metot olmas vasf yla istifade etmektir. Zira insan , evreni ve hayat kavramak üzere inançtan kaynaklanan fikirler, müslüman n zihninde fikir olarak doFar, sonra bu fikirler diFer bütün ilimleri anlama metodu olarak o ilimlere tatbik edilir. Bu metot, birçok metodun da mihenk ta d r. Olay bu ekilde alg lar, slâm inanc n ve insan diFer varl klardan ay ran ana fikirleri
temel al p onlar çerçevesinde, kendisinden her bir ilim için metot ç kar labilecek bir ana metot ortaya koyarsak ve her bir ilmin metodunu bu ana metotla
ili kilendirebilirsek, i te o zaman f k h usûlünün rehberliFinde bu metotlar n
metodunu, bütün insânî ve sosyal bilimler için yeni bir metot in as nda kullanabiliriz.
F k h usulünün metodu ile ana metot aras ndaki ili ki çerçevesinde
ula mak istediFimiz ilk nokta budur. Ana metot, f k h usulünün metodundan
nas l ç kar ve biz ikisinden de istifade ederek sosyal bilimler için yeni bir
metot nas l olu turabiliriz? kinci husus ise f k h usûlü ilminin manas hakk ndad r. Bununla unu kastediyorum: Önümde seçkin bir konu ve bu ilme
ait olup onu destekleyen veriler var. DesteklediFini söylüyorum, çünkü ara t rmaya devam ettikçe kendimizi bir ilimden ba ka bir ilme intikal eder buluyoruz. (Seçkin bir konu dedim çünkü) f k h usulünün konusu, kendilerinden
er‘î hükümler ç kar lmas yönüyle icmalî delillerdir. Deliller ise -ki onlar da
Kur’an, sünnet, icma ve k yast r- bir tak m yönleri vard r. Mesela, o kriterlerden biri h fz’d r. Yani Kur’an’ ve sünneti ezberlememizdir (Fakat sadece kitap ve sünneti ezberlemekle usûlcü olunmaz). Bunun anlam , yorumlamak
deFildir. Aksine Kur’an, sünnet, icma ve k yastan er‘î hükümleri nas l ç karacaF m z bilmektir. Burada üçüncü bir soru gündeme geliyor: 4er‘î hüküm
nedir? 4er‘î hüküm, Allah’ n mükelleflerin fiilleri ile ilgili iktiza (gerekli k lma), tahyir (serbest b rakma) veya vad‘ (iki durum aras nda sebep, art ve
mâni ili kisi kurma) eklindeki hitab d r. ktiza, taleptir. Tahyir de “ister yap
ister yapma” eklinde serbest b rakmad r. Vad‘ ise bir eyi ba ka bir eyin
kar s na koyup ona sebep, art ya da mani k lmakt r. Öyle ise f k h usulünün konusu, hükümlerin ç kar lmas nda temel al nan ölçüt ve hükümlerin
istinbat keyfiyeti ile ilgilidir. Fakat bu ölçüt sadece teorik çal malara m
özgüdür? Bu ölçütün medeniyet eksenli olu u, sadece teorik incelemeye özgü
olmas n kabul etmez. Biz, Kur’an ve sünnet ara t rmalar m z , “sanat sanat
içindir” anlay yla veya benzeri faydas z yakla mlarla yapm yoruz. Aksine
bunu biz, o ikisinin insan hayat nda pratik kar l F olsun diye yap yoruz.
Bundan dolay içtihat için pratik hayatta bir alan n bulunmas zorunludur.
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EFer böyle bir alan yoksa içtihat da yoktur. 4unu demek istiyorum: Hiç kimse
ç k p da bize içtihat kap s n n kapand F n ve çal malar m z n pratik hayatla
ilgisinin olmad F n söyleyemez. Çünkü müctehidin ictihad nda uygulama
yapacaF bir alana her zaman ihtiyac vard r. EFer onu böyle bir alandan
mahrum edecek olursak, oturup masa ba nda içtihat etmesi imkâns z olur.
Zira ictihad n artlar ndan birisi de, söz konusu ölçütün realitede tatbik
edilmesidir.
Öyleyse f k h usûlü pratik hayatla (realite) doFrudan ilgilidir. Bu sebeple de âlimler er‘î hükümlerden f k h, fetva ve yarg düzeyinde bahsetmi lerdir. F khî düzey, er‘î hükmü, tatbik edileceFi alana hiçbir tesiri olmaks z n
bilmektir. Bu sebeple fakih (pratik hayat deFil) sadece Allah' n hükmünü
bilmektedir. Fakat müftü hem Allah’ n hükmünü, hem de bu hükmü tatbik
edeceFi pratik hayat bilmelidir, fakat onun olaylara müdahale edip deFi tirme yetkisi yoktur. Hâkim ise, hem Allah’ n hükmünü hem de önündeki realiteyi bilmelidir ki (gerektiFinde) olaya müdahale edip vak ay deFi tirebilsin.
Bu konunun daha iyi anla labilmesi için Leys b. Sa‘d döneminde ortaya ç kan K br s sorununu misal verebiliriz. K br s halk n n (isyanlar sebebiyle) zimmî statüsünden ç k p ç kmad F hususunda yedi büyük müctehid realitenin deFerlendirilmesine binaen -ki realite sosyal bir olgudur- farkl fetva
vermi lerdir. Buradan hareketle u sorular gündeme gelmi tir: Bu olayda
K br s halk n hangi s fat yla ele alacaF z? syanc s fat yla m , mazlum s fat yla m ? Yoksa K br s halk na nispet edilen söz ve fiiller hiç olmad da yaand F söylenen olay as ls z m yd ?
Her bir fakih mesele hakk nda, olayla ilgili kendisine ula an bilgiye göre fetva verdi. Verilen fetvalar ayr ayr dü ündüFümüzde onlar n, Allah’ n
hükmünü idrak noktas nda birbirlerinden farkl olmad klar n görüyoruz.
Fakat onlar hükümleri, ya anan olaya uygulama noktas nda ihtilaf ettiler.
Her biri unu söylemi ti: “Müslüman devletle anla mal olanlardan ve zimmîlerden kim isyan ederse zimmîlik statüsü sona erer.” Fakat onlar ahdi
gerçekten bozmu lar m d r? Ve bu kas tl m d r? Yoksa yard mlar na ihtiyaç
duyduklar anda Müslümanlar onlar gereFi gibi himaye edemedikleri için mi
isyan etmi lerdi? Ya da söz konusu isyan hiç olmam m yd ? Bu sorular
çoFaltabiliriz. Buradan u anla l yor ki, müftünün isabetli bir fetva verebilmesi için -örneFin- bu siyasi olguyu/fenomeni incelemeye ihtiyac vard r. Bu
ihtiyaç, ya anan olay n ayr nt lar n bilme ihtiyac d r, yoksa teoride kullan lan metodu bilme ihtiyac deFil. Buradan hareketle unu söyleyebiliriz: F k h
usulünün kulland F metot ile sosyal bilimlerin kulland F metot aras nda
baF bulunmas ve ayr ca f k h usulünün pratik hayata bakan yönleriyle sosyal bilimlerin pratiFi aras nda ilgi kurmak mümkündür. Konuyu daha da
geni leterek, diFer er‘î (dini) ilimlerin pratiFe bakan yönleriyle sosyal bilimlerin pratiFi aras nda da baF bulunduFunu söyleyebiliriz. Bu sonuncusu,
konumuz deFildir. Fakat bizim bu baFlamda (K br s halk örnekleminde) vard F m z sonuç udur: Ara t r lmas esnas nda tam olarak tan mlanabilmesi
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için uzman görü üne ihtiyaç bulunan bir olay hakk ndaki fetva, bizim insanî
ve soysal bilim uzmanlar dediFimiz ki ilerin görü ü al nmadan verilmemelidir.
Gerçek u ki; realitenin farkl la mas , fetvadaki farkl l F n faktörlerinden biridir, fakihlerin ihtilaf sebeplerinden biri deFil. Fakihler fetvalar nda
birçok sebepten dolay ihtilaf ederler. Bunlardan biri, delillerin sübutundaki
ihtilaft r. Bir diFeri, o delillerin yorumunda ve önem derecelerinde, hatta delillerin bizzat kendisinde ihtilaf etmeleridir. O delillere itibar edecek miyiz,
etmeyecek miyiz? bn Teymiyye’nin “Ref‘u’l-melâm ‘ani’l-eimmeti’l-a‘lâm”,
Dehlevi’nin “Esbabu ihtilafi’l-fukaha” ve 4eyh el-Hafif’in “Esbâbu ihtilafi’lfukaha” adl eserlerinde olduFu gibi âlimlerin kitaplar nda zikrettiFi çok say da ihtilaf da bu cümledendir. Onlar eserlerinde, fakihlerin bu alandaki ihtilaf sebeplerinden geni bir ekilde bahsetmi lerdir.
Konunun daha iyi anla lmas için bir misal daha vermek istiyorum.
Mesela fakih öyle bir fetva verir: Bir ki i kar s na “sen bo sun” dese o kad n
ondan ric‘î talakla bo anm olur. Üç hay z müddeti kendisini bo ayan kocan n sorumluluFu alt nda bekler. Bu sürenin sonunda bo ama bâin talaka
dönü ür. Art k kad n ba ka biriyle evlenebilir…”
Herhangi bir adam ayn müftüye gelip bu olay n “e iyle kendi aras nda
olduFunu” söylese, müftünün o adam n "kar s n n bo olduFu" fetvas n hemen vermediFini, bo ama an nda olup bitenleri sorgulad F n görürüz. Acaba
bo ayan ki i o anda uykuda m yd uyan k m yd ? Kar s na o sözleri, bo ama
kast yla m söylemi ti, ba ka bir ey mi kastetmi ti? Bo ama sözünden kastedilen olmu bir olay anlatmak m yd yoksa doFrudan onu bo amak m yd ?
Bu meselede hükme bu sorulara ald F cevaplarla ula acakt r. Fetvay verecek
müftü, hükme ula ncaya kadar olay irdelemeye devam eder. Bo anma
an nda kad n hay zl m yd , deFil miydi? Kad n hay zl idiyse, fakihlerin bu
konuda farkl görü leri vard r. Bir k sm , kad n n bo anmad F görü ündeyken diFer bir k sm bo and F görü ündedir. Müftü bu iki gurup fakihten
hangisinin görü ünü benimsiyorsa, vereceFi hüküm ona göre olacakt r. DiFer
birçok meseleyi bu konuya k yas edebilirsin. Meydana gelen olay n netle tirilmesi (irdelenip incelenmesi), fakihin deFil müftünün görevidir. Fakih hükümleri, olaylardan baF ms z olarak ortaya koyar. Hâkim ise vak ay deFi tirir. ÖrneFin, kad n kocas ndan bo ayabileceFi gibi bo ad F kad na sald rmas halinde kocay hapsedebilir.
Bu örneklemeden sonra F k h usûlünün metoduna dönüp u sorular
sorabiliriz: Acaba sosyal bilimci, usûlcünün dü ünce metodundan faydalanabilir mi? Ve yine sosyal bilimci, kendi zihnindeki dü üncelerini olu tururken,
usûlcünün verilerinden ve bu verileri kullan tarz ndan istifade edebilir mi?
Ona göre usûl âlimi öncelikle delileri kat‘î veya zannî eklinde ikiye ay r r.
Bu ay r m usul âlimine dini metinleri anlamada fayda saFlar. Sosyal bilimci
de bu metodu benimseyip realiteyi incelerken zannî ve kat‘î ayr m yapabilir.
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te bu noktada, içinde sosyal bilimlerin de bulunduFu, dinî olmayan diFer
bütün ilimlerle me gul olanlar, usulcülerin i aret ettikleri konulara, -her ne
kadar onlar n metinlerinde aç kça belirtilmese de- teorileri ile pratikteki uygulamalar ndan ç kar labilecek hususlara ve vak ‘ (alg lanan gerçeklik) ile
nefsü'l-emr (mutlak gerçeklik) aras nda yap lan ay r ma muhtaçt rlar.
Böylece, F k h usûlü ile slam felsefesi aras ndaki ili kiye biraz k tuttuFumuzu söyleyebiliriz. Belki bu ara t rma, daha derinlemesine ve daha
ayr nt l yap lacak diFer ara t rmalara bir giri olabilir.
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DO%U UNDAN TEDVÎN NE
HANBELÎ FIKIH USÛLÜ GELENE% VE ÖZGÜNLÜK SORUNU
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Giri8
Elinizdeki bu çal mada, Hanbelî f k h usûlünün doFu u, bu mezhebe
âit özgün bir f k h usûlünün olup olmad F ve bu ekolün ba l ca usûl eserlerinin tan t lmas gibi konular ele al nmaya çal lacakt r. Ülkemizde Hanbelî
geleneFine ait usûl eserlerinin genel okuyucu bir tarafa, alan n uzmanlar
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d nda ilâhiyât sahas nda ara t rma yapanlar aras nda bile yeterince tan nmamas çok da a rt c deFildir.1 Zîrâ târih içerisinde bu ekole âit usûl eserleri bir ekilde ilgiden mahrum kalm , hattâ Hanbelî mezhebinin resmî mezhep konumunda olduFu Suûdî Arabistan’da dahi bu eserlerin büyük çoFunluFunun fark na var lmas ve yay nlanmas n n üzerinden bir kaç on y ldan
fazla zaman geçmemi tir. Bu hususla ilgili olarak dikkat çeken diFer bir durum ise, Hanbelî mezhebi hakk nda ülkemizde son derece s n rl ilmî yay n
olmas na kar l k, bu sahada oryantalistlerin çok ciddi ara t rmalar yapm
olmalar ve mücessem bir literatür vucûda getirmi olmalar d r. Ülkemizde
ise Hanbelî mezhebi hakk ndaki yay nlar uzun süre, Ahmed b. Hanbel
(ö.241/855), bn Teymiye (ö.728/1328) ve Vehhâbî hareketi etraf ndaki bilgilerle, bu ah slarla ve bu hareket üzerine yap lan yay nlarla s n rl kalm t r
denebilir. bn Teymiye ve Vehhâbîlik’le ilgili yay nlar n büyük çoFunluFu ise
bilimsel olmaktan daha çok polemik türü yay nlar olup, bunlar biraz da derinlikten yoksun bir görünüm arzetmektedir. HanbelîliFin yeterince tan nmamas n n bir vechesi de Hanbelîlik-Tasavvuf ili kileri hakk nda sahip olunan kanâatlerin, ciddî anlamda yeniden gözden geçirmeye ihtiyaç hissettiriyor olmas nda kendini göstermektedir. lim çevrelerinde eskiden beri yerle ik
bir kanâat olan Hanbelî ekolün tasavvufa kar olduFu fikri, bu gün için art k
tam anlam yla hakîkati ifâde etmekten uzak görünmektedir.2
Biz bu çal mada, Hanbelî f k h usûlünün doFu u, geli imi ve bu usûl
geleneFinin özgünlüFü meselesine deneme mahiyetinde bir giri yapmaya
çal t k. Mesele, uzun soluklu ve çok ciddî ara t rmalar yapmaya ihtiyaç his1

Hanbelî dü~üncesinin ülkemizde tan{nmas{nda Ferhat Koca’n{n $slâm Hukuk Târihinde Selefî Söylem Hanbelî
Mezhebi (Ankara Okulu Yay., I. bs., Ankara, 2002) adl{ dejerli çal{~mas{n{n pay{ büyüktür. Ferhat Koca’n’n yo›un
bir emek mahsûlü olan bu çal’ mas’, sahas’nda Türkçe’de ilk olma özelli›ine sahiptir. Eser, özellikle sonunda
yer alan geni bibliyografya ile, Hanbelî mezhebi üzerinde çal’ mak isteyen ara t’rmac’lar için, Hanbelî mezhebinin genel hususiyetlerini, literatürünü ve mezhep üzerine hem ¬slâm dünyas’nda hem de Bat’’da müste rikler taraf’ndan yap’lan çal’ malar’ tan’mak için ilk ba vuru kayna›’ mahiyetindedir.
2
Hanbelîlerin tasavvufa yakla~{mlar{ ve dbn Teymiye gibi tasavvufa kar~{ olduju zannedilen önemli bir tasavvuf
ele~tirmeni Hanbelî’nin de asl{nda tam anlam{yla bir mistik/sûfî oldujunu ortaya koyan bir çal{~ma için bkz., George
Makdisî, “Hanbelî Mezhebi ve Tasavvuf” (çev., Ramazan Özmen), Tasavvuf: dlmî ve Akademik Ara~t{rma Dergisi,
y{l: 8 [2007], say{, 18, ss. 297-310. George Makdisî’nin Hanbeli ekolü-mistisizm ili~kisini ele alan ba~ka bir çal{~mas{
için bkz., “Hanbalite Islam”, (Studies on Islam, Translated and Edited by Merlin L. Swartz, New York, 1981 içerisinde, ss. 216-275), adl{ makâlesinin ‘Sufism and Hanbalism’ ba~l{j{, s. 241-251. Ayr{ca Hanbelîler ile ilk dönem sûfîler
aras{ndaki ili~kiler, özellikle dslâm Hukuku üzerine yapt{j{ çal{~malar{yla tan{nan George Makdisî’nin en parlak
öjrencilerinden dngiliz oryantalist Christopher Melchert taraf{ndan “The HanÅbila and the Early Sufis” adl{ makâlede
ele al{nm{~t{r. (Söz konusu makâle de taraf{m{zdan “Hanbelîler ve dlk Dönem Sûfîler” ba~l{j{ alt{nda Türkçe’ye
çevrilmektedir). Hanbelî ekol-mistisizm/tasavvuf ili~kisi, akademik düzeyde (master-doktora) ara~t{r{lmak için,
tasavvuf sahas{nda çal{~an genç ve gayretli ara~t{rmac{lar{ beklemektedir. Bu alan son derece bâkir bir alan olup,
sadece Hanbelî bir bilginin, meselâ dbn Akîl’in tasavvufla ili~kileri dahi doktora tezi olacak derecede ara~t{rmaya
ihtiyaç hissettirmektedir. Meselâ onun hem bir Hanbelî olmas{, ama ayn{ zamanda Hanbelîlerin hiçbir zaman y{ld{z{n{n bar{~mad{j{ E~’arîlerin en büyük doktrinerlerinden biri olan el-Gazzâlî’nin derslerine devam etmesi, sûfîlerin ve
elbette Hanbelîlerin hiç bir zaman aralar{n{n iyi olmad{j{ hatta dü~man{ olduklar{ Kelâm’la ujra~mas{, buna ilâveten
mu’tezîlî üstadlardan ejitim almas{, bütün bunlar{n yan{ s{ra tasavvuf tarihinin en me~hur sîmâlar{ndan Hallâc’a
duyduju hayranl{k, Ebu’l-Vefâ Ali b. Akîl b. Muhammed el-Bajdâdî’nin (ö. 513/1119) tasavvufla olan ili~kilerini
incelemek için yeterinden fazla motive edici unsurlar gibi durmaktad{r.
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settirecek kadar ümullü ve girift bir meseledir. Bizim bu ara t rmada ortaya
koyacaF m z yakla mlar, üphesiz bu konuda söylenebilecek olan yegâne ve
nihâî ifâdeler olamaz. Ancak yine de bizim bu ara t rmam z n konuyla ilgilenenler için faydal olacaF umularak; deFerli okurlar n ve sahan n uzman
ara t rmac lar n n tetkik, tahlîl ve tenkidlerine arzolunmas nda fayda mülâhaza edilmi tir. Gelecek olan olumlu ve yap c tenkidlerle ara t rman n daha
da olgunla acaF umulmaktad r.
1. HANBELÎ USÛL L TERATÜRÜNÜN DOMU U VE GEL

M

Hanbelî mezhebi deyince üphesiz ilk akla gelen ahsiyet, bu mezhebin
kurucu ismi Ahmed b. Hanbel’dir. Bu nedenle Hanbelî usûl literatürünün
doFu u, tedvîni ve geli imi gibi konulara geçmeden önce, mezhebin kurucu
ismi kabul edilen Ahmed b. Hanbel (ö. 241/855) hakk nda baz deFerlendirmeler yapmak, esas mevzûda ortaya konacak olan yakla mlar n teorik temellerinin güçlendirilmesi aç s ndan faydal olabilir. Bu nedenle öncelikle
Ahmed b. Hanbel ve onun fikrî mücâdelesi, HanbelîliFin slâm dü üncesindeki yeri ve ehl-i rey ile ehl-i eser ekolleri hakk nda baz mülâhazalarla konuya
girmek istiyoruz.
1. 1 Ahmed b. Hanbel ve Mücâdelesi
Hanbelî mezhebinin kurucusu kabul edilen Ebû Abdillah Ahmed b. Muhammed b. Hanbel e -4eybânî ez-Zuhalî el-Vâilî el-Basrî el-Mervezî elBaFdâdî (164-241/780-855),3 fikirleriyle ve bu fikirlerin savunulmas uFrunda hiç bir bask ya boyun eFmeyen tavizsiz ve kararl tutumu ile, slâm düünce târihinde iz b rakm en önemli ahsiyetlerden biridir. Ahmed b.
Hanbel’in genel olarak dü ünce târihinde, özelde ise slâm ilimler geleneFinde; örneFin hadis’te, f k h’ta, akâid’de ve mezhepler târihinde elde ettiFi bu
yeri, slâm dü ünce târihinde fikir hürriyetine yap lm bir bask olarak görünen ve dînî sâiklerinin yan s ra, belki de siyasî yönü daha aF r basan
mihne sürecinde elde ettiFi bilindiFi için, bu süreçten sonra onun ad mihne
ile birlikte an l r olmu tur. Ahmed b. Hanbel, Abbâsî iktidar n n en güçlü
olduFu bir dönemde ya am ve el-Mehdî, el-Hâdî, er-Re îd, el-Emîn, elMe’mûn, el-Mu’tas m, el-Vâs k ve el-Mutevekkil olmak üzere sekiz Abbâsî
halîfesinin iktidar na ahid olmu tur.
Ahmed b. Hanbel’in mihne sürecindeki duru unu, inanç ve kültürel
alandaki bozulmaya kar bir direni olarak yorumlayanlar vard r. Bu bak

3

dbn Sa’d, Muhammed, et-Tabakâtu’l-kubrâ, Dâru Sâd{r, Beyrut, ts., VII, 354; dbn Ebî Ya’lâ, Ebu’l-Huseyn Muhammed b. Muhammed b. el-Huseyn, Tabakâtu’l-hanâbile, yay., Ebû Hâzim Usâme b. Hasen ve Ebu’z-Zehrâ Hâzim Ali
Behcet, I. bs., Beyrut 1417/1997, I, 4-5.
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aç s na göre ‘Abbâsî hilâfeti, Fars ve Türklerden olu an yabanc unsurlara
dayanmakta idi. Bu durum Yunan, Fars ve Hind vb. diFer kültürlerin kendilerini aç Fa vurmalar nda rol oynam t r. Hârûn er-Re îd Beytu’l-hikme’yi4
kurmu , buraya eski milletlerin eserlerini getirtmi , tercüme faaliyetleri ba lam ve insanlar bu muhtelif kültürleri öFrenmeye yönelmi lerdir. Bu durum
ise farkl itikâdî mezheplerin (nihâl), farkl görü lerin (ârâ’) ve bozuk inançlar n (arzular n/ehvâ) çoFalmas nda rol oynayan nedenlerden birisi olmu tur.’5
Ahmed b. Hanbel, mihne sürecinde mu’tezilî dü ünceyi benimseyip savunan entelektüel ayd n tipini temsil eden ulemâya kar ; geleneFi savunan,
halka ve onun inanc na daha yak n duran halk tipi âlim portresini temsil
eder. Dolay s yla bu dönemdeki tart malar n odak noktas n temsil eden
“Kur’an’ n mahluk olup olmad F ” eklindeki tart malar, olay n görünen
taraf yla ilgili olup, as l sürtü me nedeni dînin alg lan ve yorumlan nda
metodolojik fikir ayr l klar n n ortaya ç km olmas d r.
ÇoFunlukla mu’tezilî dü ünceyi benimsemi olan ‘entelektüel ayd nlar’
diyebileceFimiz ulemâ, geleneFe de mutlaka sahip ç kmakla birlikte; slâm’ n
ilme ve hikmete verdiFi deFerden mülhem olarak, diFer kültürlerin mahsûlü
olan ilmî birikimden de yararlanmak gerektiFini dü ünüyordu. Aralar nda
ismi ebedîle en Ahmed b. Hanbel gibi muhafazakar ulemâ ise, daha çok
nasslara baFl kalmay ve ‘din’ denen olguyu anlama ve yorumlamada akla
mümkün olduFunca s n rl bir yetki vermeyi gerekli görüyordu. Bu iki
ak m/grup aras ndaki kavgan n nedenlerini, aralar ndaki metodoloji fark nda
aramak gerekmektedir. Bu nedenle, bu dönemdeki tart malar salt itikâdî
tart malar olarak görmek ve yorumlamak, olay n baz vechelerinin tam olarak anla l p ayd nlat lmas nda yetersiz kalabilir.
Hayat n hadis toplamaya vakfetmi bir muhaddis olan Ahmed b.
Hanbel, öhretini târihte “halku’l-Kur’an fitnesi” olarak bilinen mihne sürecindeki kararl tutumu neticesinde elde etmi tir. bn Hanbel, Me’mûn’un karde i halîfe Mu’tas m (218-228/833-842) döneminde i kence görürken, halife
onun kararl tutumunu görünce, Kur’an’ n mahlûk olduFu yönünde aç kça
olmasa da uygun bir ifâde kulland F takdirde serbest b rak lacaF n söyleyince, dönemin ba kad s Ahmed b. Ebî Duâd’ n, Kur’an’ mahlûk kabul etmeyerek dinden ç kan(!) bir kimseyi serbest b rakman n doFru olmayacaF n
halîfeye hat rlatarak, halk n bunu “Mu’tas m, karde i Me’mûn’un yolundan
ayr ld , üstelik bn Hanbel her iki halîfe’yi de maFlûp etti” eklinde deFerlendireceFini ifâde ederek bn Hanbel’in serbest b rak lmas na kar ç kmas ,6
4
Ortaçaj dslâm ilim ve kültür târihinde tercüme ve yüksek seviyedeki ilmî ara~t{rmalar{n yap{ld{j{ merkezlere verilen
ad. Ayr{nt{l{ bilgi için bkz., Mahmut Kaya, “Beytü’l-hikme” md., D$A, VI, 88-90.
5
Âl dbrâhîm, dbrâhîm Abdullah, “A’lâmu’l-Hanâbile fî Usûli’l-F{kh”, Mecelletu Câmiati’l-$mâm Muhammed b. Suûd
el-$slâmiyye, sy: 16, y{l: 1417/1996, s. 5. Âl dbrâhîm’in bu makâlesi, taraf{m{zdan Türkçe’ye tercüme edilmektedir.
6
M. Ya~ar Kandemir, “Ahmed b. Hanbel”, D$A, II,76.
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dönemin fikrî ve siyâsî târihinin ayd nlat lmas yönünde önemli ip uçlar
vermektedir.
Ancak, i in dînî vechesi olarak görünen bu taraf yla ilgili olarak
ba kad taraf ndan ileri sürülen iddiâ, ispatlanmak için ciddî argümanlardan
yoksundur. Zîrâ, dinden ç kan bir kimsenin –Kur’an’ n yarat lm olup olmad F hakk nda fikir beyan etmek veya etmemenin ki inin dinden ç kmas nda
oynayabileceFi rolü de tart mak gerekir- tekrar dine dönmesi için, hapis
cezas na çarpt r lmas ve hapiste iken irâde beyân na zorlanarak i kence
edilmesi, her iki taraf n da mensup olduklar n dü ündükleri slâm’ n bu
konuda öngördüFü bir ceza yöntemi deFildir.
Mihne süreci sona erdikten sonra, bn Hanbel’in halîfe’nin ihsanlar n
kabul etmemesi, âilesinden de bu ihsanlar kabul etmemelerini istediFi halde,
onlar n bu ihsanlar kabul etmelerine k r lmas ve ayr ca oFlunun, dü üncelerinden dolay fikir hürriyetine engel olan iktidar n kad l k teklifini kabul etmesine gücenmesi,7 onun sahip olduFu fikri savunmada gösterdiFi kararl l F n ne boyutlarda olduFunu göstermesi aç s ndan gerçekten son derece dikkat çekicidir.8
Hadis ilmindeki üstün konumu herkes taraf ndan kabul edilen Ahmed
b. Hanbel’in fakih olup olmad F , en az ndan kendisini takip eden birkaç as r
boyunca tart ma konusu olmu tur.9 Ahmed b. Hanbel f kh n furûundan ziyade, hadis ile me gul olduFundan, baz âlimler -meselâ et-Taberî (ö.
310/922)-, kendisini tam bir f k h otoritesi olarak kabul etmemi tir.10 Ahmed
b. Hanbel’i fakihler aras nda saymayan f k h târihçileri ve mukâyeseli f k h
(hilâf) âlimleri aras nda, et-Taberî’den ba ka bn Kuteybe (ö. 276/889), etTahâvî (ö. 321/933), ed-Debûsî (ö. 430/1039), bn Abdilberr (ö. 463/1071) ve
el-Gazâlî (ö. 505/1111) gibi isimlerin de bulunduFu zikredilmektedir.11 Meselâ bunlardan Ebû Zeyd ed-Debûsî, Te’sîsu’n-nazar adl hilâfa/ Mukâyeseli
slâm Hukuku’na dair eserinde Ahmed b. Hanbel’in görü üne sadece bir kere

7

M. Ya~ar Kandemir, “Ahmed b. Hanbel”, D$A, II, 76.
et-Turkî de, Ahmed b. Hanbel’in mihne hâdisesinde ya~ad{klar{n{ ve onun sergilediji tavr{, dslâm medeniyetinin fikir
hürriyeti târihi aç{s{ndan dejerlendirir ve ~öyle der: “dmam Ahmed, çaj{n{n en önde gelen sîmalar{ndan biri olmay{
ba~arm{~t{r. O, ~öhretini halku’l-Kur’an hâdisesi esnas{nda mâruz kald{j{ mihne’deki konumundan dolay{ elde etmi~tir. Onun mâruz kald{j{ bu mihne, dslâm medeniyeti fikir hürriyeti târihinde cereyân etmi~ olan mihnelerin en me~huru
olarak kabul edilir. Mihne günleri, birçoklar{n{n pes ettiji bir s{rada, ilke ujruna gösterilen direncin bir sembolü olarak
dslâm ümmetinin kalbinde ya~am{~t{r.” et-Turkî, Abdullah b. Abdilmuhsin, “el-Mezhebu’l-Hanbelî menhecuhu’l-f{khî
ve e~huru ricâlihî”, ed-Dirâsâtu’l-$slâmiyye, XXII/2, dslâmâbâd 1988, s. 6. (et-Turkî’nin bu makâlesi taraf{m{zdan
Türkçe’ye tercüme edilmi~ olup, henüz yay{nlanmam{~t{r).
9
Hayreddin Karaman, “Ahmed b. Hanbel” md., D$A, II/80.
10
Ignaz Goldziher, “Ahmed b. Muhammed b. Hanbel”, $A, M.E.B.Y., dstanbul,1950, I, 171.
11
Karaman, a.g.md., ay.
8
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yer vermi tir.12 Bizzat Ahmed b. Hanbel’in bir fakih olarak deFil muhaddis
olarak bilinmesi için gayret sarfetmesi ve kendisininki de dahil olmak üzere
rey ve f kh n yaz lmamas konusunda gösterdiFi a r titizlik, Hanbelîlerin
sert tepkilerine raFmen, bu âlimleri böyle dü ünmeye ve davranmaya
sevkeden sebepler olarak gösterilmektedir. Bu sebeplerin yan s ra, onun
f k h sahas nda bizzat kaleme ald F veya talebelerine yazd rd F önemli bir
eserinin olmay da, ilk f k h târihi ve hilaf yazarlar n n hakl olarak ona
fakihler aras nda yer vermemelerinde etkili olmu olmal d r.13
et-Taberî, 9htilâfu’l-fukahâ’s na “niçin Ahmed b. Hanbel’in görü lerini
almad F ” sorulunca, onun fakih deFil muhaddis olduFunu söylemi ve bu
sebeple Hanbelîlerin nefretini kazanm , hatta bu sebeple öldüFü zaman,
BaFdat’taki Hanbelîlerin ta k nl k yapmalar ndan endi e edildiFi için geceleyin evine gömülmek zorunda kal nm t r.14
1. 2. HanbelîliGin slâm Dü8üncesindeki Yeri
Baz yazarlar, Hanbelî dü ünceyi tan mlamak için “fideism” terimini
kullanmay uygun görürler15 ki, Türkçe’de “imanc l k” terimiyle kar lanan
bu anlay n, normal bir epistemolojik (imanc )?? tav r olmad F , kat , sert ve
a r bir (imanc ) tav r olduFu ifâde edilmektedir.16
Dînî inançlar n tasdik edilmesinde (veya edilmemesinde) akl n herhangi bir rolünün olup olmad F ve eFer varsa bunun ne türden bir rol olduFu
eklindeki bir dînî epistemoloji sorusuna verilen cevap aç s ndan, günümüz
din felsefesinde birbirinden farkl üç anlay olduFunu ifâde eden C. S. Yaran,
Michael Peterson ve arkada lar ve ba ka baz Bat l din felsefecilerine göre
bunlar n; 1) kat ak lc l k, 2) imanc l k (fideizm), ve 3) ele tirel ak lc l k olduFunu söyler. Ancak o, iman–ak l ili kisini üç deFil, dört fakl yakla m içinde
incelemenin daha doFru olduFunu savunur. Bu dü üncesinin gerekçelerini
aç klad ktan sonra Yaran, ak l-iman ili kisini u dört kategoride ele almay
önerir: 1) Kat ak lc l k, 2) Kat imanc l k, 3) Ele tirel ak lc l k, 4) Tahkîkî
(ele tirel, l ml ) imanc l k.17

12
Ebû Zeyd ed-Debûsî, Abdullah (Ubeydullah) b. Ömer b. Îsâ, Te’sîsu’n-nazar (Mukâyeseli $slâm Hukuk Dü üncesinin Temellendirilmesi, ad{ alt{nda giri~ ve notlar ilâvesiyle Türkçe’ye çeviren: Ferhat Koca), Ankara Okulu Yay.,
Ankara, 2002, Giri~, s. 67. (Ahmed b. Hanbel’in görü~ü tercüme eserin 124. sayfas{nda yer almaktad{r.)
13
Karaman, a.g.md., ay.
14
Zikreden: Koca, Selefî Söylem, s. 50, 70. dipnot. Bilgi için verilen kaynak: et-Taberî, $htilâfu’l-fukahâ, (n~r., F.
Kern), Beyrût, ts. (Dâru’l-Kutubi’l-dlmiyye), s. 8-9 (nâ~irin mukaddimesi).
15
Örnejin bkz., Aziz al-Azmeh, “Orthodoxy and Hanbalite Fideism”, Arabica, tome: XXXV, 1988/3, Leiden, s. 253266. (Makâle taraf{m{zdan Türkçe’ye tercüme edilmektedir.)
16
Bkz., Cafer Sad{k Yaran, Bilgelik Pe inde, Ara~t{rma Yay., Ankara, 2002, s. 62.
17
Yaran, Bilgelik Pe inde, s. 62-63.
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Bizim ak l-iman ili kisi ile ilgili olarak bu tasnifi dile getiri imizin nedeni, slâm dü ünce geleneFindeki baz mezhep ve dü ünce ak mlar n n bu
ablon dahilinde deFerlendirilmesinin mümkün olabileceFini dü ünmü olmam zd r. Buna göre öyle bir tasnif yap labilir:
1) Kat ak lc l k=Mu’tezile
2) Ele8tirel ak lc l k=Hanefî/Mâturîdî ekol??
3) Kat manc l k (Fideizm)=Hanbelîlik
4) Tahkîkî (ele8tirel, l ml ) imanc l k= Hanefî/Mâturîdî ekol??
Kat imanc l k ile ilgili olarak yap lan ‘bir dîne veya dînî inanç esaslar na, hiç bir aklî delillendirmeye ve hatta deFerlendirmeye ba vurmadan iman
etmi olmak ve bu iman bu ekilde sürdürmek gerektiFini savunan görü
olarak anla labilmektedir’18 eklindeki tan mlamay ve diFer taraftan HanbelîliFin ak lc l Fa kar bir hareket olduFunu19 göz önüne ald F m zda, Hanbelî
dü üncedeki ak l-iman ili kisinin ‘fideizm/kat imanc l k’ olarak tan mlanmas n n uygun ve yerinde bir tan mlama olduFu söylenebilir. Nitekim Hanbelî dü üncenin en belirgin karakteristiklerinden olan, inanc n rasyonel bir
biçimde tan mlanmas n ve savunulmas n kendisine uFra alan olarak seçen Kelâm ilmine kar gösterdikleri reaksiyon, hatta dü manl k20, bu dü ünce tarz n n yukar daki ekilde tan mlanmas n n doFru bir tan mlama olduFunu gösteren güçlü bir argüman olarak görünmektedir.
Ignaz Goldziher (ö. 1921), slâm târihinde kelâm ve kelâmla ilgili olan
akîdenin resmî olarak geçirdiFi deFi im dönemlerini iki târihî moment’e baFlar. Ona göre bu iki târihî moment, “Mütevekkil’in iktidara gelmesiyle ba layan rasyonalist akîdeye kar muhafazakar Hanbelî reaksiyonu” ve “Selçuklu
veziri Nizâmu’l-Mülk’ün saFlad F imkanlarla, E ’arîliFin getirdiFi sathile meyle birlikte de olsa, kelâmî akîdenin aç kça ortaya ç kmas ”d r.21
Goldziher, kendi deyimiyle, rasyonalistlerin BaFdat’da hâkim baFnazlar n tâkibine uFramamak için oldukça dikkatli davranmalar gerektiFini ifâde
ettikten sonra, bu dönemde felsefe ile uFra anlar n vahiy kaynakl bilgileri
saçma bulduklar halde, ‘k l ç korkusundan’ dolay bu fikirlerini aç kça söyleyemediklerini dile getirir. O, bu dönemde felâsife olarak bilinen zümrenin –
18

Yaran, Bilgelik Pe~inde, s. 64
W. Montgomery Watt, $slâm Dü üncesinin Te ekkül Devri (Çev., Ethem Ruhi F{jlal{), Umran Yay., I. bsk., Ankara
1981, s. 334.
20
Ignaz Goldziher, “Zur Geschichte der hanbalitischen Bewegungen”, Zeitscrift Deutschen Morgenländischen
Gesellschaft, Leibzig 1908, s. 2. [Goldziher’in bu makalesinin dSAM’daki ‘Hanbelîlik’ po~eti içerisinde yer alan ve
“Hanbelî Hareketlerin Tarihi Hakk nda” ba~l{j{n{ ta~{yan özet Türkçe çevirisinin, Dr. Tahsin Görgün taraf{ndan
yap{ld{j{n{ Ferhat Koca’n{n eserinden öjreniyoruz. Bkz., Koca, Selefî Söylem, Önsöz, s. 9. (Bu çal{~mada ad{ geçen
makâlenin Türkçe çevirisinden yararlan{ld{j{ için, at{flar makalenin çevirisine yap{lm{~ olup, sayfa numaralar{ çerinin
sayfa numaralar{ olmaktad{r)].
21
Goldziher, “Hanbelî Hareketlerin…”, s. 1.
19
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ancak o, bu ki ilerin felsefeye yeni ba layanlar veya bu alanda biraz mesâfe
katedenler olduFunu, yoksa hakîkî filozoflar olmad F n söyler- eriati ve
onun ifâde ettiFi hükümleri hafife ald klar gibi, bunlara tâbî olanlar da küçük gördüklerini söyler. Goldziher, vahiy kaynakl bilgilere ald r etmeyen
bu zümre içerisinde kelâmc lar n da olduFunu iddiâ eder. ÖrneFin o, kelâmc lar n, meleklerin ve eytan n insan n kulaF na baz eyleri f s ldad F n kabul
etmemekle birlikte, ‘k l ç korkusundan’ bunu aç kça söyleyemedikleri kan s ndad r. Ancak o, bu iddiâs n ispatlamak için herhangi bir kaynak zikretme
ihtiyac hissetmez.22
Goldziher, Hanbelîleri ‘kendilerine kelâmc larla uFra may en önemli
vazife olarak addetmi olan bir zümre’ olarak tan mlad ktan sonra, ‘yeni
kelâm n dü manlar n n’ meseleye, idârecilerin yakla m ndan daha sert bir
tav rla yakla t klar n söyler ve Abdurrahman b. el-Mehdî’nin (ö. 198/814)
“eFer idareci olsayd m, Kur’an’ n yarat lm olduFunu iddiâ edenleri, kafalar n kestikten sonra, Dicle’ye atard m”23 eklindeki ifâdesini, bu dü üncesini
desteklemek için argüman olarak kullan r.24
Goldziher, hicrî VIII. as rda ya am olan Halepli 4âfiî âlim 4ihâbuddîn
el-Kilâbî’nin (ö. 733/1333) Hanbelîleri “samîmî bir ekilde mezhebine baFl
olanlarla, selefin akîdesine baFl l k iddiâs yla maddî ç kar pe inde olanlar”25
eklinde iki k sma ay rd F n tespit ettikten sonra, bu taksîmin daha önceki
zamanlar için de geçerli olduFunu söyler.26 Goldziher, akîde söz konusu olduFunda Müslümanlar ‘rasyonalistler’ ve ‘dogmatikler’ eklinde iki k s mda
mütâlaa eder. Bu taksimde rasyonalistlerin, genelde ehl-i rey’i, özelde ise
mu’tezileyi; dogmatiklerin ise genelde ehl-i eseri, özelde ise Hanbelîleri kar lad F gayet aç kt r.
slâm’da akîdeyle ilgili tart malar sahâbe nesline kadar geri götürülebilirse de, bu tart malar n felsefe temel al narak epistemolojik boyutta yürütülmesi, Hârûn er-Re îd döneminde beytu’l-hikme’nin kurulmas yla kadîm
Yunan kültür mîras n n slâm dünyas na girmesinden sonra tamamen farkl
bir ekil ve düzlemde devam etmi olduFu dü ünülürse, tekrar bu meselenin
irdelenmesi bu dönem hakk nda söz söyleyebilmek için yeni projeksiyonlar
saFlayabilir.
Bat l ara t rmac lar slâm dü ünce târihi üzerine yazd klar eserlerde,
an’anevî rivâyet geleneFine baFl kalmakta oldukça srarc davranan ve bu
nedenle olsa gerek dogmatik olarak tan mlad klar Hanbelîlere kar ; ortaya

22

Goldziher, “Hanbelî Hareketlerin…”, s. 1.
ez-Zehebî, ±emsüddîn Muhammed b. Ahmed b. Osman, Tezkiratu’l-huffâz, thk., Hamdi Abdulmecid dsmâil esSilefî, Dâru’s-Sumeyî, I. bsk., Riyad 1415, I, 302.
24
Goldziher, “Hanbelî Hareketlerin…”, s. 2.
25
el-Kilâbî’nin bu görü~ü için bkz., es-Subkî, Tâcuddîn, Tabakâtu’ - âfiiyyi’l-kubrâ, V, 182.
26
Goldziher, “Hanbelî Hareketlerin…”, s. 2.
23
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ç k ve geli mesinde tercüme faaliyetleri neticesinde slâm dünyas na giren
felsefî dü üncenin etkisinin inkar edilemeyeceFi mu’tezilenin taraf n tuttuklar n aç kça hissettirirler.
slâm ara t rmalar sahas ndaki diFer bir çok konuda olduFu gibi, bu
konuda da Goldziher’in kendisinden sonraki arkiyatç lar üzerinde aç k bir
tesir b rakt F kolayl kla görülebilmektedir.
George Makdisî’nin naklettiFine göre, hocas H. Laoust, Hanbelî hareketini Ahmed b. Hanbel’in eserlerinden yola ç k larak vücuda getirilmi metodolojik, dogmatik27 ve hukûkî bir sistem olarak tan mlam ve bu hareketin
kurucusunun ki iliFi ve temel karakteristikleri sayesinde slâm kültürünün
en spesifik kurumsal öFelerinden biri olduFu kan s na varm t r.28 Ancak
Makdisî bu fikirlere kat lmakla birlikte, sanki H. Laoust’un bu tavr n , daha
önce bir çoklar taraf ndan bilinen bir meseleyi yeni öFrenen bir ki inin, bunu
öFrendikten sonra meselenin öneminden dolay gösterdiFi hayret ve a k nl Fa benzetir. Zîrâ Makdisî’ye göre, ilk dönem âlimler H. Laoust’un bak aç s ndan uzak idi.29
H. Laoust’a göre Sünnî akîdesi, bn Hanbel ile birlikte kat ve saFlam
bir ekilde tarif ediliyordu. Târihî seyri henüz yeteri kadar bilinmeyen ve
Emevî devrinden itibaren sarâhatle düzenlenmeye ba layan bu doktrin, slâm’ n dînî ve siyâsî târihinde merkezî bir yer i gal edecektir.30
Hanbelîlik, Ahmed b. Hanbel’in öFretilerinden doFmu bir kelâm, hukuk ve ahlâk ekolü olarak tan mlan r. Hanbelîlik kelâm’a ve tasavvufa dü man olmas na raFmen, tamamen bu ak mlardan uzak kalamam ve her iki
sahada da bir çok Hanbelî bilgin yeti mi tir.31
1. 3. Ehl-i Rey ve Ehl-i Eser Ekolleri Hakk nda Baz Mülâhazalar
Genel anlam yla slâm ilimler geleneFinde, özelde ise slâm hukukunda
rey’in kullan m ve ona atfedilen deFer ile, nasslar n zâhirine baFl kalmak
eklinde kabaca izah edilebilecek olan esere/rivâyete baFl l k metodu üzerinde yeniden dü ünülmesinin, ilk dönem dü ünce hareketlerinin ayd nlat lma-

27
Bu tâbirin, Hanbelî mezhebi için, H. Laoust’tan önce I. Goldziher taraf{ndan kullan{ld{j{n{ görüyoruz. Bkz.,
Golgziher, “Hanbelî Hareketlerin…”, çe~itli yerler.
28
George Makdisî, “Hanbalite Islam” (Studies on Islam, Translated and Edited by Merlin L. Swartz, New York, 1981
içerisinde, ss. 216-275). (George Makdisî’nin bu hacimli makâlesinin tercümesi taraf{m{zdan yap{lmaktad{r).
29
Makdisî, “Hanbalite Islam”, s. 216.
30
Henry Laoust, $slâm’da Ayr l kç Görü ler (Çev., E. Ruhi F{jlal{-Sabri Hizmetli), P{nar Yay., I. bsk., dstanbul, 1999,
s. 131-132.
31
Henry Laoust, “Hanâbila” md., Encycleopaedia of Islam, (New Edition), Leiden, 1971, III, 158.

2"

1. 4

E

UN0MD

s nda ve tâbiî olarak da çaF m zdaki fikrî yöneli lerin analizinde faydal olacaF ku kusuzdur.32
Bu yap ld F takdirde, ‘rey ekolü’ olarak bilinen ve bu tavr ndan dolay
gerek çaFda lar ve gerekse daha sonra gelen ve cerh-ta’dîl konusundaki
rivâyetleri derleyen müellifler taraf ndan, Ebû Hanîfe gibi bir hukuk dehas
bir tarafa, ortalama bir Müslüman’a bile atfedilmesinde en az ndan tereddüt
gösterilmesi gereken ve iftirâya varan yak t rmalar n hiç bir k ymet-i ilmiyesinin olmad F bir kez daha görülecektir.
Kanâatimize göre, öteden beri ‘dört sünnî f k h mezhebi’ olarak tan mlanmalar al kanl k haline getirilmi olan Hanefî, Mâlikî, 4âfiî ve Hanbelî
mezhebi; slâm hukuk binâs n n üzerinde yükseldiFi dört kö e ta ve temeldir. Bu ifâdelerle, bize göre u önemli noktay vurgulamak istiyoruz: slâm’daki ‘f k h mezhepleri’ olgusu; doFu u, nasslar n yorumlanmas , toplum
içerisinde icrâ ettiFi fonksiyonlar ve daha ba ka bir çok noktadan, H ristiyanl ktaki mezhep yap lanmalar ndan çok farkl d r. Zîrâ H ristiyanl kta her mezhep, adeta yeni ve farkl bir din gibi telakkî edilmekte ve bunun neticesinde
de kiliseler aras nda bilinen kavgalar târih boyunca ya and F gibi, günümüzde de ya anmaya devam etmektedir. Bunu söylerken, slâm medeniyet
târihinde ‘asla mezhep kavgas olmam t r’ gibi bir iddia ileri sürmek istemiyoruz. Bizim burada vurgulamak istediFimiz husus udur: slâm’daki mezhepler aras ndaki farklar, nihâî tahlilde metodoloji fark na indirgenecek kadar basittir.
Bu dü üncelerimizi, ehl-i eser olan ve dolay s yla çok genel anlamda,
din denen olguyu anlama ve yorumlamada akla yer vermediFi dü ünülen
Hanbelî mezhebine baFl usûlcülerin, mezhep metodolojisinde33 üzerinde
icmâ edilen delillerden olan icmâ ve istishâb deliline yakla mlar nda sergiledikleri anlay tan birer misal vererek daha da aç kl Fa kavu turmaya çal al m:
Hanbelî hukuk metodolojisinde kitap, sünnet ve icmâ’dan sonra dördüncü s rada yer alan istishâb delilini, ekolün ilk sistematik usûlcüsü kabul
edilen Ebû Ya’lâ’n n (ö. 458/1066) istishâb’ n tan m n zikretmeden berâet-i
zimmet ve icmâ’n n hükmü olmak üzere ikiye ay rd F n ifâde eden Koca, el-

32
Ehl-i rey ve ashâbu’l-hadîs ekollerinin tan{m{, târihçesi, hadis ve rey ekollerinin tâyinindeki mü~kilât vb. meseleler
hakk{nda ayr{nt{l{ bilgi için bkz., dsmâil Hakk{ Ünal, $mam Ebû Hanîfe’nin Hadis Anlay ve Hanefî Mezhebinin
Hadis Metodu, D.d.B.Y., Ankara, 1994, ss. 27-43.[Fahruddîn er-Râzî’nin (ö. 606/1209) ashâb-{ hadis’i “hadisleri
destekleyenler, insanlar{ ona bajlanmaya te~vik edenler ve bunun d{~{ndakilere yap{~maktan sak{nd{ranlar” diye tarif
ettikten sonra “dünya üzerinde e~-±âfiî ashâb{ndan ba~ka bu vas{fla mevsûf hiç bir tâife yoktur” (er-Râzî’nin
Menâk bu’ -;âfiî s. 245’den nakleden: Ünal, a.g.e., s. 29) ~eklindeki ifâdeleri, dbn Hanbel ve taraftarlar{n{n bu ujurda
verdikleri mücâdeleler göz önüne al{nd{j{nda, mezhepçilik kaygusuyla söylenmi~ ifâdeler gibi durmaktad{r. Zîrâ, erRâzî’nin tan{tt{j{ ashâbu’l-hadîs, dslâm dü~ünce târihinde e~-±âfiî’den çok Ahmed b. Hanbel ad{ zikredildijinde akla
gelen bir ak{m{n mensuplar{d{r].
33
Hanbelî mezhebinin hukuk metodolojisi hakk{nda geni~ bilgi için bkz., Koca, Selefî Söylem, ss. 121-197.
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Kelvezânî’nin (ö. 510/1116) de hocas n n bu görü lerini aynen benimsediFini, ancak onun berâet-i zimmet terimi yerine, istishâbu hâli’l-akl (ak l
istishâb ) terimini kulland F n söyler.34 Koca, istishâb’la ilgili tart malarda,
bn Kudâme’nin ise görü ünü anlat rken onun, er’î hükümlerin ak lla bilinemeyeceFini ve peygamber gönderilmeden önce her türlü vâcipten insan n
zimmetinin berî olduFuna (berâet-i zimmet) akl n delâlet edeceFini söylediFini nakleder.35 bn Kudâme’nin (ö. 620/1223) anlay na göre; ak l, din vazedemez, ancak vazedilmi dinin yorumunda devreye girer. Zîrâ ona göre, yukar da geçtiFi gibi, er’î hükümler ak lla bilinemezken, berâet-i zimmet
istishâb ’nda ak l devreye girmektedir.
Hanbelî usûlcülerden olan Safiyyuddîn Abdulmu’min b. Abdilhak elBaFdâdî (ö. 739/1338)36, Kavâidu’l-Usûl ve Maâk du’l-Fusûl adl eserinde,
slâm hukuk metodolojisinde kullan lan delillerin dört olduFunu söyler. Bu
deliller, Kitap, sünnet, icmâ ve istishâbu’l-hal’dir. Abdulhak el-BaFdâdî’ye
göre bu delillerden ilk üçü; yani Kitap, sünnet ve icmâ, sem’î delillerdir; k yas
ve istidlâl de bu sem’î delillerden doFmu tur. el-BaFdâdî’nin kabulüne göre
dördüncü delil olan istishâbu’l-hâl ise, aklî bir delildir ve berâet-i zimmet bu
delile dayan larak kullan lan bir metottur.37
Asl nda görüldüFü gibi, -belki kendileri pek kabul etmeye yana masalar da38- Hanbelîler de pekâlâ akl kullanmaktad rlar. Zîrâ Hanbelî usûlcüler
taraf ndan istishâb konusunda yürütülen tart malar, büyük oranda mant kî
k yaslar, bir tak m analojiler ve de en önemlisi rey’in ortaya konulmas ile
yürütülmü tür. O halde Hanbelîler de rey’i kullanm lard r. Ancak metodoloji
söz konusu olduFunda sorun, rey’in kullan l p kullan lmamas nda deFil;
nerede, ne zaman ve ne dereceye kadar kullan lacaF nda yat yor gibi görünmektedir. el-Kelvezânî, icmâ konusunda akla önem vermi , bn Kudame akl

34

Koca, Selefî Söylem, s. 146.
Koca, Selefî Söylem, s. 146.
36
el-Bajdâdî’nin hayat{, eserleri hakk{nda k{sa bilgi ve Kavâidu’l-usûl adl{ eserinin tan{t{m{ için bkz., Âl dbrâhîm,
“A’lâmu’l-Hanâbile”, s. 36-37; a. mlf., “Tedvînu usûli’l-f{kh {nde’l-hanâbile”, Mecelletu Câmiati’l-$mâm Muhammed
b. Suûd el-$slâmiyye, sy: 20, y{l: 1418/1998, s. 139-141. Âl dbrâhîm’in bu makâlesi, taraf{m{zdan Türkçe’ye tercüme
edilmektedir.
37
Abdulhak el-Bajdâdî, Safiyyuddin Abdulmu’min b. Kemâluddin, Kavâidu’l-usûl ve maâk du’l-fusûl, n~r., Ahmed
Muhammed ±âkir, Âlemu’l-Kutub, I. bsk., Beyrût, 1406/1986.
38
Ancak Hanbelî mezhebine mensup çajda~ akademisyenlerden Abdullah b. Abdilmuhsin et-Turkî, Hanbelî mezhebinin rey’e yer vermeyen bir mezhep olduju görü~ünü kabul etmez. Ak{l devreye sokulmadan, rey’in metodolojide
kullan{lmas{ndan bahsedilemeyeceji gerçeji göz önüne al{nd{j{nda, Hanbelî mezhebine mensup çajda~ müelliflerin
de bu konudaki fikirlerinin, klasik dönemlerden farkl{l{k arzettiji dü~ünülebilir. et-Turkî, Hanbelî mezhebinde rey’in
kullan{lmas{ ile ilgili olarak ~unlar{ söyler: “…Ve yine ilimle ujra~an baz{ insanlar aras{nda, $mam Ahmed’in mezhebinin nerede ise rey’e hiç yer vermeyen nassç mezheplerden oldu u yayg n durumdad r (vurgu bize ait). Ancak bu
k{sa ara~t{rmada görecejimiz gibi, dmam Ahmed’in mezhebi, farkl{ derecelerde de olsa rey’i benimsemi~tir. Hanbelî
mezhebi de dijer mezhepler gibi nass{n bulunmad{j{ yerde furû’ ile ilgili hüküm verirken makâs{d ve tümel önermelere dayanm{~t{r. Ejer Hanbelî mezhebi ile dijer mezhepler aras{nda bir fark varsa, o da ~udur: dmam Ahmed ve onun
pe~inden gidenler bütün gayretlerini nasslara ula~mak için sarfetmi~ler ve nasslar{n büyük bir k{sm{na ula~makta da
ba~ar{l{ olmu~lard{r.” Bkz., et-Turkî, “el-Mezhebu’l-Hanbelî…”, s. 7.
35
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kullanm t r.39 Genel olarak istishâb’ n delil olduFu yönündeki görü lerini
ispat ederken akl kullanm lard r.
2. HANBELÎ USÛL L TERATÜRÜNÜN TEDVÎN
2. 1. Hanbelî Usûlünün Tedvîniyle lgili lk Çal 8malar
Goldziher’in de tesbit ve ifâde ettiFi gibi Ahmed b. Hanbel, kendine
mahsus bir f k h sistemi tesis ve tedvîn etmi deFildir. Ancak onun öFrencilerinin sorular na verdiFi cevaplar, bu husustaki görü lerini ortaya koymas na
imkan saFlam t r.40
Ahmed b. Hanbel, el-Musned d nda kendisine nisbet edilen eserlerin
hiç birisini bizzat kendisi kaleme almam t r. O, kendi görü , fetvâ ve sözlerinin yaz ya geçirilerek derlenmesini ve bu yolla bir tak m eserler vücuda
getirilmesini ho kar lam yor, bu konuda öFrencilerine izin vermiyordu.
Haliyle Ahmed b. Hanbel f k h usûlü sahas nda da bir eser yazm deFildir.
Onun eserleri ba ta oFlu Abdullah olmak üzere diFer talebeleri taraf ndan,
onun ölümünden sonra kaleme al nm t r. Ahmed b. Hanbel’in öFrencileri
taraf ndan çe itli konularda kendisine sorulan sorulara verdiFi cevaplar ve
fetvâlar, toplanarak Mesâil (Meseleler) ad yla bir araya getirilmi ve bu durum daha sonra akâid ve f k hta, ad na “Hanbelî Mezhebi” denilecek olan
yeni bir mezhep ve hareketin temelini te kil etmi tir.41
Dolay s yla Ahmed b. Hanbel’in f k h ve f k h usûlü ile ilgili görü leri
bu ekilde ondan rivâyet edilen Mesâil’lerle derlenmi oluyordu. Ahmed b.
Hanbel’in iki oFlu Sâlih42 (ö. 266/879) ve Abdullah43 (ö.290/903) babalar ndan rivâyet ettikleri Mesâil’ler ile mezhebin ilk mimarlar aras nda yerlerini
alm lard r. Ahmed b. Hanbel’in ilk öFrencilerinden olan Merv as ll Kevsec’in
(ö. 251/865), mezhebin te ekkülünde önemli bir rolü vard r ve hocas n n cevaplar ndan bir Mesâil mecmuas derlemi tir. Bunlardan ba ka Ebû Bekir elEsram (ö. 260/873 veya 261/874), Ahmed b. Hanbel’in amca oFlu Hanbel b.
shak (ö. 273/886), yakla k yirmi küsür y l bn Hanbel’in sâd k bir öFrencisi
olan Abdulmelik el-Meymûnî (ö.274/887), Sunen sahibi Ebû Dâvud
(ö.275/888), Ebû Hâtim er-Râzî (ö.277/890), Harb el-Kirmânî (ö.280/893) ve

39

Koca, Selefî Söylem, s. 146.
Goldziher, “Ahmed b. Muhammed b. Hanbel” md., $A, I, 171.
41
Kandemir, “Ahmed b. Hanbel” md., D$A, II, 77; Âl dbrâhîm, “Tedvînu Usûli’l-F{kh”, s. 122; Laoust, Henry,
“Ahmad b. Hanbal”, Encyclopedia of Islam (new edition), Leiden, 1971, I, 274; Koca, Selefî Söylem, s. 49.
42
Sâlih’in rivâyet ettiji Mesâil, Mesâilu’l-$mâm Ahmed b. Hanbel Rivâyetu $bnihî Ebu’l-Fadl Sâlih ad{ alt{nda yay{nlanm{~t{r. Thk., Fazlurrahman Dîn Muhammed, ed-Dâru’l-dlmiyye, I. bsk., Hindistan 1408/1988.
43
Abdullah’{n rivâyet ettiji Mesâil de yay{mlanm{~t{r. Mesâilu’l-$mâm Ahmed b. Hanbel Rivâyetu $bnihî Abdullah b.
Ahmed, thk., Zuheyr e~-±âvi~, el-Mektebu’l-dslâmî, III. bs., Beyrut 1408/1988.
40
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brâhim el-Harbî (ö.285/898) gibi ahsiyetler de birer Mesâil mecmuas derlemek suretiyle mezhebin öFretilerinin tedvînine katk da bulunmu lard r.44
Hanbelî mezhebi içerisindeki konumu; Hanefî mezhebinde Muhammed
b. el-Hasen e -4eybânî’nin (ö.189/805); 4âfiî mezhebinde er-Rabî’ b.
Suleyman’n n (ö.270/884), Mâlikî mezhebinde Sahnûn’un konumu ile k yaslanabilecek olan Ebû Bekir el-Hallâl (ö.311/923), üphesiz Hanbelî mezhebinin kurulu safhas ndaki en önemli mimar d r. Ebû Bekir el-Mervezî (ö.
275/888), bn Hanbel’in oFullar Sâlih (ö.266/879) ve Abdullah (ö.290/903),
Hanbel b. shak (ö.273/886), el-Harb b. smâil el-Kirmânî (ö.280/893),
Abdulmelik b. Abdilhamîd el-Meymûnî (ö274/887), Ebû Bekir Ahmed b. Hanî
el-Esram (ö.260/874), brâhîm b. shak el-Harbî (ö.285/898) ve Sunen müellifi Ebû Dâvud es-Sicistânî (ö.275/888) gibi Ahmed b. Hanbel’in önemli talebelerinden, onun öFretilerini derleyen ve tedvîn eden el-Hallâl’dan önce müstakil bir Hanbelî mezhebinin bulunmad F , toplad F meseleler ve ortaya koyduFu kaideler sebebiyle onun Hanbelî mezhebinin hakiki kurucusu olduFu
söylenebilir. el-Hallal, bn Hanbel’in çe itli konulara dair verdiFi fetva ve
görü leri klasik f k h kitaplar sistematiFine uygun bir ekilde Kitâbu’l-Câmi’
li Ulûmi’l-9mam Ahmed ad yla toplam t r. Yirmi büyük cildi bulan bu eserin,
bu gün ancak baz bölümleri mevcuttur. Ancak el-Hallâl’ n bu eseri, mezhep
içerisinde bir çok âlimin yararland F temel kaynaklardan biri olmu tur.45
2. 2. Sistematik Usûllerin Ortaya Ç k 8 ve Özgünlük Sorunu
slâmî disiplinler içerisinde en önemli ilim dallar ndan biri olan usûlu’lf kh sahas nda Hanefî ve 4âfiî müelliflerin yüzler ve belki de binlerce eser
telif ettiFi biliniyorken, yak n zamanlara kadar, Hanbelî müelliflerin bu sahaya olan katk lar ndan gerek Müslüman müelliflerin, gerekse bat l ara t rmac lar n çoFunluFunun haberdar olmad F bilinmektedir.46 Hatta öyle ki, bu
durum, Hanbelî mezhebinin en çok müntesibinin bulunduFu Suûdî Arabistan’da ya ayan ara t rmac lar için bile geçerlidir. Zîrâ, Hanbelî usûl literatürünün günümüze ula an ilk sistematik eseri kabul edilen Ebû Ya’lâ’n n
(ö.458/1066) el-Udde fî Usûli’l-F kh adl eserinin edisyon-kritikli ilmî ne rini
görebilmek için 1980 y l n beklemek gerekmi tir.

44

Mesâil’ler ile ilgili olarak bkz., Henry Laoust, “Ahmad b. Hanbal”, , Encyclopedia of Islam, I, 274; a.mlf.,
“HanÅbila”, Encyclopedia of Islam, III, 158; Koca, Selefî Söylem, s. 53-55; George Makdisî, “HanÅbilah”,
Encyclopedia of Religion, VI, 182.
45
el-Hallâl ve onun Hanbelî mezhebindeki konumu için bkz., Ahmad, Ziâuddîn, “Abû Bakr al-KhallÅl – The Compiler
of the Teachings of ImÅm Ahmad b. Hanbal”, Islamic Studies, September, vol: IX, no: 3, dslâmâbâd, 1970, ss. 245254 (Bu makâlenin Türkçe’si için bkz., “Ebû Bekr el-Hallâl: Ahmed b. Hanbel’in Öjretilerinin Derleyicisi”, çev.,
Ramazan Özmen, AÜ$FD, XLVI (2005), say{: II, s. 305-314); Koca, Selefî Söylem, s. 56-57; Henry Laoust, “Ahmad b.
Hanbal”, Encyclopedia of Islam, I, 274; a. mlf, “HanÅbila”, md., Encyclopedia of Islam, III, 158; George Makdisî,
“HanÅbilah”, Encyclopedia of Religion, VI, 182.
46
Âl dbrâhîm, “A’lâmu’l-Hanâbile”, s. 3.
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Her birisi f k h usûlünün önemli konular ndan olan âm-hâs, mutlakmukayyed, mücmel-mübeyyen, muhkem-müte âbih, nesh ve teâruz vb. gibi
meseleleri incelerken Hanbelî usûlcüler, Ahmed b. Hanbel’in “Tâatu’rRasûl”47 adl eserinden bir çok nakillerde bulunmu lard r. bn Hanbel bu
eserinde, Kur’an’da yer almam olsa bile sünnette geçen emirlerinin yerine
getirilmesi gerektiFini ve sünnet’e uyman n gerekliliFini ele alm t r. Ayr ca o
bu eserinde; Kur’an’ n tefsiri, mücmelinin beyân , âmm n n tahsîsî ve
mutlak n n takyîdi gibi hususlarda, sünnet’in Kitab için gerekliliFini ana
mevzu olarak ele alm t r.
te bn Hanbel’in eserlerinde ele ald F bu gibi konular, ilk önce onun
en yak n öFrencileri taraf ndan derlenerek rivâyet edilmi ve kayda geçirilmi tir. Daha sonra gelen ve usûl sahas nda, usûlle ilgili baz görü leri bir
araya getiren müelliflerin ise, ele ald klar usûl konular n n ilgili yerlerinde
bu malzemeden yararland klar görülmektedir. Böylece Hanbelî usûlcülerin
görü lerini aç klarken, bn Hanbel’in görü lerini esas ald klar sonucuna
ula abiliriz.
Daha önce Ahmed b. Hanbel’in kendi ahsî görü ve fetvâlar n n kayda
geçirilerek kitapla t r lmas na izin vermediFine deFinmi tik. (Ömrünün sonlar na doFru bunlara izin verdiFi rivayet edilmektedir.) bn Hanbel’den sonra
öFrencileri de onun metoduna uyarak, onun Mesâil’lerinin derlenmesi d nda
müstakil olarak herhangi bir f k h usûlü telif etmemi lerdir. Bu durum hicrî
üçüncü asra ve dördüncü asr n ilk yar s na kadar bu ekilde devam etmi ve
bn Hanbel’in çe itli f k h usûlü kâidelerini de içeren Mesâil’lerinin derlenmesi sürmü tür. Hicrî dördüncü asr n ikinci yar s ndan itibaren Hanbelî âlimler
f k h usûlü sahas nda hacimleri küçük de olsa çe itli eserler telif etmeye ba lam lard r. Hanbelî f k h usûlü sahas nda sistematik ilk usûl say lan Ebû
Ya’lâ’n n el-Udde fî Usûli’l-F kh adl eserinin telifinden önce kaleme al nan
eserlerden biri, Ebû Abdillah el-Hasen b. Hâmid el-Verrâk’ n (ö.403/1012)
Tehzîbu’l-ecvibe48 adl eseridir. Onun bu eseri, artlar n ve laf zlar n farkl l F na baFl olarak Ahmed b. Hanbel’in deFi ik sorulara verdiFi cevaplardan
hareketle, onun usûlünü ortaya koymaya çal t F bir eserdir. Ahmed b.
Hanbel’in istidlal metoduna k tutmakla beraber, konuyla ilgili temel bir
eser say lamaz. Bununla birlikte eserdeki bölümlerin s ralan ve meselelerin
ele al n itibariyle, onun usûlünü tan maya yard mc olur. Meselâ eserde yer
alan bir konu ba l F “Ahmed b. Hanbel’in Kitap, sünnet ve sahâbe kavline
baFl kalarak verdiFi cevaplardan hareketle onun usûlünün aç klanmas bölümü” eklindedir. Bu dönemde kaleme al nan diFer bir eser ise, Ebû Ali elHasen b. 4ihâb el-Ukberî’nin (ö.428/1037) Risâle fî usûli’l-f kh49 adl eseridir.

47

Ahmed b. Hanbel’in böyle bir eseri oldujuna dair bkz., Goldziher, “Ahmed b. Muhammed b. Hanbel”, $A, I, 171;
Kandemir, “Ahmed b. Hanbel”, D$A, II, 76; Âl dbrâhîm, “Tedvînu Usûli’l-F{kh”, s. 122.
48
Thk., Subhî es-Sâmerrâî, Âlemu’l-Kutub, Beyrut 1408.
49
Thk., Muvaffak b. Abdillah b. Abdilkâdir, Dâru’l-Be~âiri’l-dslâmiyye, I. bsk., Beyrut 1413/1992.
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el-Ukberî’nin bu eseri muhtasar bir eser olup, müellif nadir hususlar d nda,
f k h usûlü ve deFi ik konularla ilgili rivâyetleri Ahmed b. Hanbel’e nisbet
etmeden ele alm t r. Kitab n yaz l târihi göz önüne al nd F nda, müellifin
ya ad F dönemde Hanbelî f k h usûlünü tan mak bak m ndan dikkat çekicidir. Müellif eserinin hemen ba nda hükümlerden bahsetmi ve hükümleri
vâcib, mübah, mahzûr, mendub, sünnet, sahih ve fâsid olmak üzere yedi
k sma ay rm t r. Devam nda eserini alt bölüme ay rm olan müellif, buralarda er’î delilleri alt k s mda ele alm t r. a) Kur’an, b) Sünnet, c) cmâ, d)
K yas, e) stishâbu’l-hâl, f) Sahabî sözü. 4u andaki bilgilerimize göre, Ebû
Ya’lâ’ya gelinceye kadar, Hanbelî f k h usûlünün geli im süreci bu ekildedir.50
2. 3. Sistematik lk Usûlcü Ebû Ya’lâ el-Ferrâ ve Eseri
çerisinde bir çok âlimin yeti tiFi bir aileden gelmekte olan ve Hanbelî
usûl geleneFinde ilk sistematik f k h usûlünün müellifi olarak kabul edilen
el-Kâdî Ebû Ya’lâ Muhammed b. el-Huseyn el-Ferrâ el-BaFdâdî’nin babas n n
Hanefî mezhebine mensup bir fakih ve muhaddis, anne taraf ndan dedesi
Ebu’l-Kâs m b. Hanîfâ’n n muhaddis, aFabeyi Ebû Hâzim’in ise mu’tezile
mezhebine eFilimli bir muhaddis olmas 51 ve kendisinin de rastlant eseri
Hanbelî mezhebine girmi olduFunun bilinmesi52; Hanbelî usûl literatürünün
doFu u, genel karakteristiFinin tahlîli ve bu usûl ekolünün orijinalite sorununu tahlilde yeterli aç l mlar saFlayacak veriler olarak görünmektedir.
Ebû Ya’lâ, el-Hatîbu’l-BaFdâdî’ye göre sika bir ravî iken, es-Safedî’nin
kanâati bu yönde olmay p, ona göre Ebû Ya’lâ hadislerin metin ve
senedlerindeki illetler hususunda mahâreti bulunmayan, usûl ve furû meselelerinde delil olarak bir çok zay f hadis kullanan birisidir. ez-Zehebî’nin de
kanâati bu yöndedir.53
lmi kariyeri hakk nda bu ekilde deFerlendirmeler yap lan ve o dönemde her türlü fikir ve dü üncenin savunucular n n ve taraftarlar n n ya ad F BaFdad’da yeti en ve el-Hatîbu’l-BaFdâdî gibi bir bilgine de hocal k yapan ve mezhep içerisinde “mezhepte müctehid veya mutlak müctehid” kabul
50

Âl dbrâhîm, “Tedvînu Usûli’l-F{kh”, s. 122.
Cengiz Kallek, “Ebû Ya’lâ el-Ferrâ”, D$A, X, 253-254; Koca, Selefî Söylem, s. 65.
52
Ebû Ya’la’n{n Hanbelî mezhebi ile ili~kilerinin ba~lamas{, tamamen rastlant{ eseri gibi görünmektedir. ±öyle ki, Ebu
Ya’la on ya~{nda iken babas{n{ kaybettiji s{rada, dbn Müfriha adl{ bir âlimden, eserleri ile Hanbelî doktrininin sistemle~mesine büyük katk{ yapan, Ebû Bekir el-Mervezî‘nin (ö.275/888) öjrencisi olan ve dbn Hanbel’in ojullar{ Sâlih ve
Abdullah’{ da tan{yan Ebu’l-Kâs{m el-H{rakî’nin (ö.334/945) Hanbelî f{kh{na dair en önemli eseri ve mezhebin ilk el
kitab{ nitelijindeki el-Muhtasar’{ndan baz{ bölümler okuyorken, hocas{n{n yönlendirmesi ile me~hur Hanbelî hukukçusu dbn Hâmid’den f{k{h dersleri almaya ba~lar ve bu süreç onun Hanbelî mezhebini benimsemesi ile neticelenir.
Bkz., Kallek, “Ebû Ya’lâ el-Ferrâ”, D$A, X, 254; Koca, Selefî Söylem, s. 65.
53
Cengiz Kallek, “Ebû Ya’lâ el-Ferrâ”, D$A, X, 254. Kallek burada, es-Safedî’nin görü~ü için el-Vâfî, III, 8’i, ezZehebî’nin görü~ü için ise A’lâmu’n-nubelâ, XVIII, 9’u referans gösterir.
51
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edilen Ebu Ya’lâ’n n54 el-Udde fî usûli’l-f kh adl eseri, sistem ve içeriFi bak m ndan, Hanbelî f k h usûlü literatürünün günümüze ula an ilk örneklerinden biri olarak kabul edilmektedir.55
Ebû Ya’lâ, 428/1037 y l nda eserini telif ettiFi zaman, diFer f k h mezheplerine ait usûl eserlerinin ba l calar n n telifi tamamlanm t . Meselâ
mu’tezile usûlcüsü Ebu’l-Huseyn el-Basrî’nin (ö.436/1045) el-Mu’temed fî
usûli’l-f kh’ , Hanefî usûlcüsü el-Cassâs’ n (ö.370/980) el-Fusûl fi’l-usûl’u ve
ba ka eserler telif edilmi ti. Ebû Ya’lâ’n n usûlünü kaleme al rken, diFer usûl
ekollerinin kendinden önce telif edilmi olan usûl eserlerinden sistem ve metot bak m ndan yararland F anla lmaktad r. ÖrneFin onun eserini kaleme
al rken ba vurduFu kaynaklar n ba nda Hanefî usûlcü el-Cassâs’ n el-Fusûl
fi’l-usûl’ü ile mu’tezilî usûlcü Ebu’l-Huseyn el-Basrî’nin el-Mu’temed fî
usûli’l-f kh’ gelmektedir.56
“el-Udde’de, Hanbelî mezhebinin usûle dair bütün görü leri verilmeye
çal lm ve bu konuda herhangi bir ihtisara gidilmemi tir. Bu durum ise,
mezhebin usûle dair görü leri aras nda mukayese yapma veya mezhebin o
konuda geçirdiFi süreci görebilme imkan vermi tir. Kitapta, k smen 4âfiîler’e
daha fazla olmak üzere, diFer mezheplerin görü lerine de yer verilmi tir Ancak burada müellifin temel amac , Hanbelî mezhebinin görü lerini ortaya
koymak olmu ve her meselede bu mezhebin bak aç s n ayr nt l bir ekilde
incelemeye çal m t r.”57
Eser, günümüze ula an ilk Hanbelî usûl eseri olmakla birlikte, kendinden önceki diFer mezhep usûlcülerinin yazd klar kitaplardan faydalanarak
yaz ld F için geli mi bir sistematiFe sahiptir. el-Udde, Ahmed b. Ali elMubârakî taraf ndan tahkîk edilerek yay nlanm t r. (I-III, Beyrût, 1980; I-V,
Riyad, 1414/1993). el-Udde’nin baz özelliklerine u ekilde i aret etmek
yerinde olacakt r:
a. Usûl ile ilgili meselelerde, Ahmed b. Hanbel’den gelen rivâyetleri zikretmeye önem vermektedir. b. Usûl sahas nda kendinden önceki Hanbelî
âlimlerin görü lerini nakletmektedir. c. Ele ald F meselelerle ilgili olarak
diFer mezheplerin görü lerini de aktarmaya büyük önem vermektedir. Bundan dolay bu eser, f k h usûlü sahas nda kar la t rmal bir eser say lmay
hak etmektedir. Ebû Ya’lâ’dan sonra gelen Hanbelî mezhebine mensup usûlcüler, onun bu metodundan etkilenmi lerdir. Bu nedenle Hanbelî usûl eserle-

54

Ebu Ya’la’n{n hayat{, eserleri ve dü~ünceleri hakk{nda ayr{nt{l{ bilgi için bkz., el-Udde’yi tahkik edenin, esere
yazd{j{ giri~; Kallek, “Ebû Ya’lâ el-Ferrâ”, D$A, X, 253-255; Yusuf ±evki Yavuz, “Ebû Ya’lâ el-Ferrâ”, D$A, X, 256258; Ferhat Koca; “Hanbelî Mezhebi”, D$A, XV, 539 vd.; a. mlf., Selefî Söylem, s. 65-66; Âl dbrâhim, “A’lâmu’lHanâbile”, s. 13-14; a. mlf., “Tedvînu usûli’l-f{kh”, s. 125.
55
Âl dbrâhîm, “Tedvînu usûli’l-f{kh”, s. 125; Koca, Selefî Söylem, s. 238.
56
Âl dbrâhîm, “Tedvînu usûli’l-f{kh”, s. 126.
57
Koca, Selefî Söylem, s. 238-239.
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rinin çoFunluFu mezheplerin usûlle ilgili konulardaki görü lerini kar la t rmal olarak vermeye önem göstermi lerdir. d. leri sürdüFü her görü ün mutlaka delilini de sunmakta ve o görü ü ayr nt l olarak irdelemektedir. Daha
sonra ise kar t görü te olanlar n delillerini sunmakta ve bu delilleri kendi
argümanlar ile çürütmeye çal maktad r. e. Ebû Ya’lâ’n n eserinde takip
ettiFi metodu u ekilde özetleyebiliriz: Önce meseleyi ortaya koyar, ard ndan
mesele hakk ndaki tercihe ayan görü ü sunar, sonra diFer görü leri verir.
Arkas ndan tercih ettiFi görü ün delillerini tek tek verir. Son olarak ise diFer
görü lerin delillerini s ralar ve onlar reddeder.
O dönemde kaleme al nan baz usûl eserlerinin olduFu gibi, el-Udde’nin
önemli bir özelliFi de udur: F k h usûlünde ele al nan konular n incelenmesine geçmeden önce, konuya yabanc olanlar usûle haz rlamak için, f k h
usûlünde yer alan temel kavramlar tan t lm ve böylece usûlün ana konular n n anla lmas na zemin haz rlanm t r.
Ebû Ya’lâ, Ahmed b. Hanbel’in görü lerini naklederken bunlar n nass,
i aret veya imâ gibi hangi yoldan geldiklerini, bu bilgileri nereden ve nas l
ald F n belirtmi tir. Bu arada, söz konusu rivâyetler aras nda irtibatlar kurmu , görü lerin ilk râvîsinin kim olduFunu tespit etmeye çal m t r. Rivâyetlerin s hhati hakk ndaki bu titizliFinin yan s ra, bir konuda mevcut olan
rivâyetlerin hemen tamam n vermeye çal m ve bu konuda herhangi bir
k s tlamaya gitmemi tir.58
Yukar da Ebû Ya’lâ’n n eserini telif ederken, kendinden önce kaleme
al nm olan diFer f k h ekollerinin usûllerinden yararland F n söylemi tik.
Ebû Ya’lâ, belki de bir zorunluluk olarak, kendinden önceki usûlcülerin ablonlar n alarak, Hanbelî dü üncenin f k h usûlü anlay n bu ablonlar vas tas yla ortaya koymaya çal m t r. Yani Hanbelî f k h usûlü geleneFi bu aç dan bak ld F zaman bir orijinalite sorunu ile kar kar yad r.
Ayr ca Ebû Ya’lâ’n n f k h usûlü, f k h ve akâid konular n kapsayan
Kitâbu’r-rivâyeteyn ve’l-vecheyn adl eserinin f k h usûlü ile ilgili k sm ,
Abdulkerîm b. Muhammed el-Lâhim taraf ndan el-Mesâilu’l-usûliyye min
kitâbi’r-rivâyeteyn ve’l-vecheyn59 ad yla yay nlanm t r.

58
el-Udde hakk{nda bkz., Âl dbrâhîm, “Tedvînu usûli’l-f{kh”, s. 125-127; Koca, Selefî Söylem, s. 238-239; Menderes
Gürkan, “Hanbelî F{k{h Usûlünün Doju~u ve Geli~imi-I”, EÜSBED, sy: 9, Kayseri 2000, s. 466-468.
59
Riyad 1985.
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3. HANBELÎ FIKIH USÛLÜ L TERATÜRÜNÜN D MER ÖNEML
ESERLER
3.1. et-Temhîd fî Usûli’l-F kh:60
Ebû Ya’lâ’n n önde gelen öFrencilerinden olan Hanbelî mezhebinin ünlü hukukçusu Ebu’l-Hattâb Mahfûz b. Ahmed b. Hasan b. Ahmed el-BaFdâdî
el-Kelvezânî’nin61 (ö.510/1116) kaleme ald F bu eser, el-Udde’den sonra
mezhebin ikinci büyük f k h usûlü eseridir. Müellif, eserini 479/1086 y l nda
telif etmi tir.
Ebû Ya’lâ’n n diFer ünlü öFrencisi bn Akîl (ö.513/1119) ile birlikte,
Gazâlî’nin Nizâmiye medresesindeki derslerine de kat lan el-Kelvezânî’nin,
onun kelâm ve felsefî görü lerinden pek zevk almad F rivâyet edilir. elKelvezânî, V. (XI.) as rdaki geleneksel sünnî anlay n yeniden doFu unun
mimarlar ndan biri olarak kabul edilmektedir.62
Henry Laoust’un el-Kelvezânî hakk nda yapt F u deFerlendirmeyi
nakletmek istiyoruz: “el-Kiyâ el-Herrâsî ve el-Gazâlî’nin muâs r olan nesilde,
BaFdâd’ta, Hanbelîlik târihine iki insan hakim olmaktad r. Bunlardan birincisi, me hur f k h ve usûl-i f k h âlimi Ebu’l-Hattâb el-Kelvazânî’dir.63 4ahane
bir yazma halinde bize kadar ula an “Kitâbu’t-Temhîd”i müstakil bir ara t rma mevzu olabilecek mahiyettedir. Ayn ekilde Ebu’l-Hattâb, içerisinde
bn Hanbel’i Hz. Peygamber ve ashaptan sonra, en üstün ve en güvenilir önder olarak övdüFü, “Kasîde-i Dâliye” isimli manzum bir akîde kitab telif
etmi tir.64
el-Kelvezânî’nin bu eseri, sistematik, içerik ve metod aç s ndan büyük
oranda hocas Ebû Ya’lâ’n n el-Udde’sine benzemekte olup, onun görü lerine
çokça yer vermi tir. Nâdir de olsa üstad n n görü lerine kat lmad F hususlar
vard r. Ebû Ya’lâ’n n tercihlerine önem vermi ve onun görü lerinde kat ld F
ve kat lmad F yerleri aç klam t r.65
el-Kelvezânî, eserinde sadece Ahmed b. Hanbel’den rivâyetleri nakletmekle kalmam , ayn zamanda bu rivâyetlerin s hhatini de ara t rm t r.
60

Thk., Mufid Muhammed Ebû Am~e, Cidde 1406/1985.
el-Kelvezânî’nin hayat{ ve eserleri hakk{nda bkz., dbn Receb el-Hanbelî, Abdurrahman b. Ahmed, Kitâbu’z-zeyl alâ
Tabakâti’l-hanâbile, thk., Muhammed Hâmid el-F{kî, Kahire, 1372, II, 116-127; Nwya, P., “al-Kalwadhânî”,
Encycleopaedia of Islam, (New Edition), Leiden, 1971, IV, 513.
62
Nwya, P., “al-Kalwadhânî”, Encycleopaedia of Islam, IV, 513.
63
H. Laoust’un eserini Türkçe’ye çevirenler, Ebu’l-Hattâb’{n nisbesini bu ~ekilde vermi~lerdir. Ancak bu okuyu~ta
ismin ba~{ndaki harfin ‘¯’ olduju akla gelebilir ki, bu harf ‘¯’ dejil ‘°’dir. Bu nedenle bu nisbeti ‘el-Kalvazânî’
~eklinde dejil de, ‘el-Kelvezânî’ ~eklinde yazmak daha dojrudur.
64
Henry Laoust, $slâm’da Ayr l kç Görü ler (Çev., E. Ruhi F{jlal{-Sabri Hizmetli), P{nar Yay., I. bs., dstanbul 1999,
s. 226.
65
Âl dbrâhîm, “Tedvînu usûli’l-f{kh”, s. 128; Koca, Selefî Söylem, s. 240.
61
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DiFer Hanbelî âlimlerin görü ve delillerine yer veren müellif, bu arada diFer
mezhep imamlar n n usûlle ilgili görü lerini de gerektiFi zaman geni bir
ekilde aç klam t r. et-Temhîd, ihtiva ettiFi bu zengin malzeme itibariyle,
sadece Hanbelî mezhebinin bir f k h usûlü eseri deFil, ayn zamanda mukâyeseli bir f k h usûlü eseri mahiyetindedir.66
Koca, Ebu’l-Hattâb el-Kelvezânî’nin eserinde hem sistematik hem de
içerik olarak en çok yararland F kaynaklardan birinin, me hur Mu’tezile
bilginlerinden Ebu’l-Huseyn el-Basrî’nin el-Mu’temed adl kitab n n olmas n ,
dikkat çekici bulur. O, Ebu’l-Hattâb el-Kelvezânî’nin bazen isim vererek bazen de isim vermeyerek Ebu’l-Huseyn el-Basrî’nin görü lerini nakletmesinin;
Hanbelî mezhebinin Mu’tezile’ye kar kat tutumu ve mücadelesi hat rland F zaman, genel olarak HanbelîliFin olmasa da ferdî olarak baz Hanbelî müelliflerin geçirdiFi deFi imin bir ifâdesi olarak deFerlendirilebileceFi kanâatindedir.67
Ebû Ya’lâ’n n el-Udde’si ile Ebu’l-Huseyn el-Basrî’nin el-Mu’temed’inin
yan s ra, el-Cassâs’ n Usûl’ü de el-Kelvezânî’nin kaynaklar aras ndad r.68
et-Temhîd, Mufîd Ebû Am e ve Muhammed Ali brâhîm taraf ndan tahkîk edilmi ve Ummu’l-Kurâ Üniversitesi lmî Ara t rmalar Merkezi taraf ndan 1406/1985 y l nda yay mlanm t r.
3. 2. el-Vâd h fî Usûli’l-F kh69:
Ebû Ya’lâ’n n önde gelen öFrencilerinden olan Ebu’l-Vefâ Ali b. Akîl b.
Muhammed el-BaFdâdî’nin70 (ö.513/1119) bu eseri de, Hanbelî mezhebinde
kendisinden sonra telif edilmi olan f k h usûlü eserlerine kaynakl k etmi
önemli bir eserdir.
Hem anne hem de baba taraf ndan Hanefî bir âileye mensup olan bn
Akîl,71 sadece büyük Hanbelî âlimlerden biri deFil, ayn zamanda en ünlü
Arap nesir yazarlar ndan biridir.72 O da el-Kelvezânî gibi Ebû Ya’lâ’n n önde
gelen öFrencilerinden birisidir. Ayr ca onun hocalar aras nda Ebu’t-Tayyib
et-Taberî (ö.450/1058), Ebû Nasr es-SabbâF (ö.477/1084) ve Ebû shâk e 66

Koca, Selefî Söylem, s. 240.
Koca, Selefî Söylem, s. 240.
68
et-Temhîd hakk{nda bkz., Âl dbrâhîm, “Tedvînu usûli’l-f{kh”, s. 127-129; Koca, Selefî Söylem, s. 239-241; Gürkan,
“Hanbelî F{k{h Usûlünün Doju~u ve Geli~imi-I”, s. 468-470.
69
Thk., Abdullah b. Abdilmuhsin et-Turkî, I. bs., Beyrut, 1420/1999.
70
dbn Akîl’in hayat{ ve eserleri hakk{nda bkz., dbn Muflih, Burhânuddîn dbrahim b. Muhammed, el-Maksadu’l-er ed fî
zikri ashâbi’l-imâm Ahmed, thk., Abdurrahman b. Suleyman el-Useymin, I. bs., Riyad 1410/1990, II, 245-250; George
Makdisî, “Ibn AkÆl”, Encycleopaedia of Islam, Brill 1986, III, 699-700; Yusuf ±evki Yavuz, “dbn Akîl”, D$A, XIX,
301-304.
71
George Makdisî, “Ibn Akîl”, Encycleopaedia of Islam (new edition), Brill 1986, III, 699.
72
Henry Laoust, “HanÅbila”, Encycleopaedia of Islam (new edition), Leiden 1971, III, 160.
67
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4îrâzî (ö.478/1085) gibi 4âfiî, Kâd lkudât Ebû Abdillah ed-DâmeFânî
(ö.478/1085) gibi Hanefî, Ebu’l-Kâs m b. Berhân (ö.456/1064) ve Ebû Ali b.
Velîd (ö.478/1085) gibi Mu’tezilîler’in bulunmas ,73 bn Akîl’in ilim tahsil
ederken sadece Hanbelî üstadlarla yetinmediFini göstermektedir. 9bn Akîl’in
hocalar aras nda Hanefî ve Mu’tezilî üstadlar n yer almas , eserlerinde sergiledi'i ak lc tutumun ba ta gelen nedenlerinden biri olmal d r.
Yukar da geçtiFi üzere, bn Akîl de ders arkada el-Kelvezânî ile birlikte el-Gazâlî’nin Nizâmiye medresesindeki derslerine kat lm t r.74 Henry
Laoust, el-Kiyâ el-Herâsî (ö.504/1110) ve el-Gazâlî’nin (ö.505/1111) muâs r
olan nesilde, BaFdâd’ta, Hanbelîlik târihine iki insan n hakim olduFunu,
bunlardan birincisinin, me hur f k h ve usûl-i f k h âlimi Ebu’l-Hattâb elKelvezânî olduFunu ifâde ettikten sonra, bn Akîl’le ilgili olarak u deFerlendirmeyi yapar: “Bu büyük Hanbelî imamlar n ikincisi, özellikle Hanbelî ve
4âfiî âlimlerden ilim tahsil eden; mütekellim, fakih ve ünlü bir edib olan bn
Akîl’dir.”75 Hanefî-Mu’tezilî bir âileye mensup olan bn Akîl, gençlik y llar nda Mu’tezile’nin fikirlerine ve Hallâc’ n doktrinine ilgi duymu , gizlice
mu’tezilî kelâm n öFrenmi ve bu yüzden de mezhep içerisinde pek çok bask ya maruz kalm t r. Sonunda bn Akîl bu görü lerinden döndüFünü divan
önünde itiraf etmek zorunda kalm 8t r.76 . Goldziher (ö. 1921), Hanbelîlerin d a kar sert ve kat bir tav r sergilediklerini, bu arada kendi içlerinde de
sapma olmamas na azamî itinâ gösterdiklerini ifâde ettikten sonra, bu duruma bn Akîl’in ba na gelenleri misal olarak verir ve öyle der: “Buna misal
olarak Ebu’l-Vefâ Ali b. Akîl verilebilir. Bu Hanbelî âlimi zaman içerisinde
gizli olarak Mu’tezilîlerle görü erek, onlardan istifâde etmi , ancak bunu ne
kadar gizlemeye çal m sa da, u veya bu formda kulland F dili onu ele
vermi ti. Bunun da ötesinde o, baz sûfîlerle de alâka kurarak onlar n fikirlerini de tan m , meselâ Hallâc’tan hep ‘Allah ona rahmet etsin’ diye bahsetmeye ba lam [t r]. Bunun üzerine onun ifâdelerini kaydeden talebeleri onu
if â etmi ler ve o da yakla k be y l ortadan kaybolmu [tur]. Daha sonra
saraya s F narak orada ya amaya ba lam sa da, tekrar halk içine dönebilmesi için, daha önce savunduFu fikirlerinden vazgeçtiFini divan önünde ifâde etmek zorunda kalm t . bn Teymiye onun te’vile cevaz verdiFini ve nazar n taklidden önemli olduFunu savunanlar aras nda bulunduFunu söyler.”77
bn Akîl’in el-Vâd h’ , Hanbelî mezhebinde bir f k h usûlü ansiklopedisi
say lmaktad r. Onun kaynaklar aras nda hocas Ebû Ya’lâ’n n el-Udde’sinin

73

George Makdisî, “Ibn AkÆl”, Encycleopaedia of Islam, III, 699; Koca, Selefî Söylem, s. 73.
Nwya, P., “al-KalwadhÅnî”, Encycleopaedia of Islam, IV, 513.
75
Henry Laoust, $slâmda Ayr l kç Görü ler, s. 208-209.
76
Laoust, “HanÅbila”, Encycleopaedia of Islam, III, 160; ayr{ca bkz., George Makdisî, “Hanâbilah”, md.,
Encycleopaedia of Religion, New York 1987, VI, 185; Koca, Selefî Söylem, s. 73.
77
Goldziher, “Hanbelî Hareketlerin Târihi Hakk{nda”, s. 4.
74
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yan s ra, Ebû shâk e -4îrâzî (ö.476/1083) ile el-Cüveynî’nin (ö.478/1085)
eserleri yer almaktad r.78
3. 3. Ravdatu’n-Nâz r ve Cünnetü’l-Münâz r fî Usûli’l-F kh:
Hanbelî mezhebinin ilim geleneFinde çok önemli bir yere sahip iki âileden birisi olan Benî Kudâme âilesinin -diFer âile Benî Muneccâ âilesidir- yeti tirmi olduFu önemli âlimlerden birisi olan Muvaffakuddîn Ebû Muhammed Abdullah b. Ahmed b. Kudâme el-Makdisî’nin (ö.620/1223)79 Ravdatu’nnâz r ve cünnetu’l-münâz r fî usûli’l-f kh80 adl eseri, Hanbelî usûlleri içerisinde mutavass t olan eserlerden olup, önemli bir yere sahiptir. Eser yakla k
olarak bütün usûl konular n içermekle beraber, bunlar muhtasar olarak
verir. Büyük oranda el-Gazâlî’nin el-Mustasfâ’s ndan faydalan larak telif
edilmi tir. Müellif bn Kudâme, bu eserinde âlimlerin usûlle ilgili görü ve
delillerini verir, bu delilleri tart r ve sonra kendisine göre tercihe âyân olan
görü ü aç klar. Ahmed b. Hanbel’in usûlle ilgili görü lerinin tesbitine büyük
önem verir, mezhebin görü ünü ortaya koyar ve ele ald F mesele ile ilgili
olarak Hanbelîlerin görü lerini Ebû Ya’lâ (ö. 458/1066), el-Kelvezânî (ö.
510/1116)ve bn Akîl (ö. 513/1119) gibi usûlcülerden nakillerde bulunmak
suretiyle aç klar.81
bn Kudame’nin bu eseri, kendisinden sonra gelen Hanbelî usûlcülerin
temel ald F ve üzerinde en fazla çal man n yap ld F f k h usûlü eseri olmu tur. Bu eser, bir çok âlim taraf ndan ihtisar edilmi ; sonra bu ihtisarlar
müellifleri taraf ndan tekrar erh edilmi tir. Bazen de ba ka bir âlim bu ihtisar erh etmi tir. Baz âlimler ise doFrudan Ravda’y erh etmi lerdir. DiFer
baz âlimler ise Ravda’y kaleme alacaF usûl eseri için temel yapm ve onun
metodunu kullanarak eserini telif etmi tir.82
Ravdatu’n-nâz r, eskiden Hanbelî medreselerinde f k h usûlü ders kitab olarak okutulduFu gibi, bu gün de Suûdî Arabistan’daki Üniversitelerde

78

el-Vâd h hakk{nda bir tan{t{m için bkz., Âl dbrâhîm, “Tedvînu usûli’l-f{kh”, s. 129-131.
dbn Kudâme’nin hayat{, eserleri ilmî yönü hakk{nda bkz., Ferhat Koca, “dbn Kudâme, Muvaffakuddîn”, D$A, XX,
139-142.
80
Eserin isminin okunu~unda bir ihtilaf var gibi görünmektedir. Nitekim, eserin ismini Ferhat Koca ‘Ravdatü’n-Nâz r
ve Cünnetü’l-Münâz r fî Usûli’l-F kh alâ Mezhebi’l-$mâm Ahmed’ (bkz., D$A, XV, 542; a.mlf., Selefî Söylem, s. 241.
Gürkan da, Koca’n{n okuyu~unu tercih eder. Bkz., Gürkan, “Hanbelî F{k{h Usûlünün Doju~u ve Geli~imi”, s. 470)
~eklinde verirken, Abdulkerim b. Ali b. en-Nemle’nin tahkîk ettiji eserin 1998 târihli bask{s{n{n kapaj{nda bu isim,
‘Ravdatu’n-nâz r ve cennetu’l-menâz r’ ~eklinde harekeli olarak tesbit edilmektedir. Ancak eserin muhtevas{ dü~ünüldüjünde ve herhangi bir esere verilecek ismin de bu muhtevaya uygun olmas{ gerektiji olgusu göz önüne al{nd{j{nda,
eserin isminin, eseri tahkîk eden en-Nemle’nin tespit ettiji ~ekilde dejil de, Koca’n{n tespit ettiji ~ekilde olmas{ daha
dojru olsa gerektir.
81
Âl dbrâhîm, “Tedvînu usûli’l-f{kh”, s. 141; Koca, Selefî Söylem, s. 242.
82
Ravda’n{n ~erhleri, ihtisarlar{ ve bu ihtisarlar{n ~erhleri hakk{nda ayr{nt{l{ bilgi için bkz., Âl dbrâhîm, “Tedvînu
usûli’l-f{kh”, s. 141
79
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ders kitab olarak okutulmaktad r. Kurulduklar günden bu yana, Riyad’daki
Kulliyyetu’ -4erîa, Medine’deki slâm Üniversitesi ve Ummu’l-Kurâ Üniversitesi’nde okuyan öFrencilere ders kitab olarak okutulmaktad r.83
Ferhat Koca’n n özelde bn Kudâme’nin Ravda’s genelde ise Hanbelî
usûl geleneFi hakk ndaki u aç klamalar n burada nakletmek istiyoruz:
“Hanbelî müellifi Muvaffakuddîn bn Kudâme’nin Ravdatu’n-nâz r adl eseri,
önemli bir 4âfiî-E ’arî kelâmc ve hukukçusu olan el-Gazzâlî’nin elMustasfâ’s n n büyük oranda ihtisar ndan ibarettir. Bu durum, söz konusu
iki mezhebin f k h ve usûldeki yak nl klar aç s ndan normal kar lanmakla
beraber, kelâm tart malar nda E ’ariyye’nin görü lerini ve metodunu benimseyen 4âfiîler’in târih boyunca Hanbelîler’in en önemli hedefi olduklar dikkate al n nca, Hanbelîler’in usûl-i f k hta 4âfiîler’e benzerlik ve yak nl k,
usûlü’d-dîn (akâid) konular nda ise muhâlefet içinde olmak gibi bir ikilem
içerisine dü tükleri ve kendi selefî tarzlar na uygun bir sistematiFe sahip
usûl literatürü geli tiremedikleri eklinde bir üphe doFmaktad r. Zîrâ önemli
olan el-Mustasfâ’y ihtisar etmek deFil felsefenin temel dallar ndan biri olan
mant k ilmini f k h usûlünün mukaddimesi yapan ve usûlle ilgili görü lerini
bu mant k ilkeleriyle temellendiren el-Gazzâlî’nin usûl anlay ile, kuruluundan günümüze kadar varl F n kelâmî ve felsefî metodlara kar mücadele
etmeye borçlu olan Hanbelîyye’nin görü lerini uzla t rmakt r. Bu uzla ma, elMustasfâ’n n mant k ilkelerinin tart ld F mukaddimesinin ihtisar edilmesiyle saFlanabilecek derecede kolay görünmemektedir. EFer böyle olsayd bn
Kudâme’den sonra gelen bn Teymiyye ömrünü 4âfiî-E ’arî kelâmc lar ile
mücadele ederek geçirmek zorunda kalmazd .”84
Ravda âdeta el-Mustasfâ’n n özeti olmas na raFmen, bn Kudâme’nin
bu duruma aç kça veya dolayl olarak hiç deFinmemesini, Ravda’y tahkik
eden Abdulkerim b. Ali b. en-Nemle sert bir dille ele tirmekte ve böyle bir
eyin bn Kudâme gibi bir âlime yak mayacaF n söylemektedir. Ayr ca enNemle, bn Kudâme’yi zay f hatta uydurma hadisleri delil olarak kulland F
için de ele tirmektedir.
Müellif eserinde âlimlerin usûl meseleleri hakk ndaki görü ve delillerini, bu delilleri tart mak ve tercihe ayan olan görü ü aç klamak suretiyle
ele almaktad r. Ahmed b. Hanbel’den gelen usûl meseleleri ile ilgili rivâyetlere yer vermi ve Hanbelîlerin bu meseleler hakk ndaki görü lerini de nakletmi tir. bn Kudâme Ravda’s nda Ebû Ya’lâ, el-Kelvezânî, bn Akîl ve bunlar n
d ndaki Hanbelî usûlcülerden bol miktarda nakilde bulunmaktad r. Ravda,
erh edilmesi, ihtisar edilmesi ve okutulmas bak m ndan üzerinde en fazla

83
84

Âl dbrahim, “Tedvînu usûli’l-f{kh”, s. 131-141; Koca, Selefî Söylem, s. 242-244.
Ferhat Koca, “Hanbelî Mezhebi”, D$A, XV, 539.
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mesâi harcanan Hanbelî usûl eseridir. Eser, Akdulkerim b. Ali b. en-Nemle
taraf ndan yay mlanm t r (Riyad 1414/1993).85
3. 4. el-Musevvede fî Usûli’l-F kh:
Bu eser, Harran’l Benû Teymiye âilesine mensup üç âlim tararf ndan
telif edilmi tir. Bunlardan ilki Mecduddin Ebû’l-Berekât Abdusselam b.
Abdillah b. Teymiye (ö.652/1254)’dir. Daha sonra eser üzerine Ebû’lBerekât’ n oFlu olan 4ihâbuddin Abdulhâlim b. Abdisselam b. Teymiye
(ö.682/1283) baz ilavelerde bulunmu , ard ndan ‘ bn Teymiye’ âilesine mensup âlimler içerisinde en me huru olan, Ebu’l-Berekât’ n torunu
4ihâbuddin’in oFlu 4eyhu’l- slâm Tak yyuddin Ebu’l-Abbas Ahmed b.
Abdilhâlim b. Abdisselâm (ö.728/1328) eser üzerine baz talikler yapm t r.
4eyhu’l- slâm bn Teymiye’nin ölümünden on yedi y l sonra, öFrencilerinden
Ebu’l-Abbâs Ahmed b. Muhammed b. Abdulganî el-Harrânî (ö.745/1344) eseri temize çekerek biraraya getirmi ve her müellifin görü ünü diFerinden
ay rarak eseri tertip etmi tir.
Eser dede, oFul ve torun olmak üzere üç ayr müellif taraf ndan telif
edilmi olduFundan dolay , hangi görü ün kime ait olduFunu göstermek için
öyle bir rumuz sistemi kullan lm t r: Kitab n fas llar n n ba nda veya konular içerisinde geçen “ eyhunâ” kelimesi torun 4eyhu’l- slâm Tak yyuddin
Ebû’l-Abbas Ahmed b. Abdilhâlim b. Abdisselâm’a, “vâlidu eyhinâ” kelimesi
ise baba 4ihâbuddin Abdülhâlim b. Abdisselam b. Teymiye’ye i aret etmek
için kullan lm t r. Bu iki rumuzun kullan lmad F yerlerin müellifi ise dede
Mecduddin Ebu’l-Berekât Abdusselam b. Abdillah b. Teymiye’dir.
el-Musevvede Hanbelî usûlleri içerisinde mutavass t eserlerdendir.
Eserde, Ahmed b. Hanbel’den yap lan rivâyetlerin yan s ra Ebû Ya’lâ, elKelvezânî, bn Akîl ve bn Kudâme gibi Hanbelî usûlcülerin önde gelenlerinin
görü lerine de at f yap l r. Ayr ca 4âfiî usûlcü el-Cuveynî’nin görü lerine de
göndermelerde bulunulduFu görülür. Eser, yeniden iyi bir ekilde düzenlenmeyi ve el-Musevvede (karalama/düzensiz not) isminden kurtulmay beklemektedir.
Eser, Muhammed Muhyiddin Abdulhamid’in tahkiki ile 1964 y l nda
Kahire’de yay mlanm t r.86

85

Ravdatu’n-âz r hakk{ndaki tan{t{mlar için bkz., Âl dbrâhîm, “Tedvînu usûli’l-f{kh”, s. 131-141; Koca, Selefî Söylem,
s. 241-244; Gürkan, “Hanbelî F{k{h Usûlünün Doju~u ve Geli~imi”, s. 470-471.
86
el-Musevvede hakk{ndaki tan{t{mlar için bkz., Âl dbrâhîm, “Tedvînu usûli’l-f{kh”, s. 142-144; Koca, Selefî Söylem,
s. 244-245; Gürkan, “Hanbelî F{k{h Usûlünün Doju~u ve Geli~imi”, s. 471.
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3. 5. Kavâidu’l-Usûl ve Maâk du’l-Fusûl:
bn Kudâme’nin
(ö.620/1223) Ravda’s n n metoduna göre telif edilmi muhtasar bir eser olan
Safiyyuddîn Abdulmu’min b. Kemâluddîn Abdulhak el-BaFdâdî’nin87
(ö.739/1338) Kavâidu’l-usûl ve maâk du’l-fusûl88 adl eseri de Hanbelî f k h
usûlü literatürü aras nda yerini alm bir eserdir. el-BaFdâdî’nin Kavâidu’lusûl’ü, bn Kudâme’nin (ö.620/1223) Ravda’s n n özeti mahiyetindedir.89
Yine muhtasar bir eser olan ve bn Muflih’in (ö.763/1362) Usûlu’lf kh’ n n metoduna göre telif edilmi bir eser olan bnu’l-Lahhâm diye bilinen
Ali b. Muhammed b. Ali b. Abbâs el-Ba’lî ed-D me kî’nin90 (ö.803/14000) elMuhtasar fî sûli’l-F kh alâ mezhebi’l-imâm Ahmed b. Hanbel91 adl eseri de
burada zikredilmelidir.92
3. 6. et-Tahbîr erhu’t-Tahrîr: Hanbelî usûl geleneFinde önemli bir
yere sahip olan ve bu mezhebe bir çok eser kazand ran Alâuddîn Ali b.
Suleyman el-Merdâvî’nin93 (ö.885/1480) et-Tahbîr erhu’t-tahrîr fî usûli’lf kh94 adl eseri de Hanbelî usûl literatürü aras nda önemli bir yere sahiptir.
el-Merdâvî, yine Hanbelî usûl geleneFinde önemli bir yere sahip olan
Burhânuddîn brâhîm b. Muhammed b. Muflih’in (ö.883/1478) Minhâcu’lvusûl ilâ ilmi’l-usûl adl eserini temel alarak, Hanbelî mezhebinin temel usûl
kaynaklar ndan biri olan95 Tahrîru’l-menkûl ve tehzîbu ilmi’l-usûl adl eserini
telif etmi tir. Onun bu eserine, kendisinden sonraki Hanbelî âlimler büyük
önem vermi ler ve eserin bir çok erh ve ihtisar yap lm , kendisinden sonraki usûlcülerin temel ba vuru kaynaF olmu tur. Tahrîru’l-menkûl’ü, Ebû
Bekr Abdullah Dekûrî tahkîk ederek 1403 y l nda Medîne slâm Üniversitesi’ne doktora tezi olarak sunmu tur. el-Merdâvî, Tahrîru’l-menkûl ve tehzîbu
ilmi’l-usûl’ünü erh ederek, bu erhe et-Tahbîr erhu’t-tahrîr fî usûli’l-f kh
ad n vermi tir. el-Merdâvî’nin bu eseri, kar la t rmal hukuk metodolojisi

87

Abdulhak el-Bajdâdî’nin hayat{ ve eserleri hakk{nda k{sa bilgi için bkz., Âl dbrâhîm, “A’lâmu’l-Hanâbile”, s. 36-37.
N~r., Ahmed Muhammed ±âkir, Âlemu’l-Kutub, I. bs., Beyrut 1406/1986.
89
el-Bajdâdî’nin Kavâidu’l-usûl ve maâk du’l-fusûl’ü hakk{nda bir tan{t{m için bkz., Âl dbrâhîm, “Tedvînu usûli’lf{kh”, s. 139-141.
90
dbnu’l-Lahhâm’{n hayat{ ve eserleri hakk{nda k{sa bilgi için bkz., Âl dbrâhîm, “A’lâmu’l-Hanâbile fî Usûli’l-F{kh”,
s. 43-44.
91
Thk., Muhammed Mazhar Bekâ, Dâru’l-Fikr, ofset bask{, D{me~k 1400/1980.
92
el-Lahhâm’{n el-Muhtasar’{ hakk{nda k{sa bilgi için bkz., Âl dbrâhîm, “Tedvînu usûli’l-f{kh”, s. 147-148.
93
el-Merdâvî’nin hayat{ ve eserleri hakk{nda k{sa bilgi için bkz., Âl dbrâhîm, “A’lâmu’l-Hanâbile fî Usûli’l-F{kh”, s.
47-48.
94
Thk., Abdurrahman b. Abdillah el-Cibrîn, Ivad b. Muhammed el-Karnî, Ahmed b. Muhammed es-Serrâc,
Mektebetu’r-Ru~d, Riyad 1421/2000.
95
Koca, Selefî Söylem, s. 247.
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eseri mahiyetinde olup, Hanbelî mezhebinin yan s ra diFer üç mezhebin görü lerine de yer verir.96
Yukar da, el-Merdâvî’nin Tahrîru’l-menkûl ve tehzîbu ilmi’l-usûl adl
eserine Hanbelî âlimlerin çok önem verdiklerini, bu eserin kendisinden sonra
kaleme al nan Hanbelî usûl eserleri için bir kaynak i levi gördüFünü ve bir
çok erh ve ihtisar n n yap ld F n söylemi tik. te bu ihtisarlardan biri de
bnu’n-Neccâr diye bilinen Tak yyuddîn Muhammed b. Ahmed b. Abdilazîz elFutûhî’ye97 (ö.972/1564) ait olup, Muhtasaru’t-tahrîr veya el-Kevkebu’l-munîr
ad n ta maktad r. Bu eser ilk defa 1367 y l nda M s r’da, daha sonra 1410
y l nda Riyad’ta yeniden bas lm t r. bnu’n-Neccâr, el-Kevkebu’l-munîr adl
bu ihtisar n daha sonra erh ederek el-Muhteberu’l-mubteker erhu’lmuhtasar veya 8erhu’l-kevkebi’l-munîr98 ad n vermi tir. Koca’n n bu erh
için yapt F u deFerlendirmedeki husus, eser okunurken hemen kendisini
hissettirmektedir: “ bnu’n-Neccâr’ n sade bir üslûpla yapt F bu erh,
Tahrîrü’l-menkûl’ü daha anla l r ve yararlan labilir hale getirmi ve onu
tamamlam t r. Bu metin ve erh birbirine o kadar uyumlu ve insicaml d r ki,
metinle erhi birbirinden ay ran parantezler kald r lm olsa okuyucu onun
tek bir müellifin kaleminden ç km müstakil bir eser olduFunu zanneder.”99
bnu’n-Neccâr’ n (ö.972/1564) erhi ile, müellif el-Merdâvî’nin erhi de üslûp
olarak birbirine çok benzemekte, hatta bnu’n-Neccâr bazen el-Merdâvî’nin
ibarelerini aynen tekrarlamaktad r. Bu da, bnu’n-Neccâr’ n erhini kaleme
al rken, el-Merdâvî’nin erhini gördüFünü ve ondan ileri düzeyde yararland F n göstermektedir.
K saca çaF m zda kaleme al nan Hanbelî usûl eserlerine de deFinmemiz
yerinde olacakt r. Bu eserlerden birisi, Vehhâbî ak m ndan ayr olarak klasik
bir Hanbelî olarak yeti en ve kaleme ald F eserlerle çaF m zda Hanbelî mezhebine büyük hizmeti geçen Abdulkâdir b. Ahmed b. Mustafâ b. Bedrân edD me kî’nin (1346/1927) Nuzhetu’l-hât r ’l-ât r erhu ravdat ’n-nâz r100 adl
eseridir ki, isminden de anla ld F gibi bu eser, bn Kudâme’nin Ravdatu’nnâz r’ n n erhidir. Ayr ca bn Bedrân’ n el-Medhal ilâ mezhebi’l-imâm Ahmed
b. Hanbel101 adl eseri de Hanbelî mezhebini tan tan önemli eserlerden birisidir.
Kendisi Mâlikî olan Muhammedu’l-Emîn b. el-Muhtâr e -4ankîtî’nin
(ö.1393/1973), bn Kudâme’nin Ravdatu’n-nâz r’ n n erhi olan Muzekkira fî

96

el-Merdâvî’nin Tahrîru’l-menkûl’ü hakk{nda bir tan{t{m için bkz., Koca, Selefî Söylem, s. 247; Gürkan, “Hanbelî
F{k{h Usûlünün Doju~u ve Geli~imi-I”, s. 472; Âl dbrâhîm, “Tedvînu usûli’l-f{kh”, s. 147-150. et-Tahbîr’in tan{t{m{
için bkz., Âl dbrâhîm, “Tedvînu sûli’l-f{kh”, s. 151-152.
97
dbnu’n-Neccâr hakk{nda bilgi için bkz., Ferhat Koca, “dbnu’n-Neccâr el-Fütûhî”, D$A, XXI, 170-171.
98
Thk., Muhammed ez-Zuhaylî, Nezîh Hammâd, Riyad 1413/1993.
99
Koca, Selefî Söylem, s. 247.
100
Beyrut, ts.
101
N~r., Abdullah b. Abdilmuhsin et-Turkî, Beyrut 1405/1985.
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usûli’l-f kh alâ ravdati’n-nâz r102 adl eserini de zikretmemiz yerinde olacakt r.
Yine bn Kudâme’nin Ravdatu’n-nâz r’ n n erhi olan ve çaFda Hanbelî müelliflerden Abdulkerîm b. Ali b. Muhammed en-Nemle taraf ndan kaleme
al nan 9thâfu zevi’l-basâir bi erhi ravdati’n-nâz r fî usûli’l-f kh103 adl eser
ile ayn müellifin el-Muhezzeb fî ilmi usûli’l-f khi’l-mukâran104 adl eseri, çaF m zda kaleme al nan önemli Hanbelî kaynaklar aras nda zikredilmeyi hak
etmektedirler.
DiFer taraftan eserleri ile Hanbelî mezhebinin tan nmas nda önemli
katk saFlayan Suûdlu çaFda akademisyenlenlerden biri olan Abdullah b.
Abdilmuhsin et-Turkî’nin doktora tezi olarak haz rlad F Usûlu mezhebi’l9mâm Ahmed105 adl eseri, Hanbelî mezhebinin f k h metodolojisini tan mak
aç s ndan önemli bir çal mad r.
Sonuç
Hanbelî f k h usûlü literatürü, ara t rmam z n deFi ik yerlerinde çe itli
vesilelerle de deFindiFimiz gibi, f k h usûlü literatürleri aras nda en son tedvîn edilen usûl edebiyat d r. Bunun nedeni ise, Hanbelî mezhebinin kurucu
ismi Ahmed b. Hanbel’in kendi görü ve fetvâlar n n derlenerek bir kitap halinde yaz lmas na kar ç kmas , bunun da genel olarak mezhep içerisinde
eser telifine s cak bak lmamas na yol açm olmas d r. Nitekim onun elMusned’inin d nda herhangi bir eser telif etmediFi ifâde edilmektedir. Bugün bn Hanbel’e atfedilen eserlerin ise, daha sonra onun öFrencileri taraf ndan, onun görü ve fetvâlar na dayan larak derlenmesi eklinde vücut bulduFu kabul edilmektedir.106 Bu süreç belli bir süre devam ettikten sonra Hanbelî
bilginler, diFer mezheplerde olduFu gibi, kendi mezheplerinin usûlünü kaleme almak istemi ler ve bu amaçla çe itli eserler telif etmeye ba lam lard r.
En son sistemle en bir gelenek olduFundan Hanbelî usûl geleneFinin
slâmî ilimler geleneFi içerisinde bütünüyle orijinal bir yap ya sahip olmad F n söylememiz yerinde olacakt r. Hanbelî usûlcüler kendilerinden önce sistemle mi olan Hanefî, 4âfiî ve Mu’tezilî f k h usûllerinin metot ve ablonlar n kullanarak, ehl-i rey’e uzak olan ancak ehl-i hadis’le âdetâ bütünle en
Hanbelî dü ünceyi daha sistematik bir yap ya kavu turarak, aklî argümanlar da kullanmak suretiyle savunmu lard r. Bu durumu, ilk dönem Hanbelî
usûlcüleri olarak isimlendirebileceFimiz Ebû Ya’lâ, el-Kelvezânî ve bn Akîl’in

102

Thk., Hafs Sâmi el-Arabî, I. bs., M{s{r 1416/1999.
Dâru’l-Âs{me, I. bsk., Riyad 1417/1996.
104
Mektebetu’r-Rü~d, I. bsk., Riyad 1420/1999.
105
Muessesetu’r-Risâle, IV. bs., Beyrut 1416/1996.
106
M. Ya~ar Kandemir, “Ahmed b. Hanbel”, D$A, II, 77.
103
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eserlerinde aç kça görmek mümkündür. Onlar, özellikle haberlerin epistemolojik deFerlerini tart rken kendilerinden önceki usûlcülerin kulland klar
argümanlar n ayn s n kullanm lard r. Her ne kadar Hanbelî usûl geleneFi,
slâmî ilimler geleneFi içerisinde bir orijinaliteye sahip deFilse de, ehl-i hadis
geleneFi içerisinde orijinal bir yere sahip olduFu söylenebilir. BilindiFi gibi
ehl-i hadis veya ehl-i eser dediFimiz ak m, büyük oranda akl mahkum etmi
ve dînî meselelerde akl n kullan m n minimum seviyeye indirmi tir. Ancak
Hanbelî usûlcüler –burada özellikle ilk dönem usûlcüleri kastediyoruz- rey
ekolünün temsilcileri olan Hanefî ve Mu’tezilî usûlcülerin kulland klar aklî
argümanlar kullanarak, haberler konusundaki kendi dü üncelerini temellendirmi lerdir. Böylece onlar, akla pek fazla yer olmayan bir gelenek içerisinde akl kullanman n kap s n aralam lard r. Neticede, slâm dü üncesi
içerisinde rivâyete dayal din anlay n n ba mümessili olan Ahmed b.
Hanbel’in dü ünceleri, Hanbelî usûlcüler sayesinde –belki de buna bn
Hanbel’in y ld z n n bar mad F , hatta kanl b çakl olduFu Hanefî ve
Mu’tezilî usûlcüler sayesinde demek daha doFru olurdu- bn Hanbel’in hiç de
taraftar olmad F ak l ve mant k ilkeleri kullan larak savunulma imkan bulmu tur.
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HUKUKÇULARIN HUKUKUNDAN YAZILI HUKUKA1
Rudolph Peters/Çev. Haluk SONGUR2
Giri8
19. yüzy l n yar s ndan itibaren, pek çok OrtadoFu ülkesinin hukuk sistemlerindeki eriat büyük oranda deFi ime uFram t r. Elinizdeki çal mada
bu deFi imi ve devletle eriat3 geli imi aras ndaki ili kiyi Osmanl imparatorluFu ve onun mirasç devletleri (M s r dâhil) üzerinde yoFunla arak inceleyeceFim. Analizimin merkezini, “ eriat üretiminin kontrolünü kim yapar?” sorusu te kil eder. Bir ba ka ifadeyle eriat n kurallar n düzenlemek hususundaki otorite kime aittir.
Birinci bölümde, eriat n modern dönem öncesi konumunu, onun dini
karakterine ve devletle olan ili kisine yoFunla arak tart acaF m. Sonra 19.
yüzy l n ikinci yar s na geleceFim ve kodifikasyon nosyonunu ve devletin
deFi en rolünü derinlemesine ele alacaF m. Üçüncü bölümde de, eriat n
günümüzdeki rolünü analiz edeceFim. ster kodifiye edilmi olsun ister edilmemi olsun, eriat n ana konusunun politize edildiFini ve kamuoyu tart malar n n öncelikli ve bask n konusu olduFunu iddia edeceFim.
Modern dönem- Öncesi F k h ve eriat n Mahiyeti
Dini Hukuk Olarak eriat
Modern Bat Hukukunun tersine 4eriat, devlet iradesinin ifadesi olarak
deFil, Tanr n n iradesi olarak kabul edilir. Klasik bir metinde eriat öyle

1

Bu metin “From Jurists’ Law to Statute Law or What Happens What the Shari’a is Codified”, Shaping the Current
Islamic Reformation, içinde London, 2003, 82-95, adl{ makalenin çevirisidir. Taraf{m{zdan yap{lan ilaveler Ç.N.
notuyla belirtilmi~tir.
2
Yrd. Doç. Dr. SDÜ dlahiyat Fakültesi, hasongur@hotmail.com
3
Yazar shariah (~eriat) kelimesini kullan{rken daha çok kastettiji asl{nda kendisinden hukuk ç{kart{lan f{k{h ya da
dslam Hukukudur. Bununla birlikte metinde ~eriat kelimesini aynen korumay{ tercih ettik.(Ç.N.)
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tan mlan r: “Peygamberlerden (as) biri taraf ndan uyguland F ekliyle Allah’ n kullar için koyduFu düzendir.”4 Ortalama bir hukuk kitab n n içeriFine
öyle bir göz at ld F nda ortaya ç kan durum udur: Borçlar hukuku, hukuki
ehliyet, miras ve ceza hukuku gibi Bat l anlamda hukuki kabul edilen meselelerden önce ibadetler ve oruç gibi salt dini konularla ba lad F görülür. 4eriat bu nedenle dinidir. Fakat bu hal bize tam olarak durumu aç klamaz. Pek
çok çe it dini hukuk vard r. Biz “ eriat dini bir hukuktur” derken anlaml bir
ey ifade etmek istiyoruz ve daha spesifik yakla m sergilemek ve onun dini
karakterini tan mlamak zorunday z. te tart acaF m bu husus iki özellik arz
eder: 4eriat n geçerliliFinin esas , onun Allah’ n iradesi olduFunun kabulü ve
eriat n ayn zamanda salt dini karakterli kurallar da içeriyor olmas d r. Müslüman inanc na göre, Allah insanlara emirlerini ula t rmak için kendisine
Kur’an indirilen ve sonuncusu Muhammed olan Peygamberlere vahiy indirmi tir. Onun vefat ndan sonra Kuran’ n içeriFi onun örnek davran lar olan
Sünnetle desteklenmi sonraki Müslüman nesiller taraf ndan rivayet edilmi
ve hadis mecmular halinde derlenmi tir. Bunlar eriat n ilahî kaynaklar d r,
bu nedenle de onun geçerliliFinin esas d r. Bu ilahi esaslar belki Kelsen’in,
“Yasa neden baFlay c d r” anlatan ekstra-kural olan Grundnorm’u ile kar la t r labilir.5
4eriat’ n büyük bir bölümü Bat ’daki anlamda hukuktur. 4eriat n bu
alandaki düzenlemeleri, belirli tasarruf ve olaylar n hukuki neticeleriyle ilgilenir, insanlar n birbirleri aras nda, insanlar n toplumla olan ili kilerinde
haklar n kazan m ve kayb n konu edinir. te burada unu görebiliriz. ÖrneFin, borçlar, aile, tazminat, muhakeme hukuku, ilgili olaylar n tesisi halinde
kad taraf ndan tatbik olunabilir. Bunun yan s ra 4eriat, ayn zamanda cennette sonsuz mutluluFa ula mak için, iyi bir müslüman n davran kodlar n
da düzenleyen bir kurallar bütünü olarak da tasarlanm t r. 4eriat n bu ekildeki sunumu, onun dini karakterini ön plana ç kart r ve âhirete vurgu
yapar, yani ki i fiilleri (yap p ettikleri) vas tas yla ölümden sonra ceza veya
mükâfat beklentisi içerisinde olabilir. Bu, mükellefin fiillerinin sonuçlar n n
ceza veya mükâfat olacaF na i aretle be kategoriye (vacip, mendup, mübah,
mekruh ve haram) ay rarak yap l r. ÖrneFin bir vacibi yerine getirmek mükâfatla sonuçlan rken, onun ihmali de ceza ile sonuçlan r. Bu uygulama sadece,
salt dini olan meseleler için deFil ayn zamanda borcun ödenmesi örneFindeki gibi hukuki meseleler için de geçerlidir. Hukukun bu k sm (dini k s m)
kad n n (yarg ç) yetkisi d ndad r. Bu k s m, er’i meselelerde uzmanl F na
ba vurulan, fakat kad taraf ndan verilen kararlar n aksine, görü leri baFlay c olmayan f k h âlimi, müftünün alan d r.
A aF daki, 17. yüzy lda Osmanl mparatorluFunda me hur olan bir f k h elkitab ndan aktar lan al nt eriat n çift-yönlü karakterini izah edebilir.
4
5

Tahanevi (1984: i, 759).
On Kelsen, bak{n{z Kelly (1992: 384–8).

8 6 6^

.< 8 6 6

)

; E< < 8 6 6 3 2

“Bir beldede bir evi, daha sonra Zerdü t tap na' veya bir kilise, rahip
odalar olarak kullan lacak olsa veya içerisinde içki sat lacak olsa dahi kiraya vermek mekruh de'ildir (En az ndan Ebu Hanife’ye (ö. 767)göre).Çünkü
kira evin kullan m hakk yla ilgili bir husustur ve bunda günah yoktur. Günah
ise kirac n n kendi isteFiyle i lenmi bir fiille alakal d r. Böylece (mülk sahibi
ile günah aras ndaki) baFlant kesilmi olur. Bir cariyenin anal ili ki kurmak
isteyen birine veya bir kölenin homoseksüele sat nda da durum ayn d r.
Fakat Sahibeyne göre [(4eybâni (ö.805) Ebu Yusuf (ö.798)], böyle bir akit
günah te vik ettiFi için mekruhtur. DiFer üç mezhep imam da bu görü tedir.
Fakat anla mas n n mevzuunu olu turan ev, Müslümanl ' n ço'unlu'u olu turdu'u bir belde veya köyde olursa o zaman ittifakla bu anla ma mekruh
olur.6
Burada yazar kira hukukunu bir aç dan tart r. Bununla birlikte bu
pasajda onlar n ilgilendiFi husus, bu artlar alt nda kira akdinin geçerli olup
olmad F deFil fakat dini olarak mekruh olan böyle bir akdi yapan
Müslüman n ahirette cezaya çarpt r l p çarpt r lmayacaF d r.
Hukukçular n Hukuku Olarak eriat
slam hukukunun ikinci özelliFi, onun bir hukukçular hukuku olmas d r. 4eriat n kurallar n düzenleme yetkisi devletin deFil hukukçular nd r.
Onlar, içerisinde birbirine z t ve ayk r görü lerin tart ld F , ileri sürüldüFü
çok bilimsel ve akademik tart malar yapm lard r. Asl nda biz burada eriat
ve f k h fark n ortaya koyacak daha teknik bir terminoloji kullanmal y z.
EFer eriat Allah’ n hukuku ise, f k h da deFi ik yorum bilim yöntemlerini de
kullanarak 4eriat n prensiplerini vahiy temeli üzerinde düzenlemeye yönelik
bir bilim dal d r. F k h metinlerinde bizim gördüFümüz ey ilahi hukuka dair
fakihin tahminidir. Fakihlerin metinleri anlamadaki farkl l klar ve kulland klar yöntembilim neticesinde ortaya konulan f k h tek tip deFildir.
lk dönemden itibaren daha sonra farkl f k h mezheplerinin (mezheb, ç.
mezahib) ç k noktas n te kil edecek olan görü farkl l klar var idi. Bu
mezheplerin, isimlerini kendilerinden ald klar , görü lerini onlara atfettikleri
8. ve 9. yüzy l me hur müçtehitleri vard . Görü fakl l klar sadece farkl
mezhepler aras nda deFil ayn zaman tek mezhep içerisinde hatta temel meselelerde dahi olabiliyordu. A aF daki metin yine ayn Osmanl dönemi f k h
kitab ndan al nm t r. Burada Hanefilere göre kad n n kendi nikâh n yapmaya ehliyeti olup olmad F meselesindeki farkl görü leri tart maktad r.

6
±eyhzade ve Halebî, (1884/1301 H: ii, 417). dtalik yaz{lanlar Halebî’nin metninin çevirisidir. Dijer k{s{mlar
±eyhzade’nin ~erhindendir..
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Tam ehliyet sahibi hür kad n n yapt ' nikâh (onun bekâr olup olmad F na bak lmaks z n) geçerlidir. (Bu nikâh, evlilik hususunda velâyet sahibinin izni ve ahitliFi d nda yap lm olsa dahi). Bu Ebu Hanife ve Ebu Yusuf’un saFlam görü üdür. Çünkü burada kad n ancak yeterli ya ve rü d sahibi olan n feragat edebileceFi bir tak m eylerden feragat etmektedir. Bu
nedenle kad mal üzerinde tasarruf hakk na sahiptir. Burada temel kural,
kendi karar yla mal üzerinde tasarruf yetkisine sahip olan kimse evliliFini
de akdedebilir, sahip deFilse o kimse evliliFini de akdedemez.. DiFer mezheplere göre ise evlilik kad n taraf ndan akdedilemez. Bununla birlikte velinin
(yani r za göstermedikçe) bu evlili'e itiraz hakk sakl d r. Bunun anlam veli
bu evliliFi iptal edilmesi için mahkemeye ba vurabilir demektir. ptal i lemi
ancak bir mahkemenin karar yla gerçekle ebilir. Böyle bir karara kadar evlilik geçerlidir ve karardan önce ölüm halinde çiftler birbirine mirasç olurlar.
Kocan n, e inin dengi (kuf’) olmamas halinde (bu art zarar ve ho nutsuzluFu engellemeye yöneliktir) velilerden herhangi biri buna r za göstermi se
art k bu evliliFe itiraz hakk ortadan kalkm t r. tiraz hakk da ancak doFuma kadard r. Bu kural çok güvenilir kaynaklarda da zikredilir. Fakat baz
diFer kitaplarda bu hakk n birkaç çocuk doFurana kadar devam ettiFi bildirilir. Hasan b. Ziyad’ n Ebu Hanife’den rivayet etti'ine göre böyle bir evlilik
geçerli de'ildir (yani kad n kendisi velisinin r zas olmaks z n dengi olmayan
birisiyle evlenirse). Bizim âlimlerimizin çoFu dava mahkemeye ta nmad F
sürece bu kural , uygulad lar). Kad han (ö.1196) ve bu görü e göre fetva verdi. (Bu görü daha doFru ve tedbirli oland r, bu nedenle günümüzde fetvalar
için tercih edilen bir görü tür. Çünkü her evlilikte veliler dava için yeterli
deFil ve her kad da adil deFildir… .) Muhammed e -8eybani’ye göre bu evlilik
kocas denk dahi olsa, artl yani velinin r zas na baFl olarak geçerlidir (EvliliFin artl olarak gerçekle mesi anlam udur: R zadan önce cinsel ili kiye
müsaade edilmez, e ler birbirine mirasç da olmazlar).7
Burada gördüFümüz gibi hür ehliyet sahibi bir kad n n kendi nikâh n
akdetmesiyle ilgili olarak Hanefi f k h mezhebinde (school of jurisprudence)8
üç farkl görü vard r. Kendi nikâh n akdetmeye tam yetkilidir görü üne
göre, (dengi olmamas hali hariç) onun baba taraf ndan erkek akrabalar
kad ya akdin iptali için ba vuruda bulunabilirler. kinci görü e göre, bu zaten
kendiliFinden (per se) geçersiz iken bir üçüncü görü e göre de hukuki ehliyet
sahibi kad nlar n taraf ndan akdedilen nikâhlar velisinin iznine tabidir. Bu
görü , f k h kitaplar nda birçok benzerinin bulunabileceFi bir örnektir. Ayn
konudaki farkl görü leri bir araya toplamalar , f kh n temel özelliklerinden
birinin fikir ihtilaf olduFunu ortaya koyar. Mukayeseli f k h üzerine çal malar vard r. Bu çal malarda ihtilaflar, Kur’an ve hadisin te’vili ve farkl yorum
7

±eyhzade ve Halebi, (1884/1301H: ii, 417)
Yazar burada f{k{h mezhebi ve f{kh{ için jurisprudence kelimesini kullanm{~t{r. Bu isabetli bir kullan{m olmad{j{
kanaatinteyiz. Ancak furu f{k{h mezhepleri için school of law ifadesi kullan{lmaktad{r. Jurisprudence kelimesi Tke
Principles of Jurisprudence kitap ba~l{j{nda olduju gibi usûlü’l-f kh bilimi için kullan{lmaktad{r.(Ç.N.)
8
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bilim yöntemlerinin uygulanmas yla tart l r ve izah edilir. Bu pasajdan da
anla lacaF üzere f k h metinleri hukuk kodu deFildir. Onlar bilimsel tart malar içerir bu yüzden de insicams zl Fa ve tezada kap açar. Bu tart malar
din âlimlerinin, uleman n tekelindedir. Onlar n dini bilgi sahibi olmalar nedeniyle vahyedilen metinler temelinde hukukun düzenlenmesinde öncelik
hakk na sahiptir. Bununla birlikte âlimlerin bu önceliFi, idareciler ve devlet
yetkilileri taraf ndan itiraza uFram fakat nihayetinde ulema bu çeki meden
zaferle ç km t r.
Uleman n, devlet yetkililerini uzak tutmak için kulland klar en önemli
argüman, içtihat kap s n n kapal olduFu fikridir. Art k f k h mezheplerinin
kurumsalla mas yla birlikte hukukçular n özgürlüFü kendilerini onlara
(mezhep imamlar na) baFlanmakla s n rland . Onlar kendilerini, mezhep kurucular n n görü lerine takip etme zorunluluFu alt nda hissetmi lerdir. Yava
yava yüzy llar n geçmesiyle bu dü ünce u ekilde olu tu: “Fakih her konuda mezhep görü üne uymak zorundad r, yeni içtihat yapmas na müsaade
edilmez. Bu taklid -delillerini sorgulamaks z n bir mezhebe baFl l k-olarak
isimlendirilir. 19. yüzy lda slam ve Bat dünyas bu dü ünceyi tenkit etti ve
slam dünyas n n geriliFi ve zay fl F n sebebi olarak da ele tirildi. Fakat son
dönemlerdeki baz ara t rmalar göstermi tir ki; taklit cephesinin ard nda,
sosyal ve siyasal geli melerin etkisi alt ndaki deFi im vard r.9 Hatta onlar,
onun siyasal ve hukuki fonksiyonelliFini de görmede ba ar s z oldular. ÖrneFin taklid zorunluluFu, fakihler taraf ndan, (kendi tekellerinde olan) eriata
devletin kar mas n engellemek için kullan labilir. F k h ve ilgili dini bilimlerde uzman olanlar, hukukun kaynaklar na yorumlama hakk na ve yeni
içtihatta bulunma yetkisine sahip deFildir. Bu daha ziyade (a fortiori) devlet
yetkilileri içindir. Bu ekilde din âlimleri eriat düzenleme yetkisi hususunda
tek merci olabilmi lerdir. Taklit zorunluluFun pratik amaçlar vard r. Bu durum belirli ölçüde belirlilik ve öngörülebilirlilik saFlar. EFer bütün hâkimler
ve hukuk uygulay c lar , vahyedilen metinler üzerine kendi yorumlar n yapma ve düzenleme hakk na sahip olsayd bu belirlilik ve öngörülebilirlilik saFlanamazd .
eriat ve Devlet: Hukuk Uygulamas
4eriat da Bat Hukuku gibi hukukun uygulanmas n devlete b rak r.
çinde herhangi bir konuda muhalif görü leri birada bar nd ran hukuki doktrin veya normatif külliyat nas l olur da pozitif hukuk olarak i lev görür? Bu
durum hukuk doktrininden bir ülke hukukuna transformasyonu gerektirir.
Bu transformasyonda devlet ba kan ve adlî te kilat (yarg ) da bir rol oynar.

9

Bak{n{z: Johansen (1988).
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Fakat bu rol zamandan zamana, mekândan mekâna deFi ebilir. Bir taraftan
devlet ba kan yarg n n olu turulmas faaliyetine kendini dahil edebilir ve
uygulaman n detaylar n kad lara b rakabilir. Bunun anlam , kad lar hüküm
verme faaliyetlerinde ilgili kural , hükmü seçme hususunda büyük bir inisiyatif sahibi olacaklar hatta içtihad dahi kullanabileceklerdir. Öte yandan
devlet ba kan kad n n inisiyatifini kodifikasyonla s n rland rabilecektir.
Çünkü kodifikasyonla kad doktrinden belirli görü leri takip etmeye yönlendirilmi tir. Bu konuyu daha sonra tekrar döneceFim. 4imdilik, Osmanl mparatorluFunun bu ikisi aras nda orta bir yol takip ettiFini söylemek yeterli
olacakt r: Osmanl kad lar Hanefi mezhebinin racih görü lerini takip etmekle
sorumluydular.
En sahih ve râcih görü ü belirlemek için Hanefi mezhebinin kurucu
imamlar bir hiyerar ik s ralamaya tabi tutulmu lard r: Ebu Hanife’nin görüü en üst derecede yer al r ve diFer önde gelen Hanefi imamlar n n görü lerinden daha baFlay c d r. Bu s ralamada daha sonra Muhammed e -4eybani,
Ebû Yûsuf ve diFerleri gelir. Baz hususlarda Sultan pratik nedenlerden dolay bu düzeni tersine çevirip çok baFlay c olmayan diFer bir Hanefi görü ünü
empoze edebilir. Sultan bunu yapmaya yetkilidir. Çünkü Sultan kad lar n
atamas n yaparken onlara bir tak m talimatlar verebilir, böylece onlar n
yarg yetkisini s n rlar. EFer bir kad bu talimatlara kar hareket edecek
olursa, vermi olduFu karar geçersiz ve hükümsüz ve uygulanamaz bir karar
olacakt r. Bütün bu durum, adlî te kilat n klasik doktrindeki statüsüyle
uyum içerisindedir: kad lar yürütme erkinden tamamen baF ms z deFildir,
fakat kad lar, yetki salahiyetinin s n rlar n belirlemesi anlam nda Sultan’a
tâbidirler. Bunu Sultan, doktrinden kad ’n n takip etmek zorunda kalacaF
baz görü leri empoze etmek eklinde, kad ’n n bakacaF dava türlerini belirleyerek veya iddialar n mahkemeye getirilme (dava açma) sürelerini s n rlayarak yapabilir. Bu talimatlar vas tas yla, iyi tan mlanm Osmanl Hanefi
hukuk külliyat geli mi tir. Ayn zamanda Sultan da bununla kad lar n karar
vermelerini kontrol edebildi.
F kh n Kanunla8t r lmas ( eriat’ n Kodifikasyonu)
Uleman tekelinde dini ve ilahi bir kavram olarak eriat, ilk bak ta
devlet yap m bir hukukun varl F yla uyu maz ve tezat halinde görülecektir.
Fakat durum böyle deFildi. En az ndan Osmanl mparatorluFunda böyle deFildi. 15. yüzy ldan itibaren sultanlar, arazi hukuku, mali ve ceza hukukuyla
alakal (ilgili) olarak kanunlar yapmaya ba lad lar. 4eriat n sessiz kald F
veya belirli bir düzenleme öngörmediFi hususlarda 4eriata düzenlemeler (eklemeler) yapt lar. Ancak bu yasama faaliyeti slam Hukuku düzeninin bir
parças olarak kabul edildi, 4eriatla bir kar tl k görülmedi. Bu kanunla t rmalar, kanun yap m devletin tekelindedir ya da diFer hukuk çe itleri aras nda devlet yap m kanunlar en üst normlard r anlam na gelmez.
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Bununla birlikte kodifikasyon tamamen ayr bir konsept üzere kuruludur. Kodifikasyonun ön kabulü udur: Devlet yasama yapar, böylece hukukun (normlar n) belli bir alan n düzenler ve hukukun diFer alanlar n d ar da b rak r (kodifikasyonun bu diFer hukuk alanlar na örf-adet normlar nda
olduFu gibi yapt r m gücü vermesi hali hariç). Bu nedenle kodifikasyon halinde hukukun ne olduFuna karar veren yegane unsur devlettir ve devlet hukuku en üst hukuk formudur (normlar hiyerar inin en üstündedir. ÇN.). Kodifikasyon konseptinin kökleri 19. yüzy l erken dönem K ta-Avrupas sivil hukukundad r.
Osmanl imparatorluFunda kanunla t rma 19. yüzy l n ikinci yar s nda
ba lad . Tanzimat döneminde (1839–76) devlet ve hukuk aras ndaki ili kiye
dair dü ünceler deFi meye ba lad . Tanzimat daha çok yönetsel ve yasal bir
reformdu ve yasama bunun en önemli enstrümanlar ndan biri oldu. lk reform karar olan Gülhane Beyannamesi (1839) yasaman n önemine vurgu
yapar.
Devlet-i Aliyeyi ve Korunmu Memleketleri daha iyi yönetmek için baz
yeni kanunlar n yap lmas n mühim ve lüzumlu oldu'u dü ünüldü. Bu lüzumlu kanunlar n en önemli maddeleri; ahsiyetin korunmas , namus, eref ve
mal n korunmas , vergi sal nmas , zorunlu askerli'in ve süresinin tanzimi.10
Yasama sadece bir reform arac deFil ayn zamanda merkezile tirme ve
yasal birlikti. Bat l , K ta Avrupa ve Anayasal kavramalar n etkisi alt nda
Osmanl yönetici eliti, hukukun her alan nda kanunla t rman n gerekli olduFuna ikna oldu ve böylece ülkenin hukukunun ne olmas gerektiFine devletin
kararla t rmas hususuna vurgu yapt lar. Sonuçta Kanunla t rma sadece Bat
Hukuk Kodunu (ÖrneFin 1850 Ticaret Hukuku, 1858 Ceza Kanunu) sokmak
için deFil ayn zamanda mer’i hukuku modernize etmek için de kullan ld .
Geleneksel anlamda kanunla t rman n örnekleri olarak 1840 ve 1851 Ceza
Kanunlar , 1858 Arazi hukuku, 1868–1876 y llar aras nda haz rlanm Hanefî f kh na Dayal Osmanl Medeni Hukuku olan Mecelle ve son olarak 1917
Aile Hukuku (Hukuk-i Aile Kararnamesi). Bu kanunla t rma hareketlerinin
arkas nda u Bat l nosyon vard r: DeFi ik ve farkl f k h kitaplar nda bulunduFu ekliyle hukuk “karma k ve ula lamaz” olup “kanunla t rma da medeniyettir.” Kanunla t rma ihtiyac , özellikle içlerinde slam Hukuku eFitimi
almam hâkimlerin de görev yapt F yeni mahkemelerin kurulmas yla ortaya
ç kt .
Kald ki f k h, büyük bir ummand r ve gerekli durumlarda problemlere
çözüm bulmak amac yla dipteki incileri yüzeye ç kartmak çok büyük bir
vukufiyet ve çaba gerektirir. Hassaten Hanefi mezhebi için u söylenebilir;
sonraki dönemlerde pek çok alim ve müçtehit ve dolay s yla pek çok ihtilaf ve
farkl görü ler ortaya ç km ve yayg nla m , öyle ki art k bu halde bir me10

Bkz: R. Peters, “What Does It Mean To Be An Official Madhhab”, Bearman, Peters ve Vogel (yay{nlanacak)içinde.
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sele çözümlenemez hale gelmi ti. 4afii mezhebi içinde ayn durum geçerliydi.
Dolay s yla doFru görü ü diFerleri aras ndan seçip meseleye uygulamak çok
zor hale gelmi ti…Dolay s yla eFer muamelât (borçlar hukuk) hakk nda bir
kitap derlenecekse bu ihtilaflardan baF ms z sadece racih görü ü içeren bir
derleme olmal ki herkes onu kolayca okuyabilsin ve meseleye uygulayabilsin.11
Ayn dönemde yar -resmi kanunla t rmalar ortaya ç kt , bunlar f kh n
belli alanlar na ait özel derlemeler eklindeydi. Bu ahsi derlemeler hukuk
kodu gibi bölümlere ayr lm öyle ki pratik uygulay c lar n referans olarak
kullanabilecekleri bir uygunluk içerisinde bu referenslar sunulmu tur. M s r’da eski adalet bakan Muhammed Kadri Pa a 1870’lerde aile hukuku,
e ya hukuku, borçlar ve vak f hukuku üzerine derlemesini yay mlam t r.12
Bu derlemeler ilgili hukuk alanlar nda yar -resmi statüye sahiptiler. Öyle ki
Frans z medeni, ticari, ceza ve muhakeme kanunlar n n iktibas 1883 reformundan sonra bile bu alanlarda f k hla yönetilmeye devam olundu. Osmanl
mparatorluFunda eski Temyiz Mahkemesi hakimi olan Ömer Hilmi Efendi
ceza hukukunun adam öldürme ve yaralamayla ilgili 4eriat Mahkemelerinde
halen uygulanmakta olan etkin bir derleme olu turdu.13
EFer biri ç k p da belli bir konudaki f k h metni ile kanunla t r lm
maddeleri kar la t racak olursa, sonuç çok çarp c olacakt r. Daha önce söylediFim üzere f k h doktrini hukukçular n hukukudur ve f k h metinleri insicams z ve konuyla ilgili z t, farkl görü leri içeren metinlerdir. Bu metinler
nihai çözümü sunmamalar anlam nda ucu aç k metinlerdir. Öte yandan hukuk kodunun maddeleri ise kesin, aç k ve tek anlaml olmal d r. Bir hukuk
kodunda farkl görü lere ve tart maya yer yoktur ve onun maddeleri kesin
ve nihai olmal d r. te bu nedenle f k h kanunla t r ld F nda tercihler (seçmeler) yap lmak zorundad r. Bu husus, tam ehliyet sahibi kad n n evliliFi meselesiyle ilgili olarak, Hanefi doktrinin kanunla t r lm maddeleri ile ayn konudaki f k h metinlerinin kar la t r lmas nda aç kça görülür.
Muhammed Kadri Pa8a’n n Derlemesi (1875)
EFer (hür ve ehliyet sahibi kad n) dengi olmayan biriyle velisinin aç k
izni olmaks z n evlenirse, bu evlilik per se (kendiliFinden) geçersiz olur (mevkuf) ve evliliFin tamamlanmas ndan sonra verilen veli izni de bir i e yaramaz. EFer kad n n velisi yok ve dengi birisiyle evlenirse veya velisi ona dengi
biriyle evlenmesi için izin verdiyse bu evlilik geçerlidir.14

11

Mecelle’nin (1868) birinci kitab{n{n aç{klamal{ notlar{ndan, Ka~{kç{ (1997,75–76).
Bak{n{z Kadri Pa~a (1909a); Kadri Pa~a (1893); Kadri Pa~a (1909b).
13
Bak{n{z Hilmi, (1881–82).
14
Kadri Pa~a (1909a: Bölüm 52).
12
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Osmanl Hukuki Aile Kararnamesi (1917):
Yeti kin bir kad n, velisine haber vermeksizin ve onun r zas n almaks z n evlenirse duruma bak l r: EFer dengi ile evlenmi se, mehr-i misilden
noksan bir mehirle bile olsa akid geçerli (laz m) olur. Fakat dengi olmayan
biriyle evlenmi ise velinin hakime müracaat ve nikah feshettirme hakk
vard r.15
Her iki metin de net ve aç k anlaml d r. Kesin ve nihai bir hukuk ifadesi
elde etmek amac yla f k h doktrininde var olan ihtilafl görü ler ç kart lm t r. Fakat metinleri daha dikkatli inceleyecek olursak bu iki metnin sahiplerinin ayr tercihlerde bulunduFu görülecektir. Muhammed Kadri Pa a, Osmanl
mparatorluFunda tercih edilen ve daha muhafazakar olan Hasan b. Ziyad
kanal yla Ebu Hanife’ye isnat edilen görü ü benimserken, 1917 Osmanl
Hukuk-i Aile Kararnamesi yap c lar yine Ebu Hanife’ye isnat edilen ve daha
çok kad nlar n lehine olan diFer güçlü Hanefi görü ü tercih etmi tir. Bu iki
metin kanunla t rman n etkisini çok net bir ekilde aç klar: Farkl ve z t görü lerin bir arada bulunduFu bilimsel bir diskurstan bütün alternatiflerden
temizlenmi kesin ve belirli bir hukuk kural na dönü üm. Fakat tek etki bu
deFildir. Bat Hukuku kanunla t rma dü üncesinin adaptasyonu ayn zamanda Bat hukuk dü üncesinin adaptasyonu anlam na gelmektedir. Sonuçta f kh n kanunla t r lmas yla dini normlar da temizlenmi olmaktad r. Öyleyse kanunla t r lm f k h art k, zengin f k h doktrinin inceltilmi bir versiyonundan öte bir ey deFildir.
19. yüzy l n ikinci yar s nda eriat n ne olduFuna karar verme yetkisini
devlet ald F nda, uleman n rolü tamamen bitmi deFildi. Devlet yap m f k h
kanunla t rmalar n n me rula t r lmas için uleman n katk s çok önemliydi.
Daha da önemlisi, onlar n uzmanl klar na ihtiyaç duyulmaktayd . Bu durum
Ahmet Cevdet Pa a (1822–95) gibi ki ilerin hukuk reformundaki hayati
önemlerini ortaya koymaktad r. Reformlara aç k ve din alimi olarak yeti mi
ki iler olarak (olarak yerine –den konulabilir) komisyonlar olu turdular ve
f kh n ( eriat) kanunla t r lmas n yapt lar. Uleman n bu hayati önemi haiz
kat l m , devletin uygulamada f kh n kanunla t r lmas özgürlüFünü s n rlad . Devlet, bu ki ilerin eriata ayk r olarak kabul edeceFi bir tak m yasalar
yapsayd o zaman ulema bu i e kat lmay reddetme gücüne sahipti. Böyle bir
giri im de f kh n ( eriat n) kanunla t r lmas n n me ruiyetini büyük ölçüde
azalt rd .

15

Hukuk-i Aile Kararnamesi(1917: madde 47).
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Bugün eriat Tan mlama Yetkisi Kime Ait?
20. yüzy l boyunca, Bat ’n n maddi hukuku, usul hukuku ve Bat l hukuk kavramlar n n adaptasyonuyla OrtadoFu’daki hukuk sistemleri bat l la t r ld . Bununla birlikte pek çok hukuk sisteminde 4eriat n hala oynayacak
bir rolü vard . Bu rol deFi mektedir ve biz bu hukuk sistemlerini, içinde bulunduklar 4eriat n çe idine göre dörde ay rabiliriz:
1. çerisinden 4eriat n ç kart ld F , tamam yla seküler sistemler. Türk
sistemi böyle bir sistemin prototipidir. Bununla birlikte uras ak lda tutulmal d r ki, özellikle k rsal kesimlerde uzun bir zaman hatta bugün dahi gayri resmi düzeyde her türlü problemin gayri-resmi çözümünde dikkate al nmas
gibi f k h ( eriat) çok önemlidir.
2. F kh n ( eriat n) bask n olduFu hukuk sistemleri. Bu durumda ülkenin hukuku eriatt r, devlet yasamas ancak eriat n sessiz kald F ve belirli
olmad F durumlarda yap labilir. Suudi Arabistan16 ve Yemen’de durum böyledir. Bununla birlikte Yemen’de 4eraite dayal kanunlar imdilerde kodifiye
edilmi durumda.
3. En yayg n olan hukuk sistemi ise udur: Ki i hukuku (Aile hukuku,
miras hukuku ve vak f hukuku) alanlar hariç Bat hukukunun bask n olduFu
sistemdir. Bununla birlikte art k hemen hemen her ülkede bu alanlarda kodifikasyon yap lm t r. Kodifiye edilmemi biçimiyle f k h ( eriat) kurallar ,
sadece M s r’da uygulanmaktad r. M s r’da Aile hukuku ve miras hukuku
alanlar devlet yasalar olarak yap lm t r; f kh n kodifiye edilmemi kurallar , (devlet yap m ) yasalar n bulunmad F durumlarda ki i hukukuyla ilgili
bütün meselelerde uygulan r.17 Bu grup ülkelerin baz lar nda “yasaman n
birincil kaynaF eriattir” prensibi anayasaya konulmu tur. Bu, slami muhalefeti tatmin etmek ve h z n kesmek için yap lm t r. Bununla beraber hiçbir
yerde bu kurallar n (Anayasaya sokulan kurallar n) etkisi bir makyaj görüntüsü vermekten öteye geçmemi ve yasalarda da kayda deFer bir deFi iklik
doFurmam t r.
4. Son olarak, yeniden slamile tirilen hukuk sistemleri vard r. Bunlar
slami rejim iktidara geldikten sonra eski sistemini geli tirip deFi tiren gruptur. Bu yeniden slamla t rma, slam hukuk kodunun pek çok alana -özellikle
de ceza hukuku alan na- sokularak gerçekle tirilmi tir. Bunun örnekleri ran,
Sudan, bir noktaya kadar da Libya’d r. OrtadoFu d nda Pakistan ve bir de

16
17

Suudi Arabistan hakk{nda bak{n{z: Vogel, (2000)
Ki~i hukukunun modernizasyonu için bak{n{z: Ebert, (1996); Beck-Peccoz (1990).
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Nijerya devleti federasyonunun Müslümanlar n bask n olduFu kuzeyinde
görülür.18
4uras çok ilginçtir ki, bugün art k f k h ( eriat), klasik f k h kitaplar n
kullanarak deFil yasama vas tas yla uygulanmaktad r. Art k deFi ik biçimlerde yorumlanan f k h ( eriat) birçok ulusal hukuk sisteminin bir parças
haline gelmi tir. Aile ve miras hukuku alan ndaki kanunla t rmalar, sadece
devletin hukuk üzerindeki kontrolünü teminin ve hâkimlerin yasalar bulurken kolayl k saFlaman n yolu deFil, ayn zamanda bir reform vas tas d r.
Devlet, bu alanlarda, toplum taraf ndan ho kar lanmayan baz yorumlar
ortadan kald rmak için etmek için yasalarda baz deFi iklikler yapt . Bununla
birlikte yasa yap c lar , yapm olduklar yeni yasalar n f kh n ( eriatin) dairesi içinde olduFunu göstermek için büyük çabalar harcam lard r. Hatta
Tunus gibi baz ülkelerde ula lmas güç reformlar yap ld . ÖrneFin poligami
ve mahkeme d bo aman n yasaklanmas deFi ikliklerinin f k h ile uyum
içerisinde olduFunu göstermeye çal m lard r.
Daha çarp c olan ise; bu slami rejimler hukuk sistemlerini yeniden slamile tirdiler (Geçici bir istisnai örnek olarak Afganistan’daki Taliban Rejimi). Bunu, modern bat l formlar kullanarak slami yasalar yapmak suretiyle gerçekle tirdiler. Bunun anlam udur: Devlet yasalar üzerindeki kontrol
gücünden vazgeçerek bunu ulemaya b rakmak istemedi. Sadece ran’da slam
fakihi (velâyet-i fakih) kavram anayasaya sokularak payla ma te ebbüsü
yap lm t r. Fakat burada dahi temelde yasama gücü parlamentoya ve hükümete tan nm t r.
Bir buçuk yüzy l devam eden yasama sürecinin sonucu olarak, f kh n
( eriat n) kanunla t rma olmaks z n uyguland F ülke kalmam t r. Bunun
tek istisnas Suudi Arabistan ve ki i hukukunun baz ba l klar nda M s r’d r.
Bunun anlam udur; hemen hemen her yerde devlet, en az ndan ulusal hukuk sisteminin bir parças olarak uyguland F alanlarda f k h ( eriat) kurallar n n ne olduFunun karar verme yetkisinin tekelinde olduFunu farz etmi tir.
Bu güç ulemadan al nm t r art k. Bununla birlikte uleman n hala yasalar n
haz rlanmas nda ve me rula t r lmas nda oynayacak rolleri vard r. F kh n
( eriat n) ne olduFunun belirlenmesi, ülke politikas n n bir parças olmu tur.
Neticede onun kanunla t r lmas ülkeden ülkeye farkl l k gösterir. Tabi ki, bu
ba l klarla ilgili yasala t r lm f k h doktrini varl F n hala sürdürmektedir.
Fakat sadece akademik bir doktrin olarak veya öyle bir doktrin ki devlet yasamas yla yarg taraf ndan gerçek uygulanma ans bloke edilmi tir.
Bu durum, çoFunlukla Bat l Müslüman olmayan bilim adamlar taraf ndan u soruyu gündeme getirdi: Öyleyse bu yasama hala eriat ve slami

18

Ceza Hukukunun dslamile~tirilmesi için bak{n{z: R. Peters, “The Islamization of Criminal Law: A Comparative
Analysis” (1994: 246–74) ve R. Peters, “The Reintroduction of Islamic Criminal Lawin Northern Nigeria: A Study
Conducted on Behalf on European Commission”, Lagos,2001.
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olarak nitelenebilir mi? Bana göre böyle bir soru ortaya atmak hem ilgisiz
hem de polemikçi bir bak noktas n if a eder. Kanunla t r lm
eriat n eriat olmad F n ve slami olmad F n ileri sürerek, baz ülkelerde yap lan hukukun yeniden slamla t r lmas n n, gerçek anlamda eriat n yeniden ortaya
konulmas olmad F göstermek istemi lerdir. Kanaatimce, d ar dan bakanlar
Müslümanlar için slam ve 4eriat n ne olduFunu belirlemek için yetkili ve
yeterli deFillerdir. Bunun tek doFru cevab u olabilir: EFer Müslümanlar
bunun, eriat n slami ve me ru bir yorumu (gerçi sadece bu deFilse de) olduFunu kabul ediyorlarsa -ki çoFunluk Müslümanlar böyle görüyor-, farkl
bir ekilde görmenin anlam yoktur.
4eriat n ulusla mas neticesinde, ulema hukukun yegâne hamisi pozisyonunu kaybetti. Bu durum onlar n toplum içerisinde zaten hasar görmü
statülerini etkiledi, ekonomik kaynaklar özellikle i sahibi olma imkânlar n n
azalmas yla sonuçland . Geleneksel olarak ulema sadece camilerle baFlant l
olarak dini faaliyetler üzerinde deFil ayn zamanda eFitim ve adaletin idaresi
üzerinde de tekele sahipti. Bu tekel nedeniyle onlar toplum içerisinde yüksek
mevkilere sahip oldular.
Ne var ki tüm bunlar 19. yüzy l n sonundan itibaren deFi meye ba lad . Askerlerin, memurlar n, doktorlar n ve mühendislerin eFitimi için yeni
okullar n kurulmas yla birlikte, ulema eFitim üzerindeki tekelini kaybetti.
Ayn zamanda onlar n entelektüel otoriteleri de bu yeni profesyoneller taraf ndan ve Bat daki entelektüel tart malar bilenler taraf ndan tehdit edilir
oldu. Bu entelektüel gerileyi leri, onlar n ya am düzeylerinin ekonomik temellerinin gerileyi iyle atba gitti. Oysa daha önce bütün yarg çlar ve öFretmenler ulema s n f ndan ç kmaktayken imdi bu yeni okullar n ihdas yla ve
hukuk sisteminin bat l la t r lmas yla ulema diFer okul mezunlar yla rekabet
etmek zorundayd . Art k uleman n entelektüel önderliFi sorgusuz bir ekilde
kabul edilir olmaktan ç kt . Onlar, vahiy metinlerinin yorumlar n ulema taraf ndan söylendiFi ekilde, sorgusuz bir ekilde kabul etmeyen slamc entelektüeller taraf ndan ciddi bir tehdit alt ndayd lar. Bununla birlikte slamc
entelektüellerin çoFunluFu geleneksel dini eFitimden geçmemi ti. Onlar bu
alanda kendilerini Kur’an ve sünnet üzerine güçlü bilgileriyle (ki genellikle
yeni anlama yöntemlerini kullan yorlard ) yeterli gördüler.
Bu durum, hem kanunla t r lm hem kanunla t r lmam
eriat üzerine diskursu büyük ölçüde etkiledi. Daha önce de belirttiFimiz gibi f kh n kanunla t r lan k sm geni f k h doktrininin küçük bir parças d r. F kh n salt
ibadet, din ve ahlak gibi kanunla t rmaya konu olmayan alanlar da vard r.
Namaz, hac ve yemek ile ilgili kurallar bunun birer örneFidir. Ayr ca özel
hukuk (özellikle faiz yasaF ), ceza ve anayasa hukuku gibi yasal alana dâhil
olmakla birlikte uygulanmayan kurallar ve alanlar da vard r. Yarg taraf ndan uygulanmayan ve kapsanmayan eriat kurallar genellikle ulema s n f ndan olup klasik medrese eFitimi alm olan müftülerin yetki alan na girer.
Onlar, Müslümanlar n eriatla ilgili konularda dan t klar dini otoritelerdir.
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Onlar n aras nda da görü farkl l klar ve ihtilaflar olmakla beraber, müftülerin otoriteleri temelden sars lmad . Bu durum da art k deFi ti. Müftünün ilgi
alan na giren pek çok konu art k kamuoyunun tart t F konular haline geldi.
Bu konular dini eFitim almam entelektüeller de tart maya ba lad . 20.
yüzy lda, dini eFitim almam entelektüeller dini tart malar üzerine yoFunla t ve kabul edilmi dini doFrular tart maya ba lad lar. Ba lang çta bunlar Bat tesiri alt nda kalan entelektüeller idi ve bunlar dini görü ve uygulamalar , geli menin önüne engel olacaF dü üncesiyle tenkit ettiler. Öte yandan son on y l içerisinde diFer Müslümanlar da bu tart malarda etkin olmaya ba lad lar. Say lar gittikçe artan bir dindar grup da var. Bunlar ulema
taraf ndan yorumland F ekliyle geleneksel f kh n, saf Kur’an ve Sünnet
öFretisinden ayr ld F n ileri sürerler ve tek istedikleri bu saf öFretileri kendileri için günlük ya amlar nda uygulamak.
Bu geli meler öyle bir durum ortay ç kard : F kh ( eriat ) tan mlamak
(s n rlar n belirlemek) art k sadece uleman n yetkisinde olan bir ey olmaktan ç k p kamuoyu ilgisi veya meselesi haline geldi. Kanunla t r lm f kha
( eriat) gelince, bu tart ma doFrudan milli siyasetle baFlant l hale geldi.
Yasaman n demokratik prosedürlerini adapte eden devletin nereye kadar
geni leyeceFine baFl olarak f k h ( eriat) kodlar , parlamentoda ve medyada
tart l r oldu. Bununla birlikte ulema hala bu kodlar n (kanunlar n) “haz rlanmas nda” ve pazarlanmas nda (marketing) rol oynayabilir, fakat nihai
karar siyasetçilerin elindedir. F kh n ( eriat n) kanunla t r lmas , ulusal hukuk sisteminin hangi k sm n n eriat üzerine dayand r lacaF problemini tam
da bu nedenle önemli ve bask n siyasi konular haline geldi.
Uleman n entelektüel tekellerinin kaybolmas yla birlikte, f kh n ( eriat n) hukuki olarak uygulanmayan k s mlar da kamuoyunda tart l r hale
geldi. Tabiî ki bu tart ma, kanunla t r lm f k h ( eriat) tart mas ndan
daha az politiktir ve siyasal boyutlar da vard r. slami semboller ve doktrinler politik duru larla baFlant l d r ve politik bak aç lar n me rula t rmak
için kullan lmaktad r. Var olan tüm görü lerin aç kça ifade edilip edilemediFi
tabiî ki medyan n hükümet müdahalesi ve sansüründen ne kadar baF ms z
olduFuna dayan r. Belli dini görü lerin politik çaFr mlar olmas nedeniyle
ifade edilmesine müsaade edilmediFine dair pek çok örnek vard r.
ÇaFda Müslüman toplumunda bütün bunlar, f k h ( eriat) için ne anlama gelmektedir? En önemli geli me uleman n otoritesinin reddedilmesi ve
zay flamas d r. 4imdi art k dini eFitim almam fakat f k h ( eriat) konular nda söyleyecek sözü olan pek çok Müslüman vard r. F kh n kanunla t r lm k s mlar , art k ulusal hukukun bir parças ve uleman n kontrolü alt nda
deFil devletin kontrolü alt ndad r. Bunun anlam , art k bu durum bir politik
meseledir ve eFer devletin yap s müsaade ederse demokratikle tirilmedir.
F kh n ( eriat n) diFer alanlar na gelince, ulema s rf hukuki alanlarda olduFu
kadar büyük ölçüde olmasa da burada da kontrolü kaybetmi tir. Kanunla t r lm hukuk alan n n d nda kalan f k h ( eriat) meseleleri, düzenli bir dini
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eFitim alm veya almam olan bütün Müslüman entelektüeller taraf ndan
tart labilmektedir. Bu tart malar, daha önce söylediFim üzere sadece
politize olmu deFil, ayn zamanda potansiyel olarak demokratize de olmu tur. Ancak bunun nereye kadar gerçek bir demokratikle meye yol açacaF
meselesi, ifade özgürlüFünü s n rlayan siyasal k s tl l klardan ne kadar azade olabileceFine baFl d r.
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SÜNNETTEN ANAYASAL TEOR YE:
ORTAÇA% SLAM
HUKUKUNDA YEN B R YAKLA IM
Sherman A. Jackson*/ Çev. sa Uysal**

Usûlu’l- F kh’ n ilk kurucular ndan olan mam 4âfiî, yeni ufuklar açan
ve ilk orijinal çal malardan olan Risale’sinde a aF daki düsturu öyle takdim eder:
Allah, Peygamber’in sünnet olarak koydu'u her eye uymam z zorunlu
k lm t r. O, buna ba'l l ' Kendine itaat, ondan yüz çevirmeyi ise hiç kimseyi ba' lamad ' (Kendine) itaatsizlik olarak görmü tür.1
4âfiî’nin Risale’deki benimsediFi tez, bu sözlerin nihai amac n n Peygamberin otoritesini, Kur’an’ n deFinmediFi konularda bile hükmü baFlay c
olan müstakil bir kaynak olarak tasdik etmek olduFu izlenimini vermektedir.2 Çünkü her ne kadar 4âfiî’nin amac Peygamberin otoritesini tan mlamaktan çok yaln zca bu otoritenin yerle mesini saFlamak olsa da onun bu
formulasyonu genel ve belirsizdir. Bu belirsizlik s ras yla kaç n lmaz bir tak m sorulara yol açar. Gerçekte Peygamberin söylediFi ve yapt F her ey
Müslüman toplumu için baFlay c m d r? Peygamberin sözleri ile fiilleri aras nda veya vacip (binding), mendub (recommended) ve mubah (licit) gibi di-

Yazar{n Notu: Bu makale Wendell “Gumby” Martin’e ithaf olunmu~tur.
* Sharmen A. Jackson, Indiana Üniversitesi, Yak{ndoju Dilleri ve Kültürleri Bölümünde dslam dersleri okutmaktad{r.
Indiana University, 216 Goodbody Hall, Bloomington, Ind. 7405, U.S.A.
**D.d.B. Selçuk Ejitim Merkezi XVI. Dönem Kursiyeri
1
Muhammed b. ddris e~-±âfiî, Risâle, n~r. Ahmed Muhammed ±âkir (Beyrût, Mektebetü’l- dlmiye. ts), 88.
2
±âfiî’ye göre Peygambere ait fiiller üç k{s{md{r. 1) Kur’an’dan ald{j{ kesin emirleri uygulamas{, 2) Kur’an’dan gelen
daha genel emirleri detayland{rd{j{ ve ayd{nlatt{j{ fiiller, 3) Hiç bir Kur’anî emire bajl{ kalmaks{z{n yapt{j{ fiiller.
dmam ±âfiî’ye göre ilk ikisinde yetkili olduju konusunda hiç kimse farkl{ dü~ünmemektedir. Farkl{ dü~ünceler ancak
üçüncü k{s{m fiillerindedir. Bkz: Risâle, 91–92. ±âfiî’nin savunduju, üçüncü k{s{m fillerde de yetkili oldujuydu.
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Fer hukuki kategoriler aras nda fark var m d r? 4âfiî’nin baFlay c olarak
belirlediFi bu sünnet, Peygamberin sadece sosyal konular ilgilendiren söz ve
fiillerini mi içerir, yoksa onun özel hayat ndaki söz ve fiilleri ayn seviyede
otorite midir? Ya amaç ve niyet konusunda ne demeli; aç k bir amac olduFu
a ikâr olan sözler ve fiiller, amaçs z olarak söylenen ve yap lan fiillerle e it
midir? Kesin bir amaca yönelik olmayan fiiller ne olacak? 4ayet niyet ve
amaç önemli ise, amaçla ilgili sarih aç klamalar yapmad F yerlerde Peygamber ele tirilecek midir?
4âfiî’nin ölümünü takip eden bir kaç yüzy l boyunca, kesinlikle bu sorular slam hukukunun en büyük beyinlerini me gul edecekti. Bu sorular, X.
XI. XII. ve XIII. yüzy llarda Usul-ü F kh hakk nda yap lan büyük çal malar n
hepsinde hararetle tart lm , çok say da cevaplar ve yakla mlar öne sürülmü tür.3 Fakat bütün bunlar içerisinde, Peygamber sonras dönemin en öncelikli sorular ndan birisi olarak görünen hususta herhangi bir deFerlendirilmenin hiç yap lmamas a rt c d r. 4öyle ki: 4ayet Peygamber tam veya k smî olarak hukukun kaynaF olduFu kabul edilirse, bu yetkinin dünyevi halefi
olan halifenin yetkisine etkileri ne idi? DiFer bir ifadeyle, zaman n siyasi
gerçekleri kar s nda,4 halifenin yetkisini sadece tan mlamalar na deFil ayn
zamanda s n rlamalar na imkan verecek ekilde Peygamber modelini tevil
etmeleri için fakihler hangi metodolojik vas talar kulland ?
Elbette halifelik konusunun ele al nd F birkaç çal ma mevcuttu. XI.
Yüzy lda, Hanbelîlerden Ebû Ya’lâ (ö.455/1064) ve 4âfiîlerden Mâverdî (ö.
448/1057) taraf ndan kaleme al nan ve önemli bir bölümünü imâmete ay rd klar iki el-Ahkâmu’s-sultâniye oldukça me hurdur.5 Daha sonra,
3

Bkz: Örnejin, Ebu’l-Hasen Ali b. Ömer (ö: 295/909), Mukaddime fi usûli’l-f kh (Arapça elyazmalar{ (170) 5786,
Katolog no:2, Ezher koleksiyonu), dosya: 6r, 9r; Ebu’l-Huseyn el-Basrî (ö.434/1044) Kitâbu’l-mu’temed fi usûli’lf kh, 2 cilt, n~r. Halil el- Mays (Beyrut: Dârul kutubi’l-dlmiyye, 1403/1982), 1: 243–59; Abdulmâlik b. Abdillah el
Cüveynî ( dmamu’l-Harameyn) (ö.1085), el-Burhân fî usûli’l-f kh, 2 cilt, n~r. Abdulazîm ed-Dîb (Kahire: Daru’lEnsar, 1400/1980), 1: 487–502; Ebû Hâmid el Gazâlî, el-Mustasfâ min ilmi’l-usûl, 2 cilt, thk: Muhibbuddîn
Abdu~~ekûr ( Bulâk: el-Matbaatu’l -Amîriyye, 1322/1944), 1: 129–32; a.g.e. 2: 212–26; Seyfuddîn el-Âmidî (ö.
1233/), el-$hkâm fî usûli’l-ihkâm, 4 cilt. (Kahire, ts.), 1: 155–73.
4
±âfiî’nin ölümünün hemen ard{ndan, örnejin fazla bilinmeyen, on be~ y{l süren (m. 833–48) ve dört ba~ar{l{ Abbasi
halifesi –Me’mun, Mu’tas{m, Vâs{k ve Mütevekkil’in (son iki y{l) Ortodoks doktrini olan Kur’ân’{n yarat{l{~{
(Halku’l-Kur’ân) fikrini dayatma giri~iminde bulunduklar{, mihnet y{llar{ vard{r. Bkz: G. Makdisi, The Rise of
Colleges (Edinburg: Adinburg University press, 1401/1981), 6–7. Daha önce, Abbasi devleti kâtibi dbnu’l-Mukaffa (ö:
756/1355) taraf{ndan sonraki giri~ime etkin bir kanun-yapma gücü verebilecek halifeye hukuku sistemli hale getirtmek
ad{na gerçekle~tirilen ba~ar{s{z bir giri~im olmu~tu. Bkz. J, Schacht, An Introduction to Islamic Law (Oxford:
Clarendon Press, 1383/1964), 55–56. Yine imaml{k kavram{ üzerinde Sünni ve imam{n masumlujunu savunan ±ia
aras{nda ideolojik mücadeleler vard{. Bu mücadele dbn-i Kuteybe, Câh{z, Bâkillânî, Bajdâdî, Cüveynî ve Gazâlî gibi
farkl{ simalar{n ilk yaz{lar{nda yans{t{lm{~t{r. Bkz: A.K.S. Lambton State and Government $n Madival $slam (Oxford:
Oxford University Press, 1981.), 65-66, 58-64,70-71,73 vd. (ve devam{), 77-82, 105-6, s{ras{yla. Gazâlî’de bkz:
örnejin, el-Kusûru’l a’vâlî’deki ‘el-K stâsu’l-mustakîm, n~r. Muhammed Mustafa Ebu’l-A’la (Kahire: Matbaatu’lCundi, ts.) 15 vd., 55 vd.
5
Ebû Ya’la (Muhammed b. el-Huseyn b. Hallaf b. Ahmad b. el-Ferrâ’ ) Ahkâmu’s-sultâniyye, n~r. Muhammed Hamîd
el-Fiqî (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-ilmiye (1404/1983), 19–34; Ebu’l- Hasen Ali b. Muhammed b. Habîb el- Mâverdî, elAhkâmu’s-sultâniyye, n~r. Muhammed b. Abdulkâdir (Bulak: Matbaatu’l-Vatan, h:1298/1880)
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Bakillânî’nin (ö.457/1065) Temhîd’i6 veya BaFdâdî’nin (ö. /428/1037)
Usûlu’d-dîn’i7 gibi daha çok kelâmî içerikli çal malar vard r. Yine elE ’âri’nin (ö. 325/937) Makâlâtu’l-islâmiyyîn8 ve bn-i Hazm’ n (ö. 457/1065)
el-Fasl9 gibi mezhepler üzerine yap lm çal malar vard r. Hatta Farabî (ö.
338/950 ) gibi filozoflar da bu konuya yer ay rm lard r. Ancak, halifenin
eriat a ikar bir biçimde ihlal etmesini veya onun daha güçlü sultanlarca
ku atma alt na al nd F n kabul etmeyerek onun otoritesini s n rland racak
tek bir sistematik teori ortaya koymayan bu çal malar, halifenin otoritesiyle
ilgili as l meselede neredeyse sessiz kalm lard r.10 “The State and
Government in Madieval Islam” “Ortaça'da 9slam’da Devlet ve Yönetim” adl
çal mas nda A.K.S. Lampton, Sünnî anayasal teori’yi u sözlerinde özetler:
DoFal olarak teba, halifeye kar tam ve itirazs z bir itaat vazifesi ile
borçludur. Ancak, devlet ba kan Allah’ n hükmüne ayk r bir ey emrederse,
o takdirde itaat görevi sona erer ve bunun yerine teban n böyle bir emre kar
ç kmas ve direnmesi bir görevdir. Bu prensip sonraki yazarlar taraf ndan
s kça zikredilmi fakat hiçbir zaman “s n rl yönetim” ve “benimsenen devrim” için geçerli bir esas olmam t r. Bunun iki nedeni vard r: Birincisi hukukçular, bir emrin hukuki veya hukukun d nda kald F n n nas l test edildiFi sorusunu nadiren tart m lar ve buna hiç cevap vermemi lerdir, ikincisi
ise yöneticiye kar kanunu uygulayacak hukuki prosedürler ve yöntemler
tasarlanmam ve düzenlenmemi tir.11
Bu eFilime daha öncesinde görülmemi bir istisna (yöneticiye kar kanunu uygulama problemi hariç), o ana kadar ismi duyulmam ancak Maliki
ekolüne mensup M s rl büyük bir hukukçu olan 4ihabuddin el-Karâfî taraf ndan kaleme al nan 13. yüzy la ait bir eserde yer almaktad r. Bu kitab n
ismi, ‘Kitâbu’l-ihkâm fî temyîzi’l-fetâvâ ani’l-ahkâm ve’t-tasarrufâti’l-kâdî
ve’l-imâm’ (Fetvalar Hükümlerden ve Kad ile Halifelerin Tasarruflar ndan
Ay rmada Mükemmellik) eklindedir.12 Karâfî bu çal mas nda, Peygamber’e

6

Lambton, State and Goverment, 70–77.
a.g.e., 77- 82.
8
Ebu’l Hasen Ali b. dsmâ’îl el-E~’ari, Makâlâtu’l-islamiyyîn ve ihtilâfu’l-musallîn, 2 cilt, thk: Muhammed Muhyidin
Abdulmecîd (Kahire: Mektebetu’n-Nahda el-M{sriyye, h.1389/1969), 1: 48, 50 ve farkl{ yerlerde; a.g.e., 2: 141-45,
148-54, 155, 157-58 ve farkl{ yerlerde.
9
Ebû Muhammed Ali b. Ahmed b.Saîd b. Haz{m, el-Fasl fi’l-milel ve’l-ehvâ’ ve’n-nihal, 5 cilt, (Kahire: Mektebetu’sSelam el-Âlemiyye, ts), 4: 72–90.
10
dkincisinin, Cuveynî’nin K yâsu’l umem fî iltiyâsi’z-zulem’indeki teorisinin temeli olduju görülür. Nitekim Weal
Hallak taraf{ndan ‘Caliphs, Jurists and the Salcjuks in the Political Thought of Juwaynî,’ adl{ kitab{nda tart{~{lm{~t{r.
The Musl m World, 74, 1 (1984): 26–41.
11
Lempton, State and Government, 63–64.
12
Bu çal{~man{n iki bask{s{ var. dlki Mahmût Arnus taraf{ndan 1938 de yap{lm{~t{r. (Kâhire, Matbaatu’l-Envâr,
h.1358/1939). M{s{r’daki National Library’de bulunan, bir tek nüshaya dayal{ ve zay{f korunmu~ bir el yazmas{d{r.
dçinde bir kaç bozulmu~ yeri olan ve güvenilir olmayan bir nüshad{r. dkincisi de Abdulfettah Ebu Gudde taraf{ndan
yap{lan ve 1967 de yay{nlanan bask{s{d{r (Aleppo: Mektebetü’l-Matbûâti’l–dslâmiyye, h.1387/1967). Ebu Gudde’ye
ait olan, dört farkl{ el yazmas{n{ temel alarak yap{lm{~, yard{mc{ notlar ve mukabil referanslar verilmi~, güzel bir
7
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ait tasarruflar n yorumlanmas yla ilgili, halifenin sözlerine ve tasarruflar na
uyguland F nda onun otoritesini önemli derecede azaltacak esasen yeni bir
metot ortaya koyar. Onun metoduna göre, Peygamberin, söz ve fiillerinin
hukuk üzerinde farkl etkiler doFurabileceFi farkl yetki mertebeleriyle hareket ettiFi anla lmaktad r. Buna ek olarak Peygamberin sahip olduFu her
türlü yetki ondan sonraki halifeye geçmi ti. Ancak tam burada gerçekten de
Karâfî zaman n n politik gerçekçiliFiyle baF n kopar r. Halifeye gösterilen bu
teslimiyet sebebiyle o, halifeliFe ait birçok resmi kararlar n, tavsiye niteliFindeki öFütlere indirgenen -ki öyledir-, önemsenecek derecede resmi geçerliliFi
olmayan bir dü ünce olmas n n yolunu açm t r.
Bu makalenin bize vereceFi ey, Peygambere ait fiillerin yorumlanmas
konusunda Karâfî’nin metodunu analiz eden bir te ebbüs olacaF d r. Bu
doktrinin k sa bir analizini takiben, bunun hukuk üzerine muhtemel etkisini
ve hukuki bir ilke olarak önemini göstermeye çal acaF m. Son olarak, halifenin otoritesini s n rlaman n bir yöntemi olarak bu doktrinin geçerliliFini ele
alacaF m. Fakat öncelikle söz yazar m z hakk nda olacakt r.
4 HÂBUDD N EL-KARÂFÎ
4ihabuddîn Ebû’l-Abbâs Ahmed b. drîs el-Karâfî, Güney Afrika’daki
Sanhaca kabilesinden bir Berberî’dir. Rivayete göre M s r’ n üst k s mlar nda
bulunan Behnesa bölgesinde 625/1228 y llar nda doFmu tur.13 Sonraki y llarda el-Karâfî lakab n ald F Kahire’ye göç etti. Onun ismini tam olarak
hat rlayamay nca, genç 4ihâbuddin okula ehrin eski bölgelerinden, Kahire
kalesinin kuzeyinde bulunan el- Karâfa taraf ndan geldiFi için, ilim meclisindeki yoklama görevlisi onun ad n sadece Karâfî diye yazmaya karar vermi ti.14 Hayat boyunca, çaF n n en büyük âlimlerinden biri olma ününü kazanan Karâfî, eski Kahire Malikîlerinin önderliFini yapmaya devam etti.15 bn
Ferhûn, bu baFlamda ba kad bn 4ükr’ün u sözlerini rivayet eder: “4afiîler

bask{d{r. Princeton Üniversitesi Kütüphanesi Yahuda koleksiyonunda (n:86, raf no: 488) bu çal{~man{n be~inci bir el
yazmas{ vard{r. Drew Üniversitesinden Dr. Crhis Taylor’a bu el yazman{n bir kopyas{n{ elde etmede sajlad{j{ nazik
yard{m{ için müte~ekkirim. Bu makalede k{salt{lm{~ olarak Temyiz ismi alt{nda verilen kaynakça, Ebu Gudde’nin
yay{nlad{j{ bask{d{r. Yine dipnotlar{n say{s{ azalmas{ maksad{yla sayfan{n içindeki metinde, Temyiz’den al{nt{ oldujunu göstermek için, devam{nda sayfa numaras{n{n verildiji ‘T’ sembolünü kullanacaj{m.
13
Ortaçaj biyografi müelliflerinden hiç biri, herhangi bir dojum tarihi vermezler. Modern biyografi yazar{ dsmail Pa~a
el- Bajdâdî taraf{ndan Hedîyetü’l-ârifîn esmâu’l-müellifîn ve âsârü’l-musannifîn, (2 cilt, (dstanbul, 1951), 1: 99), adl{
eserinde 625/1228 y{l{ verilmi~tir, fakat bu tarih ~üphelidir. Brockelman’a göre Karâfî ‘ Sicilya K{ral{ (Frederick
II?)’den Malik el-Kâmil’e seksen yedi soruyla motive ettiji rivayet edilen el- $stib âr fî mâ tudrikuhu’l-ebsâr ad{yla
bir çal{~ma yazm{~t{r. Geschichte der Arabischen Literatüre (ilave), 3 cilt, (Leiden: E. J. Brill, 1937–42), SI (Uluslararas{ bilimsel çal{~malar{ ölçme sistemi ), 665. Kâmil 635/1238 de öldüjüne göre 625/1228 dojum tarihli Karâfî’nin on
ya~{n alt{nda bu çal{~may{ yapt{j{ anlam{na gelir.
14
Bkz: dbn Ferhun, ed-Dîbâcu’l- muzehheb fî ma’rifeti a’yân ulemâü’l-muhezzeb (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l dlmiye, ts),
66.
15
a.g.e., 62.
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ve Malikîler, M s r’daki zaman m z n en büyük âlimleri u üçünün olduFunda
müttefiktirler: Eski Kahire’deki el-Karâfî, skenderiye’deki Nasruddîn b. elMuneyyir ve Kahire’deki bn Dakîk el-Îd.” 16 Suyuti’nin bilinen yakla m ndan dolay her ne kadar ihtiyatla yakla mak gerekirse de o, Karâfî’yi mutlak
müçtehit listesine koymu tur.17 Karâfî’nin çal malar , her kademesinde hatas z bir usta, yenilikçi bir ak l, konu malar nda saFlam bir inanc olan düünür görüntüsü verir.18 Dirayet ve feraset sahibi bir hukukçu olduFu halde
herhangi kamusal bir makamda çal t F bilinmemektedir. Miladî 1285, h.’de
vefat etmi tir.19
SÜNNET YORUMLAMADA
KARAF ’N N ‘KONU MACI EKSENL ’ YAKLA4IMI
Karâfî’nin sünneti yorumlama konusundaki farkl yakla m ‘Temyiz’deki 25. soruya verdiFi cevapta yer al r.20 Bu soru öyledir:
Hz. Peygamberin müftü, mesaj ula t ran (mübelliF) ve hâkim s fat yla
yapt F tasarruf ile bir devlet ba kan (imam) s fat yla yapt F tasarruf aras ndaki fark nedir? Onun, bu s fatlar n her biriyle yapt F tasarruflar n hepsi
erîat üzerinde e it derecede etkiye mi sahiptir, yoksa bu tasarruflar erîati
farkl bir ekilde mi etkiler? Risâletle21 yukar da zikredilen görevler aras nda
16

a.g.e., 65.
Husnu’l-muhâdara fî târîhi M sr ve’l-Kâhira, 2 cilt, n~r. Muhammed Ebu’l-Fadl dbrâhîm (Kahire: dsa el-Bâbî
el-Halebî, h.1387/1967), 1: 316 vd.
18
Geleneksel din bilimine ek olarak Karâfî, matematik astronomi ve birkaç disiplin, hatta sihir ilminde de uzman idi.
Bir k{s{m Yahudi fakat özellikle H{ristiyan liderlerine bir reddiye olan el-Ecvibetü’l-fâhira ani’l-Es’ileti’l- fâcirah adl{
çal{~mas{nda dbranice bilgisini (Arapça olarak) aktararak ve Tevrat’{ (Old Testement) terceme ederek gösterir. Onun
yirmiden fazla yaz{lm{~ eserlerinin olduju söylenir; en önemlileri el- Furûk,( hukukî kurallar), ez-Zehîra (Malikî
hukuku üzerine olan eseri.) ;erhuTenkîhi’l-fusûl ( Fahruddîn er-Râzî’nin usûlu’l F k h üzerine yaz{lm{~ el-Mahsûl’e
önemli bir yorum) ve Kitâbu’l-ihkâm fî temyîzi’l-fetâvâ ani’l-ahkâm ve’t-tasarrufâtu’l-kâdî ve’l-imâm kitaplar{d{r.
19
Farhun, Dibaj, 66.
20
Temyîz k{rk soruya ayr{lm{~t{r. Karâfî’nin bu özel sorulara cevab{ hakk{nda 1938 tarihli bask{s{n{n editörü önsözünde hayranl{k duyarak ~unu yazm{~t{r: “Bu kitap fazla bilinmeyen ve sahas{nda (çözümler getiren) nadir bir kitapt{r
diye söyledijimde gerçekten dojruyu söylemi~ olurum. Gerçekte o, daha önce hiçbir âlim taraf{ndan ele al{nmam{~
problemleri içerir. Okuyucu, onun (Karâfî’nin) 25. soruya verdiji cevab{ okuyunca bu ifadenin ne kadar dojru oldujunu görecektir...”
21
Karâfî taraf{ndan peygamberlijin iki k{sm{; risalet ve nübüvvet aras{ndaki farkl{l{j{ göstermek için s{ras{yla “elçilik” (messengership) ve “peygamberlik” (prophethood) terimlerini kulland{m. Karâfî’ye göre Nübüvvet, bir ferdin
Allah taraf{ndan sadece bu ki~iye ait emir ve nehyi kapsayan vahyi almas{ ile meydana gelir. Dijer taraftan risalet,
al{nan vahiy, bir ~eyi ba~kalar{na ula~t{rma yükümlülüjü içerdijinde gerçekle~ir. O halde, Peygamber Muhammed,
“Rabbinin ad yla oku” (96: 1) ayetlerini ald{j{ durumda Nübüvvet gerçekle~mi~ olur. “Ey örtüsüne bürünen: Kalk ve
uyar…” (74: 1) ayetini ald{j{nda da bir rasûl olur (T.92–93). Karâfî’ye göre bir ki~inin nebi olmas{ için ald{j{ vahyin
bir emri veya bir nehyi (‘oku’ gibi ) ifade etmesi gerektiji görü~ü ilginçtir. Bu anlay{~ta Karâfî’ye göre, melek Cebrail’in dsa’n{n annesi Meryem’e: “Ben ancak Rabbinin elçisiyim. Sana tertemiz bir çocuk ba lamak için gönderildim”
ayetini vahyetmesine rajmen Meryem kad{n peygamber (nebiyye) dejildir (nebiye) (T.91). Buna kar~{n “Hurma
17
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fark var m d r? Ya da risalet tamam yla fetva verme makam m d r? 4ayet
‘Peygamberlik yaln zca fetva verme eylemidir’ derseniz, o halde risâlet ile
nübüvvet aras nda bir fark söz konusu olur mu veya bu her ikisi de ayn ey
midir? (T. 86)
Karâfî verdiFi cevapta, Peygamberin fiillerini ve sözlerini yorumlama ile
ilgili ‘konu mac eksenli yakla m’ olarak i aret ettiFim metodu takdim eder.
Ruth Kempson’ n dü üncesini dikkate ald F mda, ayet doFru anlam sam,
ona göre ‘konu mac eksenli’ dü ünce ile birlikte konu mac –dinleyici ili kileri, cümleleri semantik yorumlaman n temel bir bölümünü olu turur.22 Ba ka bir ifadeyle, sözün anlam , yaln zca biçimsel niteliklerine deFil, ayn zamanda konu mac -dinleyici ili kisinin ortaya ç kard F illokasyoner* nitelikteki ön kabuller dizisine baFl d r. Bu durum, hemen hemen, Karâfî’nin yaklam n n ana önermesi ile benzerlik arz eder. Buna göre, mana ve daha da
önemlisi Peygamberin söz ve fiillerinden ortaya ç kan hukukî îmalar, yaln z
ba na söz ve fiilin biçiminden ç kar lmaz. Daha ziyade, biçime ek olarak
Peygamber’in söz ve fiilini gerçekle tirdiFi konum dikkate al narak, yani
Peygamber ile ileti imde bulunduFu fert aras ndaki ili kiye bak larak bu mana ve hukuki îmalara ula l r. Bu ili kiyle ilgili ç kart lacak neticeye baFl
olarak, tek ba na bir söz veya fiil, özünde farkl olan ‘manalar’, dolay s yla,
hukukun içeriFiyle ilgili farkl sonuçlar ortaya ç karabilir.
Karâfi’ye göre, Peygamber u dört farkl görevi yerine getirir: 1- elçi görevi, 2- müftü, 3- hâkim ve 4- imam veya devlet ba kan . Bu sebeple onun
fiilleri, ya 1- kelimesi kelimesine Allah’tan gelen mesajlar , 2- fetvalar , 3hukuki hükümleri (ahkâm: tekili “hüküm”dür) ya da 4- devlet ba kan taraf ndan uygulanmas istenen ihtiyari emirleri (tasarrufât: tekili “tasarruf”tur)
olu turur. (T.86–94). Peygamberin vefat üzerine, bu görevlerin her biri ümmetinin bir k sm na -mutatis mutantis-devredilmi tir. Halife devlet ba kanl F görevini, kad lar hâkimlik görevini (gudât: tekili “kâdî”dir) müftüler fetva
verme görevini, Peygamberin kendine özgü olarak tabiî ki Tanr n n lütfuyla
sahip olduFu ismet s fat olmaks z n, Kur’an haf zlar ve hadis râvîleri de
rasûl ve tebliFci görevlerini devralm lard r.
Bu görevlerin her biri otoritenin farkl seviyelerini temsil eder. Peygamberin bu yetkilerinin çe itli derecelerini uygulam olmas durumu gerçekte Karâfî’nin yorumlay c mekanizmas n n kaynaF n olu turur. Karâfî’ye
göre Peygamber sonras dönemde bir hakk müzakere etmeye veya bir sorunu

a ac n kendine do ru silkele ki sana taze hurma dökülsün.” (19:25) ve Musa’n{n annesinin durumunda “onu sand n içine koy ve denize b rak” (20:39) ayetlerine Karâfî’nin bak{~{ da böyle görünüyor.
22
Bkz: Stanly Fish, Doing What Comes Naturally: Cange Rhetoric and the Practice of Theory in Literary and Legal
Studies (Durham, N.C. : Duke University Press, 1989), 1–3
*Bu kelime, bir ifadenin söylenme amac{n{ belirtmek için kullan{lmaktad{r. Örnejin, “Hey! Arkanda y{lan var” ifadesi
uyar{ için söylenmi~tir. Yine “Bir dakika bakar m{s{n{z!” cümlesi ise yard{m talebi için söylenmi~tir. Uyar{, birinci
cümlenin, yard{m talebi ise ikinci cümlenin illokasyoner ifadeleridir. (çev.)
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çözmeye ihtiyac olan otoritenin -ki bunlar müftü, hâkim ve devlet reisidirbu sorunu çözmede veya bu hakk olu turmada hukukî bir delil olarak Peygamberin söylediFi söz veya i lediFi fiilin anla lmas na dayanacakt r. Bu
sebeple mesela Peygamberden “x’i yapabilirsin” diye bir söz sad r olduysa bu
sözü, fertlerin x’ i yapma hakk vard r” diye delil olarak al n r. Bu hak, ayet
Peygamber bu sözü müftî veya resûl konumunda söylediFi anla l rsa ahsi
olarak uygulanabilir. DiFer taraftan ayet Peygamber bu sözü bir hâkim veya
bir imam olarak söylediFi anla l rsa birisi, bu hakk uygulamadan önce bir
hâkimin veya devlet ba kan n n iznini almaya ihtiyaç duyacakt r. Bu kural,
herkesin de görebileceFi gibi Müslüman toplumda muhtemelen hukukun
uygulanmas na geni etkilerde bulunabilecek bir güce sahiptir. Ancak bu
prensibi ve bütünüyle Peygamberin uygulamas n anlamak için, Karâfî’nin
hukuki yetkinin farkl kademeleriyle ilgili anlay n yak ndan tahlil etmek
yard mc olacakt r.
MÜFTÜLÜK YETK S
Müftünün fonksiyon ve yetkisi konusuna bir giri olarak önce bu makam ile resûllük makam aras ndaki ili kiye dair birkaç kelam etmemiz gerekir. Teknik olarak ifade etmek gerekirse, bu iki görev farkl eylerdir: Resul
olarak Peygamber, sadece Allah’ n kendisine vahyettiklerini kelimesi kelimesine iletmi tir; müftü olarak ise vahyedilmi bu mesajlar n izaha ihtiyac
olan yönlerini izah etmi tir. Ancak her iki konumda da ilahi otorite ve korumayla (ismet) desteklendiFi için her iki konumdaki sözleri e it derecede baFlay c yetkiye sahipti. Bu anlamda iftâ, risalet’in bir uzant s d r. 4u da belirtilmelidir ki, her ne kadar Karâfî yaln zca müftü, hâkim ve devlet ba kan
eklinde üç görev üzerinde odaklanm görünse bile, asl nda Peygamberin
müftü olarak yapt F tasarruflar n etki ve konumundan bahsederken ayn
zamanda Peygamber’in rasül ve mübelliF olarak tasarruflar n n etki ve statüsünden de bahsetmi olmaktad r.
Karâfî’ye göre müftünün görevi; tercüme-yorum yapan kimsenin, sözlerini anlamad F kimselere gelen mektubun manas n , patronu ad na tercüme
yapmas na benzer. Ayn yolla mütercime ne ekleyerek ne de eksilterek patronunun sözlerini tam olarak ve manalar n içtenlikle yans tarak tercüme etmesi bir zorunluluktur. O halde müftüye dü en görev onun ayn s n yapmakt r. Müftü taraf ndan hizmet edilen Allah’t r. Kendilerine tercüme edilenler
Allah n baz ayetlerinin manalar n anlamayan Müslümanlard r. Allah’ n
konu mas da tabii ki onun vahyidir. Temelde Karâfî’ye göre müftünün ana
görevi Allah taraf ndan sebepler olarak tan nan bu fiiller ve olaylar tespit
etmek, sonra da bu sebeplerle gerçekle en olaylardan meydana gelmi hükümleri ortaya ç karmakt r. Bu nedenle, örneFin bir müftü, öFle namaz n n
edas n gerekli k lan hukuki bir illet olarak, güne in tepe noktas n geçi ini
veya yap lan zararlar n telafisini gerektiren hukuki bir illet olarak, bir kim-
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senin bir ba kas n n mal na zarara sebebiyet vermesini belirler.23 Karâfî, bu
görevin men eini, “(vahiyden) anlad F hükümleri Allah ad na insanlara bildiren” birisi olarak gördüFü Peygamber’e dayand r r (T.86). Karâfî’ye göre,
Peygamber böyle yaparak, aktif olarak fetva ile me gul olmu tur.
Fetvan n etkisine gelince, bu etki yukar da geçen müftünün fonksiyonu
ile ilgili cümlelerden tahmin edilebilir. Zira –Peygamber sonras dönem de
dâhil– müftü, Allah ad na bilgiyi naklediyorsa, bunun sonucu, bir ki inin
“yapmada” ya da “yapmamada” zorunlu veya serbest olmas aç s ndan, müftünün naklettiklerinin Allah taraf ndan bildirilen doFrudan bir “yetki”, “yükümlülük” veya “fesih” ifade etmesidir. Karâfî için bu husus, fetvan n en
önemli ve en temel özelliklerinden biridir.
Peygamberin müftü resul ve mübelliF olarak fiillerine gelince bu görevlerde söylediFi eyler k yamet gününe kadar geçerli baFlay c olacak evrensel
hukuku olu turur. Bunun için biz hiçbir hâkimin karar na veya imam n verdiFi izne bakmaks z n gerçekle en sebepler üzerine Rabbinin gözetiminde
(otoritesinde) bize getirdiFi her düzenlemeye (yasaya) uymakla farz k l nd k.
Çünkü o (Allah n rahmeti ve bereketi üzerine olsun), sadece muayyen hukuki
illetlerle bunlar n kar l F olan hukukî hükümleri aras ndaki ili kiyi bize
nakletmi tir. Daha sonra, bizim ile Allah aras ndaki ili kiye kar mam t r; o
kendi ba na ne baFlay c bir hüküm icat etmi tir ne de toplumun maslahat n dikkate alarak bir hüküm vermi tir. Daha doFrusu, doFrudan Rabbinden
namaz k lmak, zekât vermek, kulluk yapmak, sat anla mas yla mülk edinmek, sadaka vs gibi bilgilerden daha fazlas n getirmedi. Bu nedenle herkes
bu fiillerden sorumludur ve bunlar doFuran sebepler herkesi baFlar. Bu sebeplerin gerektirdiFi hükümler ortaya ç kt F anda hâkimin koyacaF bir
hükme veya halifenin vereceFi bir ruhsata ihtiyaç yoktur (T.96).
Bu ayd nlatmadan anla lm t r ki fetva, sade hukuki kanaatten (legal
opinion) daha ileri bir eydir. O bir ferdin hareketini güçlendiren, devlet taraf ndan verilen herhangi bir izin veya müdahaleden baF ms z, doFrudan doFu tan gelen tabii bir hakt r. Bu, kesinlikle sadece fetvalar , onu Allah n bir
görevli elçisi olarak kabul eden uurlu biri üzerinde baFlay c k lan Peygamberin durumuna mahsustur. DiFer taraftan Peygamberlik sonras fetvalar,
sadece onlar kabul edenler için hüküm ifade eder; kabul etmeyenler için ise,
yaln zca resmi bir aç klama düzeyinde olup göz ard edilebilir.

23
Hukuk teorisyenlerinin, hukukî sebepler (tekili: sebep), hukuki hükümler (tekili: hüküm), mânî’ler (tekili: mani) ve
hukukî ~artlar{ (tekili ~art) içine alan “vaz’î hükümler” (el-ahkamu’l-vaz’iyye) diye gösterdiklerinin k{sa bir özeti için
bkz: in Defense of Two Tiered Orthodoxy A Study of ;ihabuddîn el-Karâfî’s Kitabu’l-Ihkâm fî temyîzi’l-fetâvâ ani’lahkâm ve tasarrufât el-kâdî ve’l-imâm (Ph. D. diss., University of Pennsylvania, 1991), 141–44.
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KADILIK YETK S
Hâkimin fonksiyonuna gelince müftü makam ndan u yerlerde farkl l k
arz eder. 1) Hâkimin ilk ilgileneceFi ey fertler aras ndaki tam (olaylarla ilgili) anla mazl F çözmek iken müftü, vahyin manas n izah etmeye çal r. 2)
Hâkim her ferdin durumu için toplanan gerçeklere dayal mahkeme delillerini
yorumlarken müftü de ilahî olan dinî delilleri yorumlar. 3) Müftünün fetvas n n otoritesi fetvay isteyen taraf ndan verilen onaya baFl d r.24 Hâkime ait
kararlar ayn zamanda, davac lar onlar n ister doFru olduFuna isterse yanl
olduFuna inans nlar, kendiliklerinden baFlay c d rlar.
Ancak, buna ek olarak, hâkimler davac lar n tan kl k ifadesine ve kan t
olarak sunduklar eylere güvendikleri için, yanl yönlendirilmekten ve hata
i lemekten kurtulamam lard r. Bu (delillerle) etkileme Peygamberin kendisi
için de geçerlidir. Ancak, fertler aras ndaki anla mazl klar hakk nda hüküm
vermede, -Peygamberin, aldat c davran larda bulunan kurnaz ve vicdans z
davac lar muaf tutmamas nda olduFu gibi- onu hatadan koruyan ilahî korumaya bakarak verdiFi fetvalar ndaki durum gibi deFildir. Nitekim bir defas nda böyle bir durumun, kendisinin ba na geldiFini söylediFi rivayet edilmektedir.
“Bir k sm n z durumunu sunmada di'erlerinden daha kabiliyetli olarak
aran zdaki anla mazl kla bana gelirsiniz. Fakat ben tamamen di'er karde ine ait olan bir hakk sizden birine uygun görürsem onu almas n. Bu durumda ben ona ancak cehennem ate inden bir parça vermi olurum.” (T.87)
Özet olarak hâkimin ilk yapacaF görev böylece gerçek bulgular belirlemesidir. Müftü’nün verdiFi fetva doFrultusunda uygulanan bir hak ile bir
hâkim taraf ndan izne ihtiyaç duyulan uygulama aras ndaki fark, esasen
öncekinde gerçekler bu hakk kullanmaya izin vermi ise de fertler kendileri
için belirlemekte özgürdürler. Oysa sonraki durumda olaylarla ilgili hükümleri verme yetkisi ba kad ya aittir.25
DEVLET BA4KANLI6I YÖNÜ ( MAM)
Karâfî’ye göre Peygamberin devlet ba kanl F yönü -ister dinden aç k
emirler isterse itiraz eden davac taraf ndan sunulan deliller olsun- onun
birçok fiillerinde müftülük ve hâkimlik yönünden farkl d r. Bunlara kar l k

24

Bu durum tabii ki Allah’{n hatas{z elçisi olarak fonksiyonu güçlenmi~ bir peygamberin fetvalar{ için geçerli dejildir.
Temyîz 30–31 de Karâfî ~öyle der: Müftü dinî delillere (edille) ihtiyaç duyarken hâkim de mahkeme delillerine
(huccet) ihtiyaç duyar. Müftü mahkeme delillerine ihtiyaç duymaz, daha ziyade dinî delillere ihtiyaç duyar. Mahkeme
delilleri, sözlü ispat (beyan) itiraf vb benzeri iken dinî delil, Kur’an, Sünnet ve benzeridir. Karâfî’ye göre hâkimin
daha fazla fonksiyonlar{ için bkz: Jakson, “Defence,” 206–8.

25
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Peygamber, imaml k yönü fiillerini toplumun menfaatine dayand r r (Maslahat) (T.41). Bu i ler, orduyu geli tirme, sava ilan etme, vergi miktarlar n
tayin etmek ve toplamak, kamu görevlerine atama yapmak, isyanc lar bast rmak ve benzeri görevlerdir (T.32). Temelde, devlet ba kanl F n üstlenen
birinin otorite saFlamas , öncelikle iradesini toplumun mevcut katmanlar na
Karâfî’nin “es-saltanatu’l âmme” diye i aret ettiFi yetkiden faydalanarak
kabul ettirebilmesine baFl d r. Ba ka bir ey dü ünülemez. Aksi durumda
toplum yönetimi görevini (es-siyâsetü’l-âmme) organize edebilen ve sadece
eref payesi olarak güçsüz fertlere verilmi “imam” unvan dü ünülemez
(T.94).26 Bu anlay a göre Peygamber, Medine’de slam devleti kurulmas na
kadar devlet ba kan olmu olmaz ve devlet izni veya imamdan müsaade
sorusu, sadece hicretten sonra i lenilen Peygambere ait fiillere bakarak geçerli olur.
Uygulanmas imam n iznini veya hâkim taraf ndan verilen bir karar
gerektiren hükümlerle bir müftünün yaln zca tavsiyesine baFl olarak uygulanabilir olanlar aras ndaki fark imam n ne hukukî olarak bir kural n statüsünü belirleme (müftü’nün görevi) ne de bu hükmün uygulanmas için gerekli nedenlerin varl F n tespit etme (hâkimin görevi) zorunluluFu vard r. Daha
doFrusu kesin kurallarla verilen haklar n doFas geli i güzel uygulanmas
halinde kamu yarar na zarar verecek bir etkiye sahip olduFu için devlet ba kan n n görevi, yaln zca bir bütün olarak toplumun tamam n n refah n korumas halinde bu kurallar n uygulanmas n saFlamakt r.
Müftü, hâkim ve devlet ba kanl F kurumlar n n kendi aralar ndaki
ili ki ile ilgili son bir nokta udur: Karâfî’ye göre bu kurumlar bir biriyle içice
girmi (s ras yla) biri diFerini kapsayan kurumlard r. Böylece her hâkim,
müftü ve her devlet ba kan olaylara hüküm ve fetva verme yetkisine sahiptir. Ancak böyle olmas sahip olduklar yetkileri zorla elde edebileceklerine
inan lan bir ey olarak anla lmamal d r. Böyle anla l rsa (bu yetkileri) hak
ederek elde etmi olmazlar. Bu sebeple, daha önce belirtildiFi gibi (ve bundan
sonra daha ayr nt l olarak göreceFimiz üzere) bu yenilik, Karâfî için z t bir
etki doFurur; bu durum, onun “resmiyet ifade etmeme” (obiter-dictum) fikrini
benimsemesine yol açm t r ki bu fikir sayesinde bütün hukuki ve resmi (devlet ba kan na ait) beyanlar n baFlay c bir hüküm olmad F n ve bu beyanlar n çoFunluFunun göz ard edilebilecek fetvalardan öte bir ey te kil etmeyeceFini ileri sürmektedir.

26

Bu durum, sultan{n makam{ ve otoritesinin geçerliliji için hatta bir halifenin olduju yerlerde bile ortaya ç{kar.
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ÖRNEKLER27
Önceden tavsiye edildiFi gibi sünnetin yorumlanmas na “konu mac merkezli yakla m ”, Peygamberin kariyerinin çok yönlü ve önceden gösterilen üç görevin de (functions) bunlara dâhil olduFu fikrine dayan r. Peygamber her ne zaman bir ey yapsa veya konu sa u üç s fattan biriyle bunu
yapm t r: “müftü”, “hâkim” ve “devlet ba kan ”. Bu sebeple, onun fiillerini
sözlerini ve bunlar n hukuka etkilerini “anlama”ya çal an biri onlar , onun
yapt F veya konu tuFu konum yönünden gözlemlemesi gerekir. Müftü s fat yla söylendiFi anla lan bir ifade, hâkim veya devlet ba kan s fat yla yap ld F anla lan ifade gibi ayn etkiler meydana getirmeyecektir. leride gelecek
örnekler Karâfî’nin uygulad F bu prensibi aç klayan somut örneklerdir.
lk örnek Peygamberin “men ahya ardan meyyiteten fehiye leh” (Kim
ölü bir araziyi diriltirse o, onun olur) hadisini ihtiva eder (T.97). Karâfî’ye
göre Malik ve 4âfiî’nin görü ü Peygamberin bu hadisi müftü s fat yla söylediFi yönündedir. Bu nedenle onlara göre, bütün fertlerin ölü araziyi, otomatik
olarak onlar n mülkiyetine imkan veren ihya etme i lemine özel bir hakk
vard (T.99). DiFer taraftan, Ebû Hanife’nin görü ü, ölü araziyi ihya etme
eyleminin, sadece imam n doFrudan izniyle olacaF ve bir kimsenin, ihya
edilmi arazide bizzat imam n kendisinin vermesiyle sahiplik elde edebileceFi
eklindedir. Karâfî’ye göre, Ebû Hanife’nin bu görü e varmas , onun, ölü
araziyi ihya hakk n Peygamber’in imam s fat yla verdiFi eklinde anlad F
içindir.
Ebû Hanife öyle demi tir: Peygamber taraf ndan söylenen bu hadis
(Men ahya ardan meyyiteten fehiye leh) devlet ba kan s fat yla söylenmi tir.
Bu nedenle, önce devlet ba kan ndan izin almadan hiç kimse bir toprak parças n slah (ihya) etmeye izinli deFildir. Araziyi slah etmek, temlik haklar n
elde etmeye baFl d r. Bu sebeple ‘t mar’a (ikta’) benzer. T mar da devlet ba kan n n iznine baFl d r. Böylece araziyi slah etme hakk na sahip olur (T.98).
kinci örnek: Karâfî’ye göre fukaha aras nda, bir alacakl veya mal illegal olarak gasp edilen biri mal n n kendisini veya ona denk deFerde bir mal
diFerinin bilgisi veya izni olmadan kendi üzerine geçirebileceFi hususunda
görü ayr l F vard r. Baz hukukçular “hakl olan mal sahibi kendi mal n
veya ona denk deFerdeki mal , haks z olarak elde edenin izni veya bir hâkimin hükmü olmadan geri alabilir” görü ündedirler. DiFer hukukçular da
“hak sahibi yaln zca hâkim taraf ndan verilen eyi hak eder” görü ündedirler. Her iki grup da görü lerini Peygamberin bir fiili üzerine dayand r rlar.

27
Bu örneklerin, Peygamber’in fiilleri (ef’âl: tekili fi’l) yan{nda ona ait sözleri de (akvâl: tekili kavl) içerdiji görülecektir. Karâfî bu ikisi aras{ndaki ayr{m{ yapmaz ( en az{ndan onun metodu uygulanmas{n diye). Bu durum, a~aj{da
verilen, Ebu Bekr’in Ridde sava~lar{ süresince Benû Hanîfe tutuklular{n{ kölele~tirme fiilini içeren örnekte aç{k olarak
ortaya ç{kar. Karâfî bu tasarrufu k{saca fetva diye tan{mlar.
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Yukar daki sorunda taraflar n dayand klar fiil Peygamberin Hint bint-i
Utbe’ye söylediFi ifadedir. Hint, Peygambere kocas n ikâyet etti; Ebû
Süfyan kar s na, kendini ve çocuFunu görmek için yeterli para vermeyen cimri bir adam idi. Bunun üzerine Peygamber: “Huzî ma yekfîki ve veledeki bi’lma’rûfi” (kendine ve çocuFuna yetecek kadar n uygun bir ekilde al) (T.100).
Karâfî’ye göre bir grup hukukçu bu hadisi bir fetva olarak alg lad lar. Misalde
olduFu gibi Peygamberin ifadesini “herhangi bir hukuki i leme baFl kalmadan, kendine ait olan hak ettiFi paras n veya deFerli eyleri tekrar geri almaya” hakk olduFuna delil getirdiler. Buna mukabil diFer hukukçular, Peygamberin Hind’e “hâkim” s fat yla tavsiyede bulunduFunu ifade etmi ler ve
bu nedenle de “bu baFlamda hiçbir kimsenin hiç bir eyi bir hâkimin hükmü
olmadan almaya hakk yoktur” hükmüne vard lar (T.102).
SLAM HUKUKUNA ETK LER
Bu örnekler (ve mevcut diFer örnekler), Karâfî’nin “konu mac eksenli”
yakla m n n slam hukukunun muhteva ve uygulanmas aç s ndan potansiyel olarak genel ve geni kapsaml etkilere sahip olabileceFini gösterir. Öncelikle, daha yoFun bir çabayla sözün baFlam yla ilgili ve literal olmayan etkenleri resme dâhil eden bu yakla m, usûl’ü-f kh , ba lang c ndan itibaren
bu disipline hakim olmu fazlas yla kat ekilciliFinin ötesine geçme ihtimalini art r r. Ben formalizm ile mana, sözcüklere ait parçalar ve cümlelerin
yap dizini (Sentax) aras ndaki bir sistematik yak nl F korumaya çal mak
için dilin görülebilen özellikleri (örneFin morfolojik yap s ) ile manalar n detay aras ndaki baF n önemini vurgulamaya eFilimi kastettim. Bunun en aç k
örneklerinden biri emir ve nehiyler hakk nda yap ve yapma gibi kelimelerin
morfolojik yap s n n mutlak yükümlülük getirip getirmediFi28 ve bu ekildeki
emirlerin yerine getirilmesinin, emredilen fiilin bir veya daha fazla tekrar n
gerektirip gerektirmediFi konular nda yap lan erken dönem tart malar nda
görülebilir.29 DiFer taraftan Karâfî’nin yakla m , bu mütalaaya sadece kelimelerin kendilerinde deFil söylendiFi perspektiften de kendinde var olan
“manan n” en güzel görünümünü ortaya koyup göstererek katk da bulunur.
Ba ka bir ifadeyle Quintin Skinner’den al nan u yorum bu durumu izah
eder: “Bir sözün manas n n hatta onun ne manaya gelmek zorunda olduFunu
göstermek için iddia edilebilecek konteksin ne olduFunu bile çal mak yeter28

Örnejin Usulu’l-F{kh’{n kurucusu olarak kabul edilen ±âfî, Risâle’sine düzenli dil bilimi geleneji olarak gerekli
olan Kitabu’l-Beyan ile ba~lar. Bkz: Risâle 21.ve devam eden sayfalar. ±âfiî’den sonraki dönemde olan usul çal{~malar{nda, örnejin Ebu’l-Huseyn el-Basrî’nin Kitabu’l-Mu’temed fî usûli’l-f k h, 2 cilt, thk: Halil el-Mays (Beyrut. Daru’lKutubi’l-dlmiyye, 1983), 1: 50–75 örnejinde olduju gibi bu düzen daha fazla kabul gören bir gelenek oldu. Sonra XI.
ve XII. as{rlarda Gazali, bu “kelime aç{klamas{” (beyân) hususunda “fiiller jest ve sembollerle de olur, çünkü bu ikisi
de göstergeler ve aç klay c olan eylerdir” anlay{~{ndad{r. Ancak bu (büyük hukuk teorisyenlerin dâhil olduju)
dilcilerin gelenejine göre kelimelerin ifade ettiji ~eyler detayl{ aç{klamakla olur…’ Bkz: Ebû Hâmid el-Gazâli, elMustasfa min ilmi’l-usûl, 2 cilt.( Bulâk: Emîriyye Press, h.1322), 1: 366.
29
El-Basrî, Mu’temed, 1: 98 vd.
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sizdir. Herhangi bir ifade için dikkat edilmesi gereken daha ileri bir nokta ise
söylenen eyden ne kastedildiFidir ve bu nedenle ayn genel konteks içinde
bile olsa farkl cümleler aras ndaki ne gibi ili kiler olabileceFidir.”30 Bunun
F nda, “bir sözün manas n anlamak, zorunlu olarak onu anlamak veya
konu mac n n yap lmas n istediFi davran tarz n anlamakla ayn deFildir”
kabulünden hareketle, Usûlü’l-F kh’ n temel i levi hususunda Karâfî’nin
yakla m nda temel bir deFi im giri iminin bulunduFu görülür. Ba ka bir
ifadeyle Usulu’l-F k h, “delaletu’l-lafz” konusuna odaklanmak yerine
kasdu’ - erîa’n n hedeflenen amac na odaklanmas uygun olabilir.31
Formalizmden bu uzakla ma hareketi, oysa Karâfî’nin yakla m nda,
muhtemelen daha ciddi, diFer bir neticeye yol açar. Yani, içerik bak m ndan
deFil de gerçekten uygulama bak m ndan, mevcut eriat kanunlar nda radikal deFi iklikler meydana getirir. Gerçekte bu yakla m ile fertler, hukuk ve
devlet aras ndaki ili ki tamamen (temelden) deFi ebilir ve muhtemelen
Karâfî’nin prensibi ba ar l bir ekilde uygulanabildiFi ölçüde tekrar deFi ir.
Bu yakla mla ortaya ç kan temel soru, asl nda özel bir hak veya imtiyaz n
ki inin bizzat kendisinin mi yoksa devlet arac l F yoluyla m uygulanabileceFidir. Bu sorudan ba ka, “Bo anma, evlatl k ve vak f mallar hakk ndaki
durum nedir?” gibi sorulara muhtemel yeni cevaplar ortaya ç kar. K saca,
normal olarak özel muameleler derecesinde uygulanabileceFi anla lan birçok
hak ve imtiyazlar yeniden tan mlanabilir ve neticede devlet taraf ndan denetlenebilir.32
Fakat ayet bu mümkünse –ve kesinlikle öyle gözüküyor- o halde z dd
da olmal ; o da hali haz rda devletin denetimine ihtiyaç duyan haklar ve imtiyazlar özel olarak uygulanabilir haklar gibi yeniden tan mlanabilir. ÖrneFin

30
Bkz: Q. Skinner, “Meaning and Understandingin the History of Ideas”, History and Theory 8 (1969): 47. Emphasis
Skinner’s
31
Mana ve anlama aras{ndaki fark için bak{n{z : Skinner,“Meaning and Understanding,”1: 53. Herhangi birinin
söylenen bir sözü anlamas{ için yine onun arkas{ndaki sadece söylenen kelimelerin kendini ve söylendiji kontekstini
anlamay{ dejil, ayn{ zamanda konu~may{ yapan konu~mac{n{n niyetini de anlamay{ içeren illokosyoner kuvveti
anlamak zorunda olduju da Skinner’in i~aret ettiji noktalar aras{ndad{r. Skinnere’e göre,
Belirli bir temsilcinin sözünü ifade ederken ne yapabileceji konusundaki bir soru, asla anlamla ilgili dejildir. Fakat
sözün bizzat anlam{ ile uyumlu ancak anlam{n{ kavramak için zaruri olan bir etkiyle ilgilidir. ±ayet belirli bir ifadenin
toplumsal bajlam{yla ilgili bir çal{~madan ne anlama gelmesi gerektijini çözsek bile, bunun sonucu ondan amaçlanan
illokasyoner etkinin idrakinden bizi mahrum b{rakmas{ olacakt{r ve sonunda verilen ifadenin gerçek manas{na hiçbir
zaman vak{f olamay{z. K{saca var{lan noktada kaç{n{lamaz bir bo~luk kalacak: yaz{lar{n sosyal konteksti üzerine
yap{lan çal{~malar onlar{ aç{klamaya hizmet etse dahi onlar{ anlamak için manalar{n{ vermek gibi yeterli dejildir.
a.g.e., 46 (emphasis Skinner’s)
32
dlginçtir ki bu yöntem, dslamî reform için yapt{klar{ çal{~malarda 20. asr{n modernistleri taraf{ndan kullan{lan bir
metot olmu~tur. Örnejin, kocalar{n kar{lar{n{ tek tarafl{ bo~ama haklar{na ka~{ denge sajlamak için yap{lan bir çabada,
1951 tarihli Aile Haklar{ Kanunu içerisinde, Ürdün, bo~ama bir hâkim önünde tam olarak kayda geçirilmedikçe,
(örnejin, o anda nafaka isteyen bir kad{n{ bo~ad{j{n{ iddia eden) bir kocan{n yapacaj{ hiçbir bo~ama talebinin görü~ülmemesi ~art{n{ getirdi. Bu önlem, asl{nda bo~amay{ hukuki bir süreç haline getirme yönünde gerçekle~tirilmi~ bir
hamledir. Bkz: N.J. Coulson, A History of Islamic Law (Edinburg: Edinburg University Press, 1964), 173–74.
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Peygamberin sonuçlanm
cezalar n yürütülmesine yönelik talimatlar
(hudud) (devlet ba kan n n tasarruflar na z t olarak) fetvalar olarak anla l rsa sonradan gelen nesil hâkim otoriteden baF ms z, bu müeyyideleri ferdi
olarak uygulamak üzere kendi haklar olarak alabilir. O halde gerçek mesele,
mevcut iki ihtimal kar s nda, Karâfî’nin prensibini uygulamaya nas l koyacaF n belirlemektir. Bu soruya cevap vermek için Temyiz’in hangi sosyal ve
siyasi ortam içinde yaz ld F n görelim diye tarihi olaylara geri gitmek gerekir.
TEMELLER
Tarihin eski derinliklerine geri gitmeden önce ilk olarak temel bir soruya temas etmem gerekir; Yani -konu mac eksenli- yakla m n gerçekte,
Karâfî ile orijinalle mesi olup olmad F d r. Bu soru gerekçesini, Karâfî’nin
bizzat kendisinin Malik, 4âfiî ve Ebû Hanife olmak üzere hepsinin bu prensibin baz uygulamalar üzerine hukuki kanaatler bina ettiklerini belirtmesi
gerçeFinden al r. Aç kças , tarihi bir konteks ile ki isel bir dü ünce aras ndaki ili kiye dair herhangi bir ara t rma öncelikle kendisini, söz konusu dü üncenin ara t rma konusunun ortaya konduFu zaman dilimi esnas nda üretilmi olduFunu kesinle tirerek me ruluFunu kan tlamal d r. Ba ka bir ifadeyle
Karâfî’nin ya ad F Eyyubi ve M s rl Memlukler dönemini çal makla gerçekte, “konu mac eksenli” yakla m n ilk dönem Abbasi zaman na gidebileceFi
noktas kaç r labilir.
Bu sorunun kaynaF n ortaya ç karmada Karâfî taraf ndan verilen sahipsiz topraF n canland r lmas örneFi üzerinde odaklanacaF m. Bu seçim,
örnekte her üç mezhebin önderlerinin görü leri apaç k beyan edildiFindendir.
te Karâfî öyle der: 8âfiî ve Malik öyle dedi: Bu Hadis (men ahya ardan
meyyiteten …) Peygamber taraf ndan fetva olarak söylendi. O’nun fiillerinin
büyük bir ço'unlu'u böyle idi.” (T.99). Ayn zamanda Karâfî : “Ebû Hanife
öyle dedi: Bu hadis Peygamber taraf ndan bir devlet ba kan s fat yla söylendi” (Hâzâ minhu tasarrufun bil imâme) diye belirtir (T.98). lk bak ta bu
sözler Karâfî’nin, en az ndan onun “konu mac eksenli” yakla m n n alt nda
yatan temel önerme için bu imamlara borçlu olduFu anla l r. Rivayet edilen
manzaran n harflerine yak ndan bak ld F nda bu doktrini ilk ortaya koyan
Karâfî’den ba kas deFildir. Mezhep imamlar n n gerçek rolü, sadece öncesinde emsali bulunmayan bu yeniliFi kuvvetlendirmeleridir.
Hanefi hukukunun çal malar n toplayan en otorite kitaplardan biri
olan 4emsuddin es-Serahsi’nin Mebsût’unda33 Ebû Hanife’nin “sahipsiz top-

33

±emsuddîn es-Serahsî, el-Mebsûd, 30 cilt. (Beyrut) Dâru’l–Ma’rife, ts.) Bu çal{~ma Hanefî f{kh{n{n üç kurucusunun:
Ebu Hanife, Ebu Yusuf ve Muhammed b. Hasan e~-±eybani’nin görü~lerini bir araya toplar. Bu kitab{n önemi sonraki
zamanlarda 15. asr{n Hanefî hukukçular{ndan Alauddîn et-Tarabulusî (öl: 1440) nin sözlerinde ~öyle yans{r: Herkim
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raF n” i lenmesi konusundaki görü ü öyle verilmi tir: “Ebû Hanife’nin (Allah ona rahmet etsin) görü ünde: Sahipsiz arazinin onu i leyerek canland rana ait olmas ancak devlet ba kan ndan müsaade ald ktan sonra olur”.34
Serahsî, gerek Ebû Yusuf’un gerekse Muhammed bin Hasan’ n imam n iznine
ihtiyaç duyduFu dü üncesinde olduklar n gösterdikten sonra Ebû Hanife’nin
gerekçelerini aç klar.
Ebû Hanife Peygamberin “Ki i ancak ba kan n n ona vermeyi uygun
buldu'una sahip olabilir” (Leyse lil mer’i illa ma tâbet bihi nefsü imamihi.)
ifadesini delil olarak alm t r. Bu ifade amm olsa bile onun için delil niteli'indedir. Her ne kadar genel (amm) olsa bile Ebû Hanife evrensel düzeyde
amm laf z olarak kabul edildi'i iddias nda oldu'u için bu ifade hass olanlardan daha önceliklidir. Ard ndan Peygamber ‘Tenhâdaki sahipsiz araziler
hariç; çünkü bunlar Allah’a, elçisine daha sonra da size aittir’ dedi. Tam bu
noktada Allah’ n elçisi olarak tahsis edilenler devlet ba kan n n hükmü alt na girmi olur. Bu nedenle t pk ganimetlerin be te biri konusunda savunuldu'u gibi devlet ba kan n n izni olmaks z n böyle durumlarda hiç kimsenin
ba' ms z hareket etmesi caiz de'ildir. Peygamberin ‘ herkim sahipsiz bir
araziyi i lerse...’ sözü – bizim de kabul etti'imiz budur- devlet ba kan ndan
izin ald ktan sonra bir kimsenin (Allah ve rasülüne) verilmi araziye sahip
olma yolunun araziyi i leme oldu'unu aç kça beyan eder. Devlet ba kan n n
izni gerekli bir ön art olarak durur.35
Bu sebep doFrultusunda herkes, Peygamberin tasarruflar n n çoFunun
devlet ba kan s fat yla i lendiFi fikrini benzeterek bir eyin orijinini bulur.
Hâlbuki Ebû Hanife bunu apaç k söylemez ve bu baFlamda onun sözleri “bir
ki i ancak devlet ba kan n n kendisine verdiFine sahip olabilir” hadisini yorumlarken; sadece, iznin önce kendisinden al nmas gereken herhangi bir
hakk çal t rmak için devlet ba kan n n ön bilgiye ihtiyac olabileceFini aç klar. Fakat bu durum, “bu hak ilk olarak devlet ba kanl F s fat yla Peygamber
taraf ndan verilmi tir” demek gibi deFildir. Daha doFrusu Karâfî, “kale Ebû
Hanife: hâzâ minhu tasarrufun bil imâme” sözünü söyleyerek Ebû Hanife’nin hakl olduFu durumun büyük etkisini anlam görünüyor (T.98).
Maliki ve 4âfiî’ye atfedilen, Peygamberin “men ahya ardan meyyiteten
fe hiye lehu” hadisini bir fetva olarak söylediFi görü üne gelince burada
Karâfî’nin kendini biraz daha yetkili sayd F görülür. Mudevvenetü’l-Kubra’da
bnu’l-Kas m’a öyle soruldu: “Bir ki i imam n izni olmadan bir bölüm araziMebsud’u ve eski âlimlerin doktrinlerini ezberlerse sonunda müçtehit olur. Bkz: Alauddîn et-Tarabulusî , Mu’înü’lhukkâm fîmâ yetereddedu beyne’l-ha meyn mine’l-ahkâm ( Kahire:Mustafa el-Babî el-Halebî, h.1393), 26.
34
Serahsî, Mebsûd, 23: 167.
35
Serahsî, a.g.e., 23: 167
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yi i ledi'inde ( slah etti'inde); Malik’e göre slah sebebiyle o araziye sahip
olur mu? Yoksa önce devlet ba kan ndan izin almal m ?” bnu’l-Kas m öyle
cevap verdi: “ mam Malik, eFer onu i lerse onun mülkü olur, hatta imamdan
izin almam bile olsa der”.36 El-Umm adl eserinde 4âfiî, sadece Peygamber
taraf ndan verilen herhangi bir hakk n, sonradan gelen bir devlet ba kan
taraf ndan verilebilecek herhangi bir eyden kesin olarak daha çok vazgeçilemez olduFunu ekleyerek, mam Malik’in görü ünü z mnen kabul etmektedir.37 Ancak, bu iki mezhep imam , Peygamber’in söz konusu ifadeyi müftü
s fat yla söylemesi sebebiyle ölü araziyi ihya etme hakk n n baF ms z olarak
mevcut olduFunu öne sürmezler. Daha ziyade, Malik ve 4âfiî, Peygamberin
sözünü, özel olarak kullan labilecek hakk n verdiFi bir yetki olarak kabul
ettikleri için, Karâfî, onlar n bu ifadeyi bir fetva olarak gördüklerini söylemekle hakl d r. Çünkü ona göre, bu ekilde imtiyazlar verme yetkisi, Peygamber’e ait bütün fetvalar n n temel bir karakteristiFidir.
4ayet bu bulgular Karâfî’nin konu mac eksenli yakla m ile önceki
imamlar n doktrinleri aras ndaki gerçek baF göstermek için al nd ysa buna
herhangi biri, görünü te Karâfî kendi doktrinini me rula t rmak için imamlardan yard m ararken onun saFlam bir içerik için onlara borçlu olmad F
sonucunu ç karabilir. O halde bu teorinin arkas ndaki temel hedeflerin bilinebileceFi tarihi artlar hakk ndaki soru, Eyyûbî-M s r Memluklar n n sosyal
ve politik çevresine geri götürür.
TAR H 4ARTLAR: HAL FEL 6E ETK LER
(Kitâbu’l-9hkâm fi temyîzi’l-fetâvâ ani’l-ahkâm ve tasarrufâti’l- kâdî
ve’l-imâm) adl çal mas n n ad ndan da anla ld F gibi, Karâfî’nin en öncelikli gayesi, müftüler, hâkimler ve halife taraf ndan sahip olunan hukuki
yarg lama yetkilerinin s n rlar n ve her biri taraf ndan yap lan aç klamalar n
hukukî statülerini tarif etmekti. Asl nda, bu mesele u soruyla ifade edilebilir: “Bu ah slar n her birinin aç klamalar n n ne kadar ba'lay c , ne kadar
ba'lay c de'il ve bu tarif hangi esasa dayan r?” Müftü konumu ele al nacak
olursa, yukar daki soru, hukuki haklar n verilmesi veya verilmemesi anlam na gelen müftünün kararlar n n hukukun hükümleri olarak kabul edilebileceFi konular n s n rlar n tespit etmeyi ifade etmektedir. Hâkim ve halife konumuna gelince; bu soru, daha esasl olarak devlet gücünün s n rlar n tan mlayan bir soru haline gelir. Yani, yarg ya veya halifeye ait kararlar n ne
derecede baFlay c (örneFin: hüküm belirtmesi gibi), ne derecede baFlay c
olmad F n tespit etmektir.

36
37

Sahnun b. Saîd et-Tenûkî, Mudevvenetü’l-Kübrâ, 4 cilt. ( Beyrut: Daru’l-Fikr, h. 1406), 4: 377.
Muhammed b. ddris e~-±âfiî, el-Ümm, 7 cilt. ( Kahire: Kitabu’~-±a’b, ts), 7: 130.
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Ba ka bir yerde Temyiz’in yakla k 1262 senelerinde yaz ld F n göstermeye çal m t m.38 Bu çal may yazarken Karâfî’nin, Müslüman dünyas n n yeni ba kentindeki gücün hassas (yumu ak) ayar n tehdit ettiFini gördüFü birkaç siyasi geli me taraf ndan motive edildiFi görülür. Bu geli meler
içinde en önemlisi, MoFollar’ n BaFdat’ y k m n ve Memlükler’in I.
Baybar’ n sultanl Fa geli ini takiben Abbasi halifeliFinin 1260’da, Kahire’de
tekrar kurulmas görünmektedir.39 Bu çok önemli olay Karâfî taraf ndan ihtiyatl bir endi e ile izleniyordu. O’nun hayat boyunca, M s r, Sünni bir halife
taraf ndan doFrudan bir yönetim görmemi ti. Gerçekte orada neredeyse 500
y l hiçbir Sünni halife, ünvan n ötesinde bir otoriteye sahip olmam t . Sorulmas gereken as l soru, bu yeni yap (öge), M s r’ n siyasi dengesiyle nas l
bütünle ecekti? Halifenin, kendi gücünün ve otoritesinin s n r hakk ndaki
anlay ne olacakt ? M s r’daki hukukla uFra an topluluk —özellikle de siyasi olarak zay f olan okullar40— uzaklardaki BaFdat’ta farkl bir sosyal ve
siyasi ortam payla an, hukuk ve siyaset anlay lar , M s rl lar nkinden
önemli ölçüde farkl olabilmi âlimlerce formüle edilen teorilere göre hareket
eden bir halifeyle nas l uzla t racakt ?
Temyiz’i okuyan biri ba lang çta, Karâfî’nin hukuk ve hukukun d nda
kalan aras nda olu turmak için uzun bir süre çal t F önemli bir fark n temelleri üzerinde bu sorular çözeceFini umar. Karâfî’ye göre hukuk yaln zca
u be eyi kapsayan s n rlay c bir yap d r: Hukuki hükümler (ahkâm tekili
hüküm), 2) Hukuki sebepler (esbâb, tekili sebep), 3) Önceden gerekli olan
hukuki artlar ( urut tekili art), 4) Hukuki maniler (mevâni tekili mâni’),
5) Çe itli ekillerde olan mahkeme delilleri (hicâc, tekili: hucce). Bu parametreler d nda kalan unsurlara dair aç klamalar, ne hukukla ilgilidir ne de
hukukun bile enlerinin gerçek bir olay olmas ile –hukuki statüye ( er’iyye)
z t olarak- ili kisi vard r. Ba ka bir deyimle h rs zl k bedenî bir cezay gerektiren bir sebeptir demek hukukun söylediFi bir sözdür, fakat “Zeyd gerçekte
bir ey çalm t r” demek hukukun bir sözü deFil hukuki bir gerçeFi bildirmektir. (Hukukidir çünkü h rs zl k hukuki bir neticeye götüren sebeptir)41. Ki inin, evlilik baF n çözen bo aman n hukuki karar n söylemek hukukun bir
ifadesidir, fakat bir bo ama karar n içeren özel bir cümleyi söylemek hukuki
deFil hukukun d nda kalan bir sözdür. Çünkü böyle tan mlanmas ilahiyat n (dinin) temelleri üzerinde deFil hâkim olan örfün temelleri üzerinde olmu tur (T. 231–43). Müftü ile ilgili olarak bütün bunlar n neticesi, onun s k
bir ekilde hukuki eyleri gösteren sözlerinin bir k sm , hukuki haklar verebilecek geçerli bir fetvay içeren hukuki eyleri, diFerlerinin tamam s radan
38

Bkz: Jackson, “Defence” 56.
“Bu olay muhtemelen Karâfî için büyük öneme sahipti ve ona halifelikle ilgili bildirdiji dü~üncelerini elde etmesine
vesile olmu~tur.” diye zikrettiji dejerli dü~üncelerinden dolay{ Dr. Adel Allouch’a borçluyum.
40
Bkz: “Defence”, 32–39, bu dönemde M{s{r’da ±âfiî mezhebinin en hâkim olduju ve Malikilerin de taban{n{ kaybederek Hanefîlere geçtiji yer olarak gösterdijim yer.
41
Karâfî’nin daha fazla ‘Temiz Hukuk’ ‘Pure Law’ doktrini için bkz a.g.e., 139-55.
39
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(normal) hükümleri ifade etmesidir. Hâkimlerin ki ise hukuki sorgular gösteren birtak m sözleri hüküm olu turur, diFer bütün sözleri resmi olmayan
sözlerdir (fikirlerdir).42 Bu yolla Karâfî’nin hukuk-hukuk d nda kalan ayr m
her iki otorite; Hâkim ve Müftü üzerinde s n rlar kor.
Ancak bu ayr m, halifeliFin otoritesinin s n rlar n çizmek için yeterli
olmayabilir. Karâfî’nin yapt F gibi maslahat halifenin tasarruflar n n yasal
dayanaF olarak kabul etmek, ordular yeti tirmek, sava ilan etmek ve vergileri toplamak gibi takdiri veya hukukun d nda kabul edilen sahalarda da
devlet ba kan n n otoritesini kabul etmek demektir. Böylece hukuk-d alarak bir eyi tan mak onu halifenin yetkisinin s n rlar d na koymak için
yeterli deFildir. Ba ka bir deyi le, burada problem (hâkim ve müftü’nün durumunda olduFu gibi), basit bir ekilde hukukun hukuk-d olandan bir ayr m deFildir. Daha ziyade, buna ek olarak hukuk-d
olarak kabul edilen
konularda bile halifenin yetkisinin s n rlar belirlenmelidir.
Bu noktada, Karâfî taraf ndan ortaya konan daha bariz iki yeniliFin rolü anla l r. Bunlardan ilki, onun ‘fetva’ terimini yeni kullan m d r. kincisi,
Peygamber’in sadece devlet ba kanl F görevi olarak bile halifelik makam n n, müftülük ve hâkimlik makamlar n n her ikisini de kapsad F önermesidir. Bunlar n tümünden ortaya ç kan u a aF da gelenlerdir: Bir halife taraf ndan yap lan herhangi bir ey u üç ihtimalden birini: 1) ihtiyari bir karar
(tasarrufu) 2) baFlay c bir hükmü (hüküm 3) veya bir fetvay ortaya ç kar r.
Böyle olmakla birlikte bu baFlamda fetva, Peygamberin fetvas gibi deFildir.
Aksine Karâfî’ye göre bir halifenin fetvas , ister kabul edilmi olsun isterse
kabul edilmemi olsun hukuki bir dü ünce (legal opinion) deFildir. Bu fark n
sebebi Peygamberin, yorumlamada hatalar n i lemekten korunmu olmas
(ma’sum) üstün yönüyle risaletinin bir uzant s olarak hükümlerinin baFlay c olmu olmas d r. Vefat yla birlikte, Peygamber’in peygamberlik makam
sona ermi tir ve dolay s yla ümmetinin miras ald F ey, onun görevlerinin
hatalara kar ilahi korumadan yoksun (ismet) dünyevi yönleri olmu tur. Bu
sebeple Peygamberlik döneminden sonra – dört halifeninki de dâhil- hiçbir
fetva hatalardan beri olduFu, bu sebeple de tabandakilerden hiç biri üzerinde
zorlay c bir statüsü olduFu söyleyemez. Böylece halifenin resmi bildirileri
her ne zaman fetva olarak anla ld ysa onlar n, fakihlerden gelen fetvalarla
ayn statüde olduFu anla l yordu. Bu s fatla verilen fetvalar fetvay alan
taraf ndan ferdi olarak ister kabul edilebilir isterse reddedilebilirdi.
lk dönem bir Hanbelî hukukçusu olan Abdurrahman bnu’l-Cevzî’nin
(ö:1200) görü leriyle kar la t r ld F nda, bu yenilikler daha çok deFer kazanabilir. Kendilerini müftü yerine koyup yetkili olmadan hukuki dü üncelerini
anlatma olarak ortaya ç kan soruna tepki olarak bnü’l-Cevzî, acemi ve a r
olan öFrencilerini etkili fetvalar olarak geçebilecek, al nabilecek ve dolay s y-

42

Hükümler ve resmi olmayan sözler (obiter dictum) için, bkz. a.g.e., 193-95.
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la tabii bir hak olarak kabul görecek sözleri sarf etmelerinden, vazgeçirmek
için Ta’zîmu’l-futyâ (Resmi Fetvalar n Önemi Üzerine )43 ad nda bir kitap
yazm t r. bnü’l-Cevzî’ye göre gerçek bir fetva, sadece yetkili bir hukuk bilgini taraf ndan belirtilecek bir görü tü44 ve fetvay isteyen kimse de bir kanaate, sahibi yaln zca bu niteliklere haiz ise amel edebilecekti. Aksine el-Karâfî
kendisinin üzerinde durduFu noktay ; saFlam, nitelikli geçerli bir fetva ve
onlar verenlerin ihtiyaç duyduFu niteliklerden hüküm verme ile alakal düünceler, herhangi bir baFlay c olmayan statü ile hukuk ile baFlant l kesin
konular üzerine söylenen bütün ifadeler üzerine çevirmi tir. O halde bnu’lCevzî hâkimler ve halifelerin beyanat n n hiç bir ekilde fetva olamayacaF n
söyleyerek bütün ihtimalleri reddederken –ancak bu otoritelerin müftü olma
yetkisi olduFunda müstesna- Karâfî aç kça, fetva verme hakk n n bizzat tam
hâkimlik makam na ve halifeliFe temel olu turduFunu söyler (T:32).45 Tabii
ki böyle söylemek, bütün hâkimler ve halifeler hukuk üzerine konu maya
ehliyetlidir demek deFildir. Daha ziyade buradaki önemli olan nokta, belirli
zamanlardaki veya muayyen konulardaki beyanlar n n fetvalardan öte bir
ey —gerçekte resmiyet kazanmam — olarak görülmemesi için onlar n fetva
verme haklar n n aç kça tan nmas idi.
Fetvalar meydana getiren halifeliFe ait beyanlar n esasen resmiyet kazanmam kararlar olma ihtimalini ortaya att ktan ve fetvay bu ekildeki
kararlar olarak yeniden tan mlad ktan sonra, Karâfî, —Ebû Hanife’nin görüüne z t olarak— mam Malik ve mam 4âfiî’ye göre Peygamber’e ait fiillerin
ezici çoFunluFunun fetvalardan ibaret olduFunu ifade ederek söze devam
etmektedir. Bu durum, fetvalar ndan hukuka etki ettiFi halde bile bir ey
eksiltmediFi gibi Peygamberin otoritesinden de bir ey eksiltmez. Ancak bu
ifade ile z mnen, halifenin benzer çoFu demeçleri fetvalardan ba ka bir ey
kabul edilmeyebileceFini ima eder. Bu fiiller, halifenin hukuki ve hukukun
43

Cemaluddîn Ebu’l-Ferec Abdurrahman Ali b. el-Cevzî, Ta’zîmu’l-futya, Chester Beatty Library, Arabca dosyalar.
No: 3829.
44
Ba~ka bir deyimle hukukî dü~üncesini aç{klamak için icazet alan biridir. Bu icazet baj{ms{z en önemli bir âlim
(hukuk dan{~man{) taraf{ndan arzu eden adaylara verilen ki~isel bir yetkidir. Bu icazeti almaya hak kazanmak için
öncelikli olan dijer birkaç basamaj{ geçen bir adayd{r, son basamak ‘s{n{f{n ba~{na geçmek ‘olan tasaddur olur.
Bazen bir öjrenci kendisini olgunlukla hukukî dü~üncelerini öjretme konumuna kor ve bu kötü uygulama da tasaddur
diye an{l{r. Bu sebeble dbnu’l-Cevzî Ta’zîm’de öjrencilerini uyar{r ve ~öyle der: ‘men tasaddara vehuve sajîr fâtehu
ilmun kesîr’ (Kim, ilme daha yeni ba~lam{~ olmas{na rajmen onu öjretmeye kalk{~{rsa, birçok ilmi kaybeder), Ta’zîm,
dosya 9r. Öjretme ve fetva verme için dcazet (el-icâze li’t-tedrîs ve’l-ifta) hakk{nda G. Makdisî taraf{ndan yap{lan ve
güzel bir çal{~ma olan The Rise of Colleges, adl{ eserindeki 148–52 sayfalar{na bak{n{z. Yine tasaddur hakk{nda a.g.e,
203’e bak{n{z.
45
Bu ancak hüküm verme durumunda uygulan{r. Buna rajmen Karâfî’nin ifadelerindeki anlay{~{ ~u gelen ifadede
olduju gibi nettir: ‘Malikî bir hâkim bir ki~iye bo~ad{j{ han{m{na mut’a vermeyi emretse veya buna benzer fiilleri
emretse böyle ifadeler fetvalardan daha öte ~eyler dejildir, tart{~may{ durduran bajlay{c{ hükümler dejildir.’ (T. 55–
56). Yine bir erkek kad{na “Ejer seninle evlenirsem sen üç kez bo~sun” dese sonra onunla evlense ve bir hâkim de
evlilijin geçerli oldujuna hükmetse böyle deyimlerin bo~amay{ gerektirdijini savunan sonraki bir hâkim bu evliliji
devam ettirebilir ve bo~amay{ zorlayan bir fetva veremez...” örnejinde olduju gibi. Bkz: Furûk, 4 cilt. (Beyrut:
‘Âlemu’l-Kitap, ts.), 2: 103. Sonraki sözün ifade ettiji ~ey, daha sonra gelen bir hâkimin söylediji evlilijin geçerlilijini peki~tirmeyecek herhangi bir ~ey, daval{larca yok say{lmas{ gereken fetvadan öte bir ~ey olmayacaj{d{r.
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d nda kalan konular hakk ndaki bütün beyanatlar n içine alan fiillerinin
geni bir oran n kapsar. Bu durum a aF da Karâfî taraf ndan aç k bir ekilde
yans t lm t r:
Hâkimlerin (ve halifelerin) ihtiyari eylemleri (tasarrufat) aras nda, ibadetler, yine ayn
ekilde cinsel ili ki ile ilgili belirli düzenlemelerin
(tahrimu’l-Abdai ve intifaun biha) caiz ve caiz olmamas , suyla vücudun belirli yerlerinin ibadet için temizliFi, belirli maddelerin dinen necis olmalar
veya cihat yapma yükümlülüFü ve benzeri ile ilgili hükümlere dair verilmi
fetvalar vard r. Onlar n bu hususlara dair hiçbir karar baFlay c hüküm ifade
etmez. Bilakis bu sözlerin doFru olduFuna inanmayan herhangi biri, hâkimin
veya halifenin bu fetvas na ayk r bir fetva ç karabilir. (Bel limen lâ ya’takidu
zâlike en yüftî bi hilâfi mâ eftâ bihi’l-hâkim evi’l-imâmü’l-a’zamü) Ayn ekilde, ayet iyi olduFuna inand klar bir eyi bize yapmam z emreder veya
kötü olduFuna inand klar eyi de yapmam z yasaklarlarsa onlarla ayn fikirde olmayan birinin onlara uymama hakk vard r... (T.182–3)
Karâfî’ye göre hukuki sürecin parametreleri haricinde kalan “dini ibadetler ve benzerleri” (el-ibâdât ve nahvuhâ) kategorisine girdiFi için, hukuki
ve idari yarg n n d nda kalan birçok konu vard r.46 Karara baFlanmas , özel
bir hukuki sebep ile mukabil hukuki hükmü aras ndaki nedensel bir ili kiyi
belirten kitaba deFil de sadece takdire baFl olduFu için, örneFin cihada ç kma zorunluluFu gibi diFer konular hukukun d ndad r. Karâfî’nin doktrinine
göre, devlet yönetimine ait bu her iki kategori üzerine olan beyanlar fetvadan
daha öte bir ey olu turmazlar. Fakat Karâfî burada durmaz; halifenin gücünün s n r n ara t rmas nda çok s k konular üzerinde söylenilen halifeye ait
sözlerin sadece bir fetva olarak al nabileceFini göstermeye devam eder.
25. sorunun en son bölümünde el Karâfî, ridde sava lar nda, deFi tirildikleri takdirde Müslümanlar için inan lamaz bir servet edebilecek Benû
Hanife tutuklular n n kölele tirilmesinin bir fetva olduFunu, hüküm olmad F n söyler. Karâfî’ye göre bu sebeple Ebû Bekr’in halefi Ömer, bu köleliFin
çevrilmesi ve tutuklular n serbest b rak lmas n n emredilmesine hükmetmi tir. (T.109) Ba ka bir ifadeyle, Karâfî’ye göre Ömer, Ebû Bekr’in yapt F n
fetva olarak alg lad , kar l F nda da kendi iddia ettiFi z t görü ü bir fetva
olarak uygulad . Böyle herhangi bir sebebin Ömer’in veya Ebû Bekr’in akl na
girdiFi iddias aç kça tarihi bir hata olduFu görülmekle beraber burada gerçek
nokta 1) Karâfî, hukuki bir muameleyi (civil transaction) kapsayan aç kça
yasal bir i üzerindeki Halifenin bir fiilini -ibadete yönelik bir fiilin aksine
olduFu gibi- bir fetva olarak tan mlar, 2) yap lan bu tespitin hakk n kendine
– ve geni leterek herhangi bir hukukçuya- verir. te burada, Karâfî, mücadelesinin ana hedefini gerçekle tirmi görünmektedir: devlet ba kan na ait bir

46

“Hukukî süreç” ile bir d{~ kuvvet (force) taraf{ndan desteklenen bir hükümle sonuçlanan süreci kastetmekteyim.
Hukukî sürecin limitleri üzerine Karâfî’nin doktrini hakk{nda daha fazla bilgi için bak{n{z Jakson, “Defence,” 179–89.
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fiilin fetva olup olmad F n belirleme hakk n hukuk bilginine vererek, devlet
ba kan na ait beyan, zaman içerisinde bir noktada kalan fakihlerin beyan ile
rekabete sokulabilmektedir. Fakihlerin hukuki meselelerdeki prestiji, kesin
bir biçimde devlet ba kan ndan daha fazla olduFu için, aç k sonuç muhtemelen, fukahân n onaylad F devlet ba kan na ait sözlerin hukuka dahil edileceFi, reddettiklerinin de resmiyet ifade etmeyen kararlar olarak önemsenmeyeceFi eklindedir. Ya da diFer bir aç dan bak ld F nda, her ne zaman devlet
ba kan na ait muhtemel bir karar ile fakihler taraf ndan verilen bir fetva
aras nda çat ma olursa, halk n, öncekinin karar n resmi geçerliliFi olmayan
bir söz olarak yok saymas na kar n sonrakilerin karar n ise hukuki bir yetkinin getirisi olarak kabul etme hakk vard r.
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SONUÇ
slam dünyas nda önceki ve 1924’de halifeliFin kald r lmas ndan sonraki tart malara a ina olanlar, Karâfî’nin teorisinde modern tart maya ilginç bir öncül (antecedent) bulurlar. Bu zaman boyunca Ali Abdurâz k’ n el9slam ve Usûlu’l hüküm gibi polemikli ve Halifelik kar t çal malar, modern
politik hayat n ihtiyaçlar yla halifeliFin gerçek veya mümkün olan uygunluFu hakk nda ciddi sorular yöneltilmi tir. Yöneltilen en temel sorulardan biri
halifeliFin özerkliFi, sorumluluFu ve ona tabi olanlar n itaat etme dereceleridir. HalifeliFi savunanlardan en önemli isim, belki de büyük M s rl reformcu
Muhammed Abduh’un bir öFrencisi olan, Suriye’den M s r’a göç eden Re it
R za’d r (öl:1935). R za’n n, halifenin hakk n korumaya yönelik yakla m ,
onu anayasal temel çal malarda daha güçlü bir temsilci olarak yerle tirmeye
yönelik çal mas d r. Ona göre halife, hukuki kapasitesinde ‘müte eddid ve
mütesâhil (esnek) olanlar (ehlü’l-hal ve’l-akd,) -bununla kastettiFi ulemad rile desteklenmelidir. Ulema ile dayan ma içinde olmalar sebebiyle devletin
kararlar dini bir sorumluluk gücü elde ediyordu. Ba ka bir deyimle (halk)
halifeye, sadece kararlar n n slam prensipleri taraf ndan onayland F ve
maslahata yarad F (hizmet ettiFi) oranda itaat ediyordu. Aksi durumda toplumun temsilcileri uleman n, halifenin kararlar n bu prensiplere muhalif
bulduklar nda itiraz etmeye haklar vard r.47
Modern gözlemciler Re it R za’n n bu görü lerinde fazla bir ey göremeyebilirler. Çünkü onlar modern temsili hükümetin temel ihtiyaçlar ndan
daha fazlas n temin edemezler. Fakat bu, slam devletinde çok geni bir ekilde tan nan, ortaçaFa ait slam devletindeki kaynaklar, böyle artlar (haz rl klar ) içermediFi gerçeFini gizlememeli. Daha doFrusu, her iki kaynaFa
yani el-Maverdi (ö: 448/1057) ve Ebû Ya’lâ (ö: 455/1064) n n Ahkâmu’ssultâniyye’ lerine ( slam Devletinin Kanunlar ) göre halife, ehliyetli olduFu (
Kurey kabilesinden olmas gibi vs …) ve on temel sorumluluFu yerine getirdiFi sürece toplum, kar l F nda iki ey yapmaya mecburdur: 1) Yard m
(nusret) 2) taat (itaah).48 Bu bilginin arka plan na bak ld F nda görünen,

47
Bkz: Hamid dnayet, Modern Islamic Political Thought (Austin: University of Texas Press,1982), 81. R{za,
Halifelik hakk{ndaki görü~lerini, Osmanl{ Hilafetinin kald{r{lmas{ndan önce 1922–1923 y{llar{ aras{nda bir tarihte
yaz{lan ‘Hilâfe evi’l-imâmetü’l-uzmâ’ isimli eserinde ortaya koymu~tur.
48
Bkz: el-Mâverdî, el-Ahkamu’s-sultaniyye, 15–16; Ebû Ya’lâ, el-Ahkamu’s-sultaniyye, 27–28. On temel sorumluluklar (1) üzerin de icma edilen kurallarda dini muhafaza, 2) dini kanunlara müracaat ederek proplemleri çözme 3)
toplumsal güvenlik ve ihtiyaçlar{ kar~{lama 4) suçlulara dini kanunlarda olan cezay{ verme 5) d{~ bölgeleri koruma
(ülke s{n{rlar{n{) 6) Müslüman olmayanlar{n Müslüman olmalar{ veya dini az{nl{klar{n (zimmîlerin) korunmalar{ için
askeri kampanyalar düzenlemek, 7) vergi ve zekâtlar{ toplay{p daj{tmak, 8) toplum hazinelerinin miktar{n{ tespit ve
almaya hak kazananlara daj{tmak, 9) ihtiyaç duyulan ve ehliyet sahibi insanlar{ toplum görevine getirmek ve 10)
devletin i~lerini kontrol alt{nda tutmak. Malikî ve ±âfiîler, peygambere ait fiillerin büyük k{sm{n{n fetva oldujunu
savundular. Bu görü~, Karâfî’ye hüküm ifade etmemekle birlikte halifenin çoju fiillerinin benzer ~ekilde fetva olarak
kabul edilebilecejini ima etmesine f{rsat verir.
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Re it R za’n n görü lerine bakan herhangi biri, bir dönü ümü
meydana getirdiFini iddia edebilir.

3

(devrimi)

Fakat R za’n n dü ünceleri yenilikçi kabul edilirse, daha hakl bir sebepten dolay ayn ey modern dinda ndan be yüz y l a k n bir süre önce
XIII. yüzy lda ya am olan Karâfî için de söylenmelidir. Asl nda her an halifeliFi savunma uFra nda deFilken, Karâfî kesinlikle halifeliFi BaFdatl
Maverdi ve Ebû Ya’lâ’n n çal malar nda yans d F ndan, dü ünüldüFünden
daha temsiliyetci bir model olarak görmek istedi. Gerçekte Malik ve 4âfiî ile
(Peygambere ait tasarruflar n büyük bir k sm n n, dolay s yla ondan sonraki
halifelerin tasarruflar n n fetva say lmas gibi) Ebû Hanife’nin (Peygamberin
devlet ba kan konumunda yapm olduFu tasarruflar n çoFunun baFlay c
hükümler olu turmas gibi) görü lerini kar la t rd F nda49 Karâfî, Ebû Hanife’yi destekleyen ekolün bulunduFu yerlerde halifenin maksimum güce sahip
olabilmesine raFmen ayn durumun Malikilerin ve muhtemelen 4âfiîlerin
M s r’da destekleyecekleri bir görü olmad F n iddia eder gibidir. Bunun
aç klama F nda anla lmaktad r ki, Karâfî’nin Temyiz’inin sahip olduFu
gerçek deFer, ortaçaFda ya am Müslüman bir dü ünür taraf ndan anayasal
bir kurama memnuniyet verici bir katk saFlayan önemli bir giri imi içermesinde olabilir.50

49
Malikî ve ±âfiî’ler, peygambere ait fiillerin büyük k{sm{n{n fetva olarak oldujunu savundular. Bu görü~, Karâfî’ye
hüküm ifade etmemekle birlikte halifenin çoju fiillerinin benzer ~ekilde fetva kabul edilebilecejini ima etmesine f{rsat
verir
50
Karâfî’nin Temyiz deki 25.soruya cevap verirken peygamberin fiillerinin hukuki uygulamalar{n{ hukuki bir kaynak
olarak dojrudan ~ahit gösterip Usûlu’l-f k h erhu tenkîhi’l-fusûl adl{ çal{~mas{ndaki peygamberi fiiller bölümünde
ortaya konan bir esas{n dahi ~ahit gösterilmemesi ilginçtir. Bu çal{~ma Temyiz’den sonra yaz{lm{~t{r ve neticede
Karâfî’nin usuli’l-f{kh{ yazmaya ba~layacaj{ zamana kadar bu fikirleri geli~tirdiji aç{kt{r. Bkz: ;erhu Tenkîhi’l-fusûl,
n~r. Tâhâ Abdurraûf Sa’d (Kahire, Mektebetü Kulliyyeti’l-Ezheriyye, H.1393/1973),441, Temyîz’in zikredildiji yer;
yine bak{n{z: a.g.e., 460, Karâfî’nin bu çal{~may{ Hicrî 10 ±a’ban 677 pazartesi günü tamamlad{j{n{ ifade ettiji yer.
Ben, bütün bunlar{n ne manaya geldijini kesin olarak söyleyebilecek derecede henüz haz{r dejilim. Ancak benim
akl{ma ~unlar{ getiriyor: 1) Temyiz, öncelikle siyasi bir tezdir ve resmî dejildir (Karâfî'nin verdiji hüküm siyasi
olmas{na ve hukuk hakk{nda yazmak da siyaset hakk{nda yazmak manas{na gelmesine rajmen) ve 2) Karâfî zaman{nda usûlü’l-fik{h, daha fazla siyasî ilkelere bir araç olarak kullan{lmas{ için yeni fikirlere çok kapal{ idi; dijer bir
ifadeyle, Karâfî’nin Sünnet konusundaki doktrini, hukuk biliminin temeli ve özeli içerisinde görülebilecek siyasî amaç
ve sonuçlar{ aç{s{ndan gayet aç{kt{ (ve muhtemelen çok radikaldi). ±uras{ gerçektir ki, Karâfî’nin tart{~mas{nda bahsedilen ±âfiî, Malik ve Ebû Hanife’nin görü~lerini beyan ederken, kendi adlar{n{ ta~{yan mezhepleri, hukuki ç{kar{mlar{n{n siyasi sonuçlar{ndan sak{nmad{klar{n{ gösterir. Onlar{n dönemleri, hukukun siyasi s{n{rlar{ halen olu~uyorken
onlara ~ekil veren bir dönemdi. Sonraki hukuk ilmi, ortaya ç{kan düzeni dslami bir düzen olarak kabul ve ret ettiji,
sonradan -sultanl{k gibi yeni siyasi düzenlerin olduju durumlarda bile, siyasi düzenleme için ba~ka ihtimallerin
olabileceji dü~üncesine devaml{ geli~erek sahip olduju görülür. Buna, Cüveynî’nin daha önceki çal{~mas{nda verdiji
örnekte ortaya ç{kan benzer istisnalar nadirdir (10. dipnota bak{n{z). Son olarak, herhangi biri, Karâfî’nin sünnet
konusundaki doktrininin, usûl’ü f{k{h üzerine sonraki bir çal{~ma olan Takiyyuddin (ö: 755/1355) ve Tâcuddîn esSupkî (ö: 771/1370) taraf{ndan yap{lan el-$bhâc fî erhi’l-minhâc,(n~r. ±a’bân Muhammed dsmâ’îl (Kahire,
h.1402/1981), 3. cilt) adl{ çal{~mada ortaya ç{kt{j{n{ fark eder. Her nas{lsa, onun doktrininin arkas{ndaki hukuki
ç{kar{mlar ve amac{n{n bu zamana kadar dejeri takdir edilmemi~ ve Subkî (Babas{ taraf{ndan ba~lat{lan çal{~may{
tamamlayan Tâcuddîn), sadece okuyucusuna dü~ünmesi için, kendisinin sahip olduju entelektüel cesareti oran{nda
bunun sebeplerini sunarak anlat{r.
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Giri8
Vatan bir devletin s n rlar belli topraF na denir. Vatanda devletin unsurlar ndan biri olan halk meydana getiren fertleri ifade eder. Vatanda l k
ise siyasi anlamda baF ms z bir devlete mensup olma demektir.1 Yeryüzünde
insanlar n meydana getirdikleri toplumlar eskiden olduFu gibi bugün de çok
farkl ve çok çe itli kaidelere sahip hukuki düzenlemelerle idare edilmektedir.
Fert sahip olduFu vatanda l k ile bu toplumlardan birinde yerini almaktad r.
Bu itibarla bir topluma, bugün milletleraras hukuktaki ifadesiyle, bir devlete
aidiyeti belirleyen vatanda l k hala bir ferde ait bir hukuki özellik önemini
•

Bu makale “$slam Kamu Hukukunda Fikir ve $nanç Hürriyeti” (Erzurum 2003) adl{ doktora çal{~mam{zda özet
olarak anlat{lan bölümün yeni ilavelerle geni~letilmi~ ~eklidir.
••
Atatürk Üniversitesi dlahiyat Fakültesi. e-posta: ahgun@hotmail.com
1
Y{lmaz, Durmu~, Vatanda l k Bilgisi, Konya 2000, 101–103.
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korumaktad r. Bu özelliFi ile vatanda l k ayn zamanda bir devletin insanlar n yabanc lardan, yani ba ka devlete ait fertlerden veya hiçbir devlete ait
olmayan vatans zlardan ay rmaktad r.
Ait bulunan devlette vatanda l k vatanda olan ferdi hak ve mükellefiyetlerinin sahibi haline getirmektedir. Vatanda l k ferdin ait bulunduFu devlet içerisinde kamu otoritesine i tirak ve toplum menfaatine hizmette bulunmak hakk n temin eden bir özelliktir. Ferde ait bulunduFu devlette topluluFun bir üyesi olarak seçmek, seçilmek ve hâkimiyet hakk na ili kin vazifeler
ifa etmek hakk n vatanda l k verir. Bunun yan nda askerlik mükellefiyeti
gibi hizmetlerin yap lmas da vatanda l F n getirmi olduFu bir mükellefiyettir.2
Vatanda l k devletler hukuku alan nda ise ferde hukuki bir ahsiyet
olarak milletleraras hukuk sahas na dâhil olabilme imkân n vermektedir.
Milletleraras ili kilerde vatanda l k vatanda olunan devletin kendi vatanda lar n n hakl menfaatlerini yabanc ülkelerde de korumak hakk n , yani
diplomatik himaye talebinde bulunmay temin eden bir özellik olarak kullan lmaktad r.
Vatanda l k ferdin deFi mez bir özelliFi deFildir. Fert bir toplumdan diFer bir topluma geçebilir. Bu bak mdan vatanda l k ferdi doFrudan doFruya
belirten bir tan tma vas tas olmay p sadece ahs n hüviyetini tespite yarayan bir unsur olarak hizmet görebilir.3
BilindiFi gibi devletin unsurlar n ise insan, ülke ve hâkimiyet olu turmaktad r. Buna göre vatanda l k devletin varl F ile beraber devletin vazgeçilmez bir unsuru olarak kendini kabul ettirmi tir. Bu anlamda vatanda l k
bir ülkede hâkim olan hukuk nizam na aidiyeti ifade etmektedir. Bu bak mdan vatanda l k bir ah s topluluFunun bir ülkede bir hukuk düzenine göre
ya amaya ba lamas yla birlikte ortaya ç km bir kavramd r. DiFer bir söyleyi le vatanda l k ilk, çok yeni say lan “modern devlet” anlay yla ortaya
ç km yeni bir kavram deFildir. Vatanda l k modern devlet anlay nda sadece çok daha belirgin çizgilerle aç kl k kazanm bir kavramd r. Bu sebeple
eski çaFlardaki –devlet rolünü oynayan- toplumlardaki vatanda l k olay ve
meseleleri ile bugünkü modern dünyadaki vatanda l k olay ve meseleleri
mahiyetçe birbirinden farkl deFildir.4 Esasen teb’a ve tabiiyet kavramlar da
muhteva itibariyle bir devlete aidiyeti ifade etmektedir. Vatanda l k kavram n n ifade ettiFi mana, özellikle Avrupa ülkelerinde 19. yüzy ldan itibaren
kullan lmaya ve yer etmeye ba layan modern terminolojide belirmeye ba lam t r.

2

Nomer, Ergin, Vatanda l k Hukuku, dstanbul 1997, s. 3.
Nomer, s. 4.
4
Nomer, s. 5.
3
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Modern hukuk teorisinde vatanda l F n hukuki mahiyeti hakk nda iki
temel görü temsil edilmektedir. Vatanda l k ya bir “hukuki münasebet” veya
bir “hukuki vas f (statü)” olarak mütalaa edilmektedir. Vatanda l k hukuki
bir münasebet olarak belirtildiFinde bu hukuki münasebetin süjeleri fert ve
devlet olmaktad r. Yani bu hukuki münasebetin bir taraf nda muayyen bir
devlet vard r. DiFer taraftan ise vatanda olabilme özellikleri hukuken tespit
edilmi bir fert yer almaktad r.
Her vatanda l k kanunu hangi artlar alt nda bir vatanda l k vasf n n
kazan lacaF n veya kaybedileceFini tespit eder. Vatanda olarak yaln z ferdin bu vasf nazara al n rsa, vatanda l k bir hukuki münasebet olarak görülemez. O zaman vatanda l k bu s fat ta yan ile devlet aras ndaki ili kiden
meydana ç kan belirli hak ve mükellefiyetlerin baFland F hukuki bir vas f,
bir statüdür.
Statü muayyen hak ve mükellefiyetlerin baFland F bir durumdur. DiFer
bir söyleyi le statü bir ahs n muayyen hak ve mükellefiyetlerinin art olarak nazara al nan ve hukuken tespit edilmi bir vasf d r. O halde bu manada
vatanda l k bir devlete aidiyetin vasf olarak ortaya ç kar, öyle ki bu vasfa
pozitif hukuk nizam muayyen hak ve mükellefiyetler baFlam ve böylece bu
hak ve mükellefiyetlerin meydana getirdiFi statüyü bu vasf n bir art yapm t r.
Her iki temel görü de tek ba lar na vatanda l k mefhumunun mahiyetini tam olarak belirtmekten uzakt r. Vatanda l F n hukuken düzenlenmi bir
hayat ili kisini ortaya ç kard F muhakkak olduFuna göre, bu mefhumu bir
hukuki münasebet olarak kabul mecburiyeti a ikârd r. DiFer taraftan bir hukuki münasebet olarak vatanda l F n hukuki yap s nda temel unsuru, bu
hukuki münasebetin süjesi olabilme vasf n n kazan lma veya kaybedilmesinin hukuki artlar te kil eder. Bu vasf n hukuki neticelerden ibaret hukuki
bir statüyü meydana getirdiFinde tereddüt edilmez.
Modern hukuk anlay na uygun olarak vatanda l F n hukuki mahiyetinin izah ve tarifinde iki unsur dikkate al nmak icap eder. Birinci unsur vatanda l k mefhumunun ifade ettiFi fert ile devlet aras ndaki hukuki münasebettir. DiFer unsur vatanda l k mefhumunda yer alan ve ferdin hukuken tespit edilmi vasf olarak ortaya ç kan hukuki statüdür.5
ÇaFda baz Müslüman ara t rmac lar modern ulus devletlerdeki vatanda l k kavram yla kar la t rma yaparak özellikle bir k s m siyasi haklardan faydalanamamalar sebebiyle zimmîlerin slam devletinde vatanda say lmad F n ileri sürerken birçok ara t rmac devletin dayand F inanç esas n-

5

Nomer, s. 14–15.
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dan kaynaklanan baz k s tlamalar bir yana Müslümanlar gibi tam vatanda
olduklar n kabul ederler.6
slam hukukçular vatanda l k devletin vatanda lar n ifade etmek üzere hem Müslümanlar hem de gayrimüslimler (zimmî) için “darülislam ehli”
tabirini kullan rlar. Zaten slam hukukunda müste’men ifadesi de hem Müslümanlardan hem de gayrimüslimlerden eman (vize) verilen yabanc ki ileri
tan mlar. Ba ka bir anlat mla, vatanda ve yabanc kavram inanç esas na
göre deFil, baFl bulunduFu ülkeye göre belirlenir.
slam kültüründeki anlay a göre, slam toplumu denilince, çoFunluFunu Müslümanlar n olu turduFu toplumlar kastedilmektedir. Zira tarih boyunca slam toplumu diye nitelendirilen hiçbir toplum, sadece Müslümanlar n olu turduFu (pür Müslüman) toplum olmam t r. Dolay s yla ba lang çtan
günümüze kadar bütün slam toplumlar nda, Müslümanlar farkl inanç mensuplar yla birlikte ya am lard r.7
Gayrimüslimlerden ehli kitab n vatanda l k hakk na sahip olabilecekleri bizzat Kur’an- Kerim’de beyan edilir.8 Mecusilerin vatanda l k hakk na
sahip olabilecekleri ise Peygamberimizin (as) tatbikat na dayan r.9 Mecusilerin vatanda l k hakk na sahip olabilecekleri konusunda ihtilaf olmamakla
birlikte, ehli kitap kapsam na dâhil olup olmad F konusu tart mal d r.
mam- Azam’a göre, Peygamberimiz (as) ehli kitap olmad klar halde Mecusileri vatanda l k statüsüne dâhil eder. Buna göre; ehli kitap, Mecusi, mü rik, ate e tapan, hatta ateist bile vatanda l k hakk na sahip olabilir.10 K sacas vatanda olabilmek için insan olmak yeterlidir.
Bu sebeple gayrimüslimlerin vatanda l k statüleriyle ilgili aktüel tart malar, daha ziyade e itlik ilkesini ilgilendirir. Esasen gayrimüslimlerin
ikinci s n f vatanda olarak kabul edildiFi iddialar da e itlik ilkesinin ihlaliymi gibi deFerlendirilen konulara dayan r. Bu yüzden bu makalede gayrimüslimlerin vatanda l k sözle mesinin hukuki niteliFi özgürlük ilkesi, kapsam ise e itlik ilkesi aç s ndan incelenecektir.
A. Vatanda8l k sözle8mesinin hukuki niteliGi
slam hukukunda gayrimüslimlerin vatanda l k sözle meleri eman
(himaye hakk ) müessesesine dayan r. Eman müessesesi kendi içinde geçici
ve daimi niteliFiyle iki gruba ayr l r. Geçici eman uluslararas nitelikte devlet
6

Özel, Ahmet, $slam ve Terör, dstanbul 2007, s. 49–50.
Gözübenli, Be~ir, “dslam Ülkesindeki Gayrimüslimlerin Sosyal Güvenlik Haklar{na Dair Kur’anî dlkeler”, Kur’an’ n
Farkl $nanç Mensuplar na Yakla m , Konya 2007, s. 122.
8
Tevbe, 9/29.
9
Buhârî, “Cizye”, 1; Tirmizî, “Siyer”, 31.
10
Cassâs, Ebû Bekir Ahmed b. Ali, Ahkâmu’l-Kur’an, Beyrut 1985, IV, 283.
7
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ba kan n n yetkisine baFl olan ve ba lang c itibariyle baFlay c olmayan bir
akit olarak kabul edilir.11 Vatanda l k antla mas ise Müslümanlar aç s ndan
reddi kabil olmayan bir sözle me olarak deFerlendirilir.12 Farkl bir ülke vatanda olan herhangi gayrimüslim bir ki inin gönül r zas yla vatanda l F
kabul etmesi, vize süresinin bir y l geçmesi, gayrimenkul sat n almas veya
evlilik gibi sebeplerle vatanda l k statüsünü kazand F bilinmektedir. Ayr ca
sava n hangi a amas nda olursa olsun, vergisini verme taahhüdünde bulunan gayrimüslim dü man bir ki inin vatanda l k sözle mesini kabul ettiFini
beyan etmesi kâfi görülür. Hatta sava ta srar edenlere, yenik dü tüklerinde
vatanda l k hakk tan n r.13
slam hukukunda vatanda l k sözle mesi müebbet eman diye isimlendirilir ve daimi bir statüyü ifade eder.14 BilindiFi gibi, ticari sözle meler bozulabilir, nikâh sözle mesinde ebediyet art olmas na raFmen nikâh sözle mesi
de bozulabilir; fakat gayrimüslimlerin vatanda l k sözle meleri Müslümanlar
aç s ndan hiçbir zaman bozulamaz. Hanefi mezhebinde ceza vakalar vatanda l k antla mas n n feshini gerektirmez. Vatanda l k antla mas sadece
gayrimüslim vatanda lar n ya dü man bir ülkeye s F nmalar ya da isyan
etmeleriyle hükümsüz kal r.15 Dahas zimmet akdinden sözle rucu sahih deFildir.16 Temel yakla m farkl olmamakla birlikte,17 mam 4afi‘î ba lang çta
art ko ulmas durumunda ilgili artlar n ihlalinin de antla may hükümsüz
k lacaF kanaatindedir.18 Sözün özü slam hukukunda vatanda l k sözle mesi, dini ve hukuki bir güvenceyi gerekli k lar, Müslüman olmaya e deFer hukuki bir statüyü ifade eder.
F k h literatürümüzde gayrimüslim bir vatanda bile vatanda l ktan
ç karma kavram yoktur. Çünkü vatanda l k sözle mesi dini ve hukuki bir
niteliFe sahiptir. Ba ka bir anlat mla vatanda l ktan ç karma yönetim yetkisinin d nda kabul edilir. Bu sebeple devlet ba kan n n bile gayrimüslimlerin
vatanda l k sözle melerini feshetme yetkisi yoktur.19 Bu durum insana deFer
vermenin ve hukukun üstünlüFü ilkesinin tabii bir sonucudur. slam dünyas nda katliam ve soyk r m türü bir hadisenin meydana gelmemi olmas bu
ilkeyle yak ndan alakal d r.

11

Kâsânî, Alauddin Ebu Bekr b. Mes‘ûd, Bedâi‘u’s-sanâi’ fi fertîbi’ - erâi‘, Beyrut 1986, VII, 109.
Kâsânî, VII, 107.
13
Zeydan, Abdulkerim, Ahkâmu’z-zimmiyyîn ve’l-müste’menîn fi dâri’l-dslam, Beyrut 1988, s. 25 vd.
14
Kâsânî, VII, 110.
15
Kâsânî, VII, 106–107, 112.
16
Bilmen, Ömer Nasuhi, Hukuk $slamiyye ve Ist lahat F khiyye Kamusu, dstanbul, ts. III, 430.
17
±afi‘î, Muhammed b. ddris, el-Ümm, Beyrut, ts. IV, 198.
18
±afi‘î, IV, 208–211.
19
Kâsânî, VII, 109; Hamidullah, Muhammed, $slam Anayasa Hukuku (ed., Vecdi Akyüz), dstanbul 1995, s. 210.
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B. Vatanda8l k sözle8mesinin kapsam
Gayrimüslimlerin, can, namus, çocuk ve mallar n n d ve iç tehditlere
kar korunmas , dini haklar , slami ibadetlerden muafiyetleri, cizye ile yükümlü olmalar , asayi ve emniyet faktörü vatanda l k haklar kapsam nda
deFerlendirilebilir. Biz burada ilgili konular hakk nda genel bilgiler vermekle
yetineceFiz.
1. Gayrimüslimlerin d 8 güvenlikleri
Vatanda l k sözle mesinin gereFi olarak gayrimüslimlerin dâhili ve harici tehditlere kar can, namus, çocuk ve mal güvenliklerini saFlamak Müslümanlar n sorumluluFu alt ndad r.20 Peygamberimiz (as) bu sorumluluFu
“Onlar Allah’ n ve Resulünün zimmetindedir”21 ifadesiyle tan mlar. Hz. Ömer
(ra), vatanda l k sözle mesinin “onlar u'runa sava may bile gerekli k ld ' n ”22 belirtir. Halid b. Velid’in (ra), Hire halk yla yapt F vatanda l k antla mas nda da u ifadeleri görüyoruz; “E'er verdikleri sözleri tutar, ahitlerini
muhafaza ve artlara riayet eder, Müslümanlara kar vergi borçlar n öderlerse, di'er gayrimüslim vatanda a tan nan haklar e it olarak onlara da
tan n r. 9ç ve d dü manlara kar onlar n müdafaas n yapmak, can ve mal
emniyetini sa'lamak bizim vazifemizdir.”23
Gayrimüslimlerin d tehlikelere kar korunduFunu ilk dönemlerden
itibaren görmek mümkündür. Suriye’nin fethi esnas nda ordu kumandan
Ebû Ubeyde (ra) 4am bölgesi H ristiyanlar yla sulh antla mas yapar. Gayrimüslimler slam devletinin adil ve insani davran , Müslümanlar n dürüstlüFü ve iyi ahlak kar s nda duyduklar hayranl k ve memnuniyet sebebiyle,
sava haz rl F içinde olan Bizansl lardan Müslümanlara bilgi getirmeye,
slam devleti için casusluk yapmaya ba larlar. Bizansl lar n sava haz rl klar n n ciddi say labilecek bir noktaya ula mas kar s nda ise Ebû Ubeyde (ra)
bölgedeki Müslümanlarla sulh antla mas yapm bulunan memleketlerin
valilerine birer mektup yazarak gayrimüslimlerden toplam olduklar cizye
ve haraçlar iade etmelerini emreder. Gayrimüslimlere hitaben de öyle yazar;
“Biz, sizden alm oldu'umuz mallar n z size iade ediyoruz. Çünkü bize gelen haberlere göre Bizansl lar büyük bir sava haz rl ' içindeler. Hâlbuki biz
bu mallar sizin can n z , mal n z ve memleketinizi korumak için alm t k.
8u anda biz buna muktedir de'iliz. Sizden ald klar m z geri veriyoruz. Allah

20

Kâsânî, VII, 111.
Tirmizî, “Siyer”, 48.
22
Buharî, “Cihad ve Siyer”, 174.
23
Ebû Yûsuf, Ya‘kûb b. dbrahim, Kitâbu’l-Harâc, Beyrut 1302, s. 143–144.
21
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bizi dü mana kar muzaffer k larsa, önceki artlara yine ba'l y z.” Bu talimat üzerine al nanlar geri iade edilir.24
O esnada gayrimüslimler ise öyle derler; “Sizlerin idaresi ve adaleti,
daha önce içinde bulundu'umuz zulüm ve zorbal ktan bizim için daha iyidir.
Bizler Herakl’ n ordusunu sizin valinizle birlikte ehirden kovaca' z.” Oradaki Yahudiler de harekete geçtiler ve “Tevrat üzerine yemin ederiz ki, Herakl’ n
kumandan , bizi ma'lup ve yok etmeden H ms ehrine giremeyecektir” dediler, ehrin kap lar n kapatt lar ve müdafaa ettiler. Müslümanlarla antla ma
yapm olan diFer ehirlerin H ristiyanlar ve Yahudileri de ayn ekilde hareket ettiler ve unlar söylediler; “E'er Bizansl lar ve onlara ba'l olanlar,
Müslümanlara galip gelirlerse, bizler daha önceki (kötü) halimize döneriz; biz
Müslümanlardan bir ki i de kalsa, onlara verdi'imiz söze ba'l kalaca' z.”
Allah Müslümanlara zafer nasip ettiFinde, bu insanlar ehirlerinin kap lar n
açt lar, davul ve zurnalar n ç kar p oynad lar.25
2. Kanun önünde e8itlik ilkesi
Gayrimüslimlerin can, namus, çocuk ve mal güvenlikleri d tehlikelere
kar korunduFu gibi, iç tehlikelere kar da korunmak zorundad r. ç hukuk
yönüyle slam hukukunda genel ilke mülkilik prensibidir. DiFer bir ifade ile
slam ülkesinde ya ayan herkese dini kurallar yla ilgili olmayan hususlarda
dinleri ne olursa olsun e it hukuki hükümler uygulan r. Bu bak mdan Müslüman bir devletin hâkimiyeti alt nda ya ayan gayrimüslimler slam hukukuna tabidir. Muamelat ve ceza konular bu kapsama dâhildir.26 Yürütmeyi
ilgilendiren bütün konular ayn kategoride deFerlendirmek mümkündür.
Peygamberimizin (as) “Müslümanlar n haklar onlar n da haklar , Müslümanlar n sorumluluklar onlar n da sorumluluklar d r”27 hadisi hukukî prensibi beyan eder.
slam muhakeme hukukuna göre, kul hakk ile ilgili davalarda davac
veya daval n n dini kimliFinin verilecek hükme hiçbir olumsuz etkisi yoktur.
Hatta deFil halktan bir ki inin, devlet ba kan n n bile gayrimüslim bir vatanda la beraber muhakeme edildikleri bilinmektedir. Hâkimlerin halifelerin
aleyhine karar verdikleri pek çok vak’alar vard r. Bir gayrimüslimle Hz.
Ali’nin ve gayrimüslim bir vatanda la Fatih Sultan Mehmed’in beraber yarg land klar slam hukuk tarihinde me hurdur.
slam ceza hukukuna göre, Müslüman ve gayrimüslim vatanda lar e it
hükümlere tabidir. Bir gayrimüslimin Müslüman birisini öldürdüFünde k sas

24

Ebû Yûsuf, s. 139.
Belâzûrî, Futuhu’l-Buldan (çev. Mustafa Fayda), Ankara 2002, s. 195–196.
26
dbn Abidin, Ha iyetü Reddi’l-muhtâr, dstanbul 1984, IV, 128–129; ±afi‘î, IV, 180.
27
Tirmizî, “Siyer”, 48.
25
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hükümleri uyguland F gibi, Müslüman bir ki inin bir gayrimüslim vatanda
öldürmesi durumunda da Ebu Hanife’ye göre k sas hükümleri uygulan r.
Çünkü ilgili hükmü bildiren ayet-i kerimede “nefs” kelimesi kullan l r.28 Nefs
kelimesi de inanan inanmayan herkese amildir. bn Abbas diyet miktar
yönüyle, Müslüman ile gayrimüslim vatanda n e it olduFuna hükmeder.29
Müslüman ölülere sayg gösterildiFi gibi gayrimüslimlerin ölülerine de
sayg gösterilir. Hayattayken gayrimüslimlere hakaret edilemediFi gibi mezarl ktaki kemiklerine de hakaret edilemez. Müslümanlara iftira etmek yasak
olduFu gibi gayrimüslimlere de iftira etmek yasakt r. 4ayet bir Müslüman bir
gayrimüslim kad na tecavüz ederse, bir Müslüman kad na tecavüz ettiFinde
kendisine verilecek cezan n ayn s yla cezaland r l r.30
Gayrimüslimlerin mal varl klar güvence alt ndad r. Müslüman bir ki inin gayrimüslim bir vatanda n mal n çalmas durumunda h rs zl k cezas
tatbik edilir. Hatta Müslümanlara haram olan içki ve domuz gibi mallar, gayrimüslimlerin mal güvenlikleri kapsam na dâhildir. Her ne kadar bu mallar
Müslümanlar aç s ndan deFerli bir mal olarak görülmeseler bile, gayrimüslimlerce mali bir deFer ifade ettiFi için bu mallara dokunulamaz. Hâkim kanaatte Müslüman birisinin bu mallara zarar vermesi durumunda tazmin etmesi gerekir.31
3. nanç ve ibadet özgürlüGü
nanç özgürlüFü zimmîlere tan nan temel haklar n en önemlilerinden
biridir. Dinlerini deFi tirme konusunda kendilerine hiçbir bask ve zorlama
yap lamaz. Zira bu hak onlara Kur’an taraf ndan “Dinde zorlama yoktur.
Art k hak ile bat l iyice ayr lm t r”32 ifadesiyle tan nm t r. Ba ka bir ayette
ise “De ki, ‘Gerçek Rabbindendir’. Art k dileyen inans n, dileyen inkâr etsin”33
buyrularak ayn hüküm ba ka bir anlat mla tekrarlanm t r. Hz. Peygamber
(as) de insanlar n dinlerini deFi tirme konusunda ikna yönteminden ba ka
bir yol takip etmemi tir.34
Zimmîler ibadetlerini ve ayinlerini rahatça yapabilirler. Çocuklar na din
eFitimini diledikleri ekilde verebilirler. Ayr ca dini hükümlerine müdahale
edilmez. F k hta gayrimüslimlerin dini hükümleriyle ilgili konulardaki genel
prensip “dini hükümlerinde gayrimüslimleri inançlar yla ba ba a b rak 28

Maide, 5/32.
Kâsânî, VII, 252.
30
Hamidullah, s. 174.
31
Serahsî, Muhammed b. Ahmed, el-Mebsût, Beyrut 1986, XI, 102.
32
Bakara, 2/256.
33
Kehf, 18/29.
34
Aktan, Hamza, “Kur’an ve Sünnet I~{j{nda Zimmîlerin Hak ve Yükümlülükleri”, Kur’an- Kerim’de Ehl-i Kitab,
dstanbul 2007, s. 366.
29
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n z”35 ifadesiyle özetlenir. Esasen Müslümanlarla gayrimüslimler aras ndaki
e itlik ilkesinin ihlalinin en temel istisnas n dini hükümler olu turur. Dini
hükümler de hem gayrimüslimlerin dini hükümlerini hem de Müslümanlar n
dini hükümlerini kapsar. Burada kullan lan Müslümanlar n dini hükümleri
tamlamas , f k h kitaplar nda ibadet kategorisinde deFerlendirilen hükümleri
ifade eder.
slam’da gayrimüslimlerin dini deFerlerine sayg duyulduFu gibi dini
hükümlerine de sayg duyulur. Bu ilke ilk dönemlerden itibaren tavizsiz bir
yarg y ifade eder. Peygamberimiz (as) Necran H ristiyanlar n Mescidü’nNebi’de kabul etmi tir. Tart malar ortas nda, Necranl lar konu malar n
yar da keserek d ar ç kmak isterler. Peygamberimiz (as) sebebini sorduFunda onlar; “Bizim için ayin vakti geldi ve biz onu tam vaktinde yapmak istiyoruz” diye cevap verirler. Peygamberimiz (as) “ayininizi burada mescitte de
yapabilirsiniz” buyurur. Bu onlar taraf ndan kabul edilir. Tarihçi unu ilave
etmektedir: H ristiyanlar n k blesi doFudur, dolay s yla onlar mescitte doFuya doFru yöneldiler.36 Ayr ca Necranl lar ile yap lan sulh antla mas nda mabetlerine dokunulmayacaF , patrik ve rahip atanmalar na kar lmayacaF
Peygamberimiz (as) taraf ndan belirtilir.37
Gayrimüslimlere dini inanç esaslar n kendi çocuklar na öFretme ve onlar kendi inançlar istikametinde eFitme imkân saFlan r. Peygamberimiz
(as) zaman nda Medine Yahudilerine ait, sinagog ve eFitim müessesesinin
her ikisini ihtiva eden Beytü’l-midrâs bulunmaktayd .38
Hatta Müslüman bir kocan n ehli kitap olan kar s n kendi dinine göre
ibadet etmesinden, oruç tutmas ndan, kiliseye gitmesinden, içki içmesinden
menetme hakk yoktur.39 Çünkü bu haklar inanç ve ibadet özgürlüFü kapsam ndad r. Dolay s yla kocas n n bile engelleme yetkisi bulunmamaktad r.
Dahas dini kurallar yla yak n ilgisi bulunan ah s, aile ve miras hukuku
alanlar nda gayrimüslimlerin kendi dinî hükümlerini uygulamalar na müdahale edilmemi tir. 1917 tarihli Hukuk- Aile Kararnamesi’nde Müslüman,
Yahudi ve H ristiyanlara göre ayr ayr hükümler belirlenmi tir.40 Konumuzla
ilgili olarak H fz Veldet, “Malum oldu'u üzere Osmanl devleti, hükmü alt na
ald ' bütün kavimleri bilhassa ahvali ahsiye ve aile sahas nda kendi gelenek ve adetlerini tatbik ve icrada serbest b rakm ve bu bak mdan dünyan n
en liberal imparatorlu'u olmu tur”41 tespitini yapar. Kanaatimizce f khi ilkelere dayanan bu uygulamay hukuki-kazai özerklik veya çok hukukluluk
35

Kâsânî, VII, 147.
dbn Hi~âm, es-Siretü’n-nebeviyye, Beyrut 1985, II, 574.
37
Ebû Yusuf, s. 72, 73.
38
dbn Hi~âm, II, 552, 558; Hamidullah, s. 217.
39
Bilmen, II, 105.
40
Osmanl Hukuk- Aile Kararnamesi (Orhan Çeker), Konya 1999, s. 32 vd.
41
Veldet, H{fz{, Medeni Hukukun Umumî Esaslar , dstanbul 1948, s. 79.
36
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olarak nitelemeden ziyade, gayrimüslimlerin dini hükümlerine sayg l yönetim anlay yla izah etmek daha isabetlidir. Çünkü bu konuyla ilgili hükümlerin ortak özelliFi, dini hükümler kategorisinde deFerlendirilmesidir.42
4. slamî ibadetlerden muafiyetleri
Genelde Müslümanlarla gayrimüslimler aras nda e itlik ilkesinin ihlali
olarak yorumlanmas na sebep olsa bile, esasen gayrimüslim vatanda lar n
cizye ile yükümlü olmalar zekât n ve askeri hizmetlerin (cihad) dinî niteliFinden kaynaklan r. Temel ilke olarak gayrimüslim vatanda lar Müslümanlar n dini yükümlülükleriyle muhatap deFillerdir.43 Çünkü f k h literatürümüzde namaz, oruç ve hac ibadet kategorisinde deFerlendirildiFi gibi, zekât ve
askeri hizmetler de ibadet kategorisinde deFerlendirilmektedir. Bu sebeple
gayrimüslimler zekâttan ve askeri hizmetlerden muaf tutulmu lard r.44 Tabii
ki askeri hizmetlerle yükümlü tutulmamay gayrimüslimler askerlik yapamazlar eklinde yorumlamamak gerekir. Çünkü gerek Peygamberimiz (as)
gerekse de daha sonraki dönemlerde gayrimüslimlerin askeri hizmetlere i tirak ettiklerini biliyoruz. Gayrimüslim vatanda lar n askeri hizmetlere i tirak
etmeleri durumunda o y l cizyeden muaf olacaklar ve ganimetten devlet ba kan n n takdir edeceFi bir miktar alacaklar f k h kitaplar m zda kay tl d r.45
Bununla beraber, askeri hizmetlerin farkl boyutlar ve nevi ahs na münhas r stratejik önemi hiçbir zaman göz ard edilmemelidir.
5. Malî yükümlülükleri
Tarihte vergisiz bir devletin olmad F bilinmektedir. Çünkü devletin iç
ve d güvenliFini saFlayacak, çe itli kamu hizmetlerini devam ettirecek ba l ca kaynak, vergilerdir.46 BilindiFi gibi Müslümanlardan arazi vergisi olarak
ö ür, gayrimüslimlerden haraç al nmaktad r. Yaln z haraç vergisi toprak statüsüne baFl d r. Bu özelliFiyle haraç devlet arazisini i letenlerden al nan
y ll k maktu vergiyi ifade eder. Yani sahibinin Müslüman olmas veya olmamas sonucu deFi tirmez. Ticari vb. diFer gelirlerinden Müslümanlar zekât ile
gayrimüslimler ise cizye ile yükümlüdür ve daha ziyade s naî, ticari vb. mallar ndan cizye al nm t r.47 Zekât miktar Müslümanlar n malî gelirleriyle
orant l olduFu gibi, cizye miktar da gayrimüslim vatanda lar n iktisadi du-

42
Bkz. Güne~, Ahmet, “Medine Vesikas{n{n dslam Hukuku Aç{s{ndan Kaynak Dejeri”, EKEV Akademi Dergisi,
Ankara 2008, sy. 34, s. 218-219.
43
Zencânî, Ebû’l-Menakib ±ihabuddin Mahmud b. Ahmed, Tahricu’l-furû‘ ale’l-usûl, Beyrut 1987, s. 99.
44
bkz. Bilmen, III, 360.
45
Meydanî, el-Lübâb fi erhi’l-Kitâb, Beyrut 1985, IV, 132.
46
Tuj, Salih, $slam Vergi Hukukunun Ortaya Ç k , dstanbul 1984, s. 1 vd.
47
Ebû Yûsuf, s. 123.
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rumlar yla orant l olmu tur.48 Tarihte farkl kategorilerde (12, 24, 48 dirhem
gibi) cizye al nmas bu kanaati teyit eder.49 Zaten çocuklardan, kad nlardan,
kazanc olmayan fakirlerden ve din adamlar ndan cizye al nmam t r.50
Hatta daha sonra fakirle en gayrimüslimlerden cizyenin kald r ld F n ,
dahas hazineden yard m yap ld F n Hz. Ömer (ra) örneFinde görüyoruz. Hz.
Ömer (ra) bir gün bir adam n kap s ndan geçerken önünde ya l ve gözleri
görmeyen birisinin dilendiFini görür. Arkas ndan yakla arak omuzuna dokunur ve hangi dine mensup olduFunu sorar. Adam Yahudi olduFunu söyleyince, Hz. Ömer (ra) ona: “Seni bu hale dü üren nedir?” diye sorar. Adam;
“ödemekle mükellef oldu'um cizye, ihtiyaç ve ya l l k” cevab n verir. Bunun
üzerine, Hz. Ömer (ra) adam elinden tutup kendi evine götürür, bir miktar
sadaka verir, beytü’l-mal n hazinedar na yollar ve öyle söyler; “Bu adama
ve benzerlerine bak n z. Vallahi, biz bunlara insafl davranmal y z. Gençli'inde cizyesini ald ' m z bu adam ihtiyarl ' nda böyle peri an halde b rakamay z. ‘Sadakalar sadece fakirlere, miskinlere, zekât toplayan görevlilere,
kalpleri 9slam’a s nd r lacak olanlara, esirlik ve kölelikten kurtulmak isteyenlere, borçlulara, Allah yoluna ve muhtaç kalm yolcu ve gariplere mahsustur’51 ayetinde geçen fakirlerden maksat Müslümanlard r; miskinlerden
maksat ise ehli kitab n fakirleridir” diyerek Hz. Ömer (ra) bu adam ve benzerlerinden cizye al nmas n kald r r.52
Tanzimat döneminde vergide e itlik ilkesinden hareketle cizye vergisinin kald r lmas kar l F nda askerlikle mükellef olmalar na gayrimüslim
vatanda lar n raz olmad klar burada hat rlanabilir.53 Sözün özü cizye alma
idari bir tasarruftur ve sulh ile fethedilen yerlerde diFer mükellefiyetler gibi
cizye miktar da anla ma ve r zaya dayanmaktad r.54
6. Emniyet ve asayi8 faktörü
Müslümanlar n ilay- kelimetullah ad na yapt F faaliyetlerinin dinin
yay lmas nda oynad F rol inkâr edilmemekle birlikte, bunun slam dininin
zorla kabul ettirilmesi için bir vas ta olarak kullan lmad F , asimilasyon uygulanmad F , hatta isim deFi tirmeye bile gidilmediFi tarihi bir gerçektir.
Gayrimüslimler kendi inançlar n koruma konusunda her zaman tam bir serbesti içerisinde olmu lard r. Yani salt dini inanç farkl l F hiçbir zaman takip
ve kovu turma sebebi olmam t r. Yaln z burada salt dini inanç farkl l F ile
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Ebû Yûsuf, s. 40, 122.
Ebû Yûsuf, s. 36, 38.
50
Ebû Yûsuf, s. 122.
51
Tevbe, 9/60.
52
Ebû Yusuf, s. 126.
53
dnalc{k, Halil, “Cizye”, D$A, dstanbul 1993, VIII, 48.
54
Kâsânî, VII, 111.
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3>>

1.

%VDMP

dini inanc ve mezhebi farkl ki ilerin dü manca davran lar n birbirinden
ay rmak daha isabetlidir. Elbette dü manca davran lar n faili Müslüman da
gözükse, dü manca faaliyet yap lan yer mescit olarak da adland r lsa, asla
müsaade edilemez.55 Bu tür konularda Müslümanlar n duyarl , yöneticilerin
basiretli olmalar gerekir.
Bununla beraber slam tarihinde gayrimüslimlere yönelik baz k s tlamalardan hep bahsedilmektedir.56 Kanaatimizce ilk dönem uygulamalar nda
görülen k s tlamalar n önemli bir k sm n emniyet ve asayi gerekçesine hamletmek mümkündür. Mesela Hz. Ebu Bekir döneminde stratejik öneminden
dolay baz gayrimüslim kabilelere askeri üniforma giymemeleri art ko ulmu tur.57 Hz. Ömer döneminde Yahudilerin Hayber’den tehcir edilmelerinde
“Onlar daha önceden ensardan birine sald rd klar gibi, imdi de Abdullah b.
Ömer’e sald rd lar. Orada bizim onlardan ba ka dü man m z oldu'unu bilmiyorum”58 ifadesi, sürgün gerekçesi olarak zikredilir. H ristiyanlar n
Necran’dan tehcir edilmelerinde ise orada at ve silah edinmeleri sebebiyle Hz.
Ömer’in (ra) onlar n Müslümanlara kar dü manca bir tav r içerisinde olmalar ndan endi e ettiFi belirtilir.59
Baz slam hukukçular Hz. Ömer döneminde Arap yar madas ndan Yahudi ve H ristiyanlar n tehcir edilmesini gayrimüslimlerin Hicaz bölgesine
giremeyeceFi eklinde yorumlam lard r.60 Hâlbuki Peygamberimiz (as) zaman nda gayrimüslim elçilerin, heyetlerin, hatta tüccarlar n Medine’ye gelip
gittikleri bilinmektedir. Hulafa-i Ra idin ve sonras dönemlerde bu geli gidi ler devam etmi tir. Zaten Ebû Hanîfe’ye göre, hac ve umre maksad olmayan gayrimüslimlerin harem bölgesine girmeleri hususunda dinen bir mahzur
bulunmamaktad r. DiFer mescitler de ayn kategoride deFerlendirilir.61
Genel ilke olarak kiliselerinde çan çalmalar , ayin ve bayramlar nda haç
gezdirmeleri dinî ayin ve ibadet serbestîsi kapsam ndad r. Gece veya gündüzün istedikleri saatte çan çalabilecekleri ifade edilmekle birlikte, namaz vakitlerinde çan çalmalar na izin verilmeyeceFi baz antla ma metinlerinde
kay tl d r.62 Fethedilen yerlerde eski mabetlere dokunulmayacaF , tahrip olmu sa restorasyon imkan saFlanacaF beyan edilir.63 Özellikle Arap yar madas nda yeni mabet yap lmas na s cak bak lmamakla birlikte, ihtiyaca binaen

55

Mescid-i D{rar örneji için bkz. Tevbe, 9/107.
bkz. ±âfi‘î, IV, 218.
57
Ebû Yûsuf, s. 144.
58
Ebû Yusuf, s. 51.
59
Ebû Yusuf, s. 73, 74.
60
±afi‘î, IV, 216 vd.
61
dbn Âbidîn, IV, 108-109; Elmal{l{, M. Hamdi Yaz{r, Hak Dini Kur’an Dili, dstanbul 1979, IV, 2501 vd.
62
Ebû Yûsuf, s. 146.
63
Ebû Yûsuf, s. 143, 146-149.
56
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devlet ba kan n n iznine baFl olarak yeni mabet in a edilebileceFi ifade edilir.64 Özellikle Endülüs ve Osmanl tatbikat nda bunun örnekleri görülür.
slam tarihinde Osmanl ho görüsü halen de dünyaya örnek gösterilmektedir. Burada Osmanl ho görüsünün Ebû Hanîfe anlay na dayand F n
hat rlamak yerinde olur. Konumuz aç s ndan özellikle Fatih’in gayrimüslimlere verdiFi ferman ayr bir öneme sahiptir.65 Çünkü Fatih’in gayrimüslimlere
verdiFi bu ferman daha sonraki padi ahlar için de baFl y c kabul edilmi tir.
Nitekim Endülüs’teki Müslümanlara yap lan zulme kar l k mütekabiliyet
ilkesine istinaden Yavuz Sultan Selim kiliseleri camiye döndürmek isteyince,
Zenbilli Ali Efendi bunun Kur’an’a ve Fatih Sultan Mehmed’in patrikhaneye
verdiFi ahitnameye göre, er’an caiz olamayacaF n bildirmi ve Yavuz Selim’in te ebbüsünü önlemi tir. Ayn konu Kanuni zaman nda da ele al nm ,
fakat bu kere de Ebussuud Efendi taraf ndan reddedilmi tir.66
Alkollü içkilerin kullan lmas Müslümanlara yasak olduFu halde gayrimüslimler yaln z kullanmada deFil, imal ve ithal etmekte, kendi aralar nda
sat yapmakta tam bir serbestîye sahiptir. slam tarihinde sadece Müslümanlar n çoFunlukta olduFu yerlerde sedd-i zerai ilkesi aç s ndan içkinin
aleni sat m na izin verilmemi tir.67
Sonuç
slam hukukunda devletleraras antla malar eman (himaye) müessesesine, eman müessesesi de zimmet müessesesine dayan r. Zimmet müessesesi
ise Müslüman olmaya e deFer hukuki bir güvenceyi gerekli k lar.68 Buna göre
az nl k kavram slam tarihinde demografik durumu nitelese bile, hukuki
statüyü ifade etmez. Zaten f k h kitaplar m zda gayrimüslimlerin vatanda l k
statülerini ifade için az nl k kavram kullan lmaz.
F k h literatürümüzde gayrimüslimlerin vatanda l k sözle meleri Müslümanlar aç s ndan reddi kabil olmayan bir akit olarak kabul edilir, daimi bir
statüyü ifade eder ve yönetim yetkisinin d nda deFerlendirilir. Vatanda l k
antla mas gereFi gayrimüslimlerin dâhili ve harici tehlikelere kar can,
namus, çocuk ve mal güvenliklerinin saFlanmas ve korunmas Müslümanlar n sorumluluFundad r. Kul haklar kapsam ndaki bütün konularda din, dil,
rk, milliyet, cinsiyet ve makam ayr m yap lmaz ve e it hukuki hükümler
uygulan r.

64

bkz. Bilmen, III, 427.
Bkz. Akgündüz, Ahmet, Osmanl Kanunnameleri, dstanbul 1990, I, 477; Köse, Saffet, $slam Hukuku Aç s ndan Din
ve Vicdan Hürriyeti, dstanbul 2003, s. 43-44.
66
Niyazi, Mehmet, Türk Devlet Felsefesi, dstanbul 1993, s. 227.
67
Kâsânî, VII, 113.
68
Kâsânî, VII, 111.
65
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Gayrimüslimlerin dini deFerlerine daima sayg duyulur ve dini hükümleriyle ilgili bütün hususlarda kendi inançlar yla ba ba a b rak lmalar temel
ilke olarak kabul edilir. Ayr ca gayrimüslimler slami ibadetlerle muhatap
deFildir. Bu anlay “sizin dininiz size, bizim dinimiz bize”69 ve ehli kitap
kastedilerek “bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz size”70 eklinde ifade
edilen ayetlere dayan r ve dini hükümlere sayg l yönetim anlay n yans t r.
Baz dönemlerindeki bir k s m dar görü ve dar vicdanlar n sert ve baFnazca tutumlar istisna edilecek olursa, slam toplumunda farkl inançlar n
dini hükümlerinin farkl l F ndan kaynaklanan içtimai tezahürleri genelde
ho görüyle kar lanm ve asla e itlik ilkesinin ihlali ve ayr mc l k olarak
yorumlanmam t r. DoFrusu k smen dahi olsa, onu ya amaya bir k s m manilerin bulunduFu veya “ u alan-bu alan” mülâhazas yla diyanete s n rlar
konmaya çal ld F bir yerde din ve vicdan hürriyetinden söz etmek mümkün
deFildir. Bask ve dayatmalar hem insana hem de insan n iradesine kar
apaç k bir sayg s zl kt r.
Dini hükümler kul ile Allah aras ndad r, ibadet kategorisindedir ve
imani-vicdani bir meseledir. Bu sebeple dini hükümlerde zorlamalar çoFu
zaman ya nifak ya da zulüm doFurur. Fert aç s ndan dini hükümleri yapmak
istemeyenleri zorlamak en az ndan ihlâs zedeler ve sonuçta münaf k tipler
üretir. Münaf F n iman da ameli de Allah kat nda makbul deFildir. Elbette
konunun eFitim ve ahlaki boyutunu istisna etmek elzemdir.
Üçüncü ah slar aç s ndan ise –velayeti ne ölçüde olursa olsun- hiçbir
insan n dini hükümleri k s tlama ve engelleme yetkisi hukuken yoktur. Çünkü dini hükümlerin kaynaF n “Allah’ n bizim rabbimiz, bizim de O’nun kullar olmam z”71 olu turur. Bu yüzden slam hukuk metodolojisinde dini hükümler Allah haklar kategorisinde deFerlendirilir, bütün haklar n önünde
gelir ve hiçbir hak onlara tercih edilemez, katiyen müdahale edilemez; cereyan ekli deFi tirilemez. Ayr ca bu haklarda af sistemi i letilemez, sulh yoluna gidilemez, hiçbir suretle skatlar söz konusu olamaz ve böyle bir eye
te ebbüs bile edilemez.
Bu temel ilkelere göre, dini hükümlerini ya amak isteyen insanlar n
dini haklar n k s tlamak veya engel olmak en az ndan ki inin vicdan yla
çeli ki meydana getirir ve çoFu zaman maFdurlar üretir. Kal c çözüm insana,
iradesine, iradesinin tercihi olan dü üncesine, dü üncesi kapsam nda inanc na, inanc n n gereFi olan dini deFerlerine ve dini hükümlerine sayg anlay nda sakl d r.

69

Kafirûn, 109/6.
Bakara, 2/139; Kasas, 28/55; ±ura, 42/15.
71
Debusî, Ebu Zeyd Abdullah b. Ömer, Takvîmu’l-edille fi usuli’l-f kh, Beyrut 2001, s. 81; Serahsî, Muhammed b.
Ahmed, Usulü’s-Serahsî, dstanbul 1990, I, 117.
70
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HATÎB EL-OSMÂNÎ’YE GÖRE AF ‘Î FIKHININ ROTASI*
UN IT NÉRA RE DU FIQH Š F ‘ TE D’APRÈS AL-KHAT B
AL-‘UTHM N
Jacqueline Sublet**/ Çev. Dr. Ali hsan PALA***
Hatîb el-Osmânî,1 f k hç lar biyografisine dair olan Kitâbu Tabakâti’lFukahâi’l-Kubrâ adl eserini 2 4aban 776/15 Ocak 1375 y l nda tamamlam t r.
DoFrudan ya da dolayl olarak 4âfi‘î mezhebine mensup âlimlerin bir
listesini de eklemi tir. Bu biyografi silsilesi alt as rdan fazla ve 4âfi‘î’ye kadar ki bilgiyi kaps yor. Bu silsilenin incelenmesi bize, 4âfi‘î f kh n n nakledilmesine dair bir tak m durumlar inceleme imkân vermektedir.
Öncelikle kâd Hatîb el-Osmânî’nin kendisi ve eserleri hakk nda birkaç
söz etmek uygun olacakt r. Elimizdeki kaynaklar onun hayat hakk nda bize
nadir bilgiler vermektedir.2 Safed, onun kâd l k ve hatiplik yapt F yerdir.
Tabakâtu’l-Fukahâ’y 3, Târîhu Safed’i4 ve 780/1378 y l nda yazd F ve daha

**
Yazar halen, Paris’teki CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) / Ulusal Bilimsel Ara~t{rma Merkezi’ne bajl{ IRHT (Institut de Recherche et d'Histoire des Textes) / Ara~t{rma ve Metinler Tarihi Enstitüsü’nün direktörlüjünü yapmaktad{r. Bu yaz{n{n çevirisi konusunda kendisiyle görü~erek izin istedik. Bunun üzerine o da Arabica
dergisi editöründen izin alm{~ ve buna dair bilgiyi bize e-mail ile göndermi~tir. Bundan dolay{ yazar{n kendisine ve ad{
geçen derginin editörüne te~ekkür etmeyi bir borç olarak görüyorum. dlgili e-mail yaz{~malar{ yaz{n{n sonuna eklenmi~tir.
***
Yüzüncü Y{l Üniversitesi dlahiyat Fakültesi dslam Hukuku Anabilim Dal{. E-mail: alihsanpala@yahoo.com
1
Osmânî’nin biyografisi hakk{nda bk. Pala, Ali dhsan, “Osmânî Hatîb”, D$A, c. XXXIII, s. 477-478.
2
Bk. GAL, Ek. II, 107 ; Karde~i Ali’nin k{sa biyografisi hakk{nda bk. ;ezerâtu’z-Zeheb, VI, 187.
3
Kitâbu Tabakâti’l-Fukahâi’l-Kubrâ, HH, IV, s. 144, 149, 151.; Yazma, Princeton Üniv. Kütüphanesi Garrett Koleksiyonu, no : 692, ve Paris Milli Kütüphanesi, Arapça Bölümü, no : 2093’de bulunuyor.
4
HH, II, 135, no: 2241 (Ke fu’z-Zunûn, I, 297).
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çok tan nm olan Rahmetu’l-Umme5 adl eserini burada kaleme alm t r ki
bu bize ula an tek eseridir.6
Bununla birlikte Osmânî, çe itli tabakât kitaplar nda – u ya da bu 4âfi‘î âlimin öFrencisi olarak- zikredilecek kadar tan nm t r.7 Ayn ekilde
onun baz eserleri çaFda lar taraf ndan az msanmayacak ölçüde polemik
konusu yap lm t r.
bn Kâd 4uhbe8, Tabakâtu’l-Fukahâ’y “yanl larla dolu”9 bir kitap olarak deFerlendirmemi midir?10 bnu Hiccî,11 Târîhu Safed’i okuyacak olanlar ,
metindeki özensizliklere kar uyarmam m d r?12
Bu ele tirilerin bir temeli var m d r? Öyle gözüküyor ki, Hatîb Osmânî
bu ele tirilere kolayca neden olmu tur. Gerçekten o Tabakât’ n sonunda u
iiri yazm t r:13
“Ben hatal y m, günahkâr m, suçluyum
Elimin gizlediFi ey beni kayg land r yor”
“Hayat mla oynad m ve onu saç p savurdum
4ayet a aF lan rsam, a rmay n.”
“Hayat m n elli dokuz senesini kayg s zca geçirdim.”
776/1375 y l nda yaz lan bu itiraf, Hatîb’in doFum tarihinin yakla k
olarak 717/1317 olduFunu tespit etme imkân saFl yor. Tabakâtu’l-Fukahâda
derlenen bilgiler, yazar n hayat hakk nda bize k smen özet bilgiler vermektedir.
723/1323 y l nda gerçekle en ani bir olaydan, yani büyük amcas Hasan’ n ölümünden, bu ki iye dair herhangi bir hat ran n olmad F anla l -

5

Rahmetu’l-Umme fi’htilâfi’l-Eimme fi’l-funûn, HH, III, 351, no: 5890., (Ke fu’z-Zunûn, I, 836; Bu eser taraf{m{zdan
tercüme edilmektedir. Yazar bu kitab{n ad{n{ burada olduju gibi sonuna fi’l-funûn ibaresini kitab{n ad{ndan zannederek koymu~tur. Dojrusu kitab{n ad{nda bu ibare yoktur. Ke~fu’z-zunûn’da Haci Halîfe bu kitab{ zikrederken “furû‘u
f{k{h hakk{nda anlam{nda “fi’l-furû‘” ifadesini kullanm{~ yazar da bunun kitab{n ad{na ait ibare oldujunu zannetmi~,
ayr{ca “furû” kelimesini de “funûn” ~eklinde okumu~tur ki bu yanl{~ bir tespittir. (Çev.).
6
Yani bugün için elimizde matbu olarak bulunan eser anlam{nda. (Çev.)
7
Örnejin bk. Ed-Dav’u’l-Lâmi‘, VI, 85, no: 286. ‘Umar b. Arslan el-Bulkînî’nin biyorafisi.
8
IX as{r ±âfi‘î fakihlerinden olup as{l ad{ Ebu’l-Fadl Bedruddîn Muhammed b. Ebî Bekr’dir. 874/1470’de vefat
etmi~tir. Bk. K{rb{y{k, Kas{m, “dbn Kâdî ±uhbe”, D$A, XX/101-102. (Çev.)
9
Kr~. ;ezerâtu’z-Zeheb, yukar da geçen ayn eser. (Karde~i Ali’nin k{sa biyografisi), VI/187.
10
dbn Kâdî ±uhbe “el-meh~uvve bi’l-evhâm” tabirini kullan{yor. Bk. dbn Kâdî ±uhbe, Ebû Bekr b. Ahmed,
Tabakâtu’ -;âfi‘iyye, Thk. El-Hâf{z Abdulalim Hân, ‘Âlemu’l-Kutub, Beyrut, 1987, III/37. (Çev.).
11
As{l ad{ Ebu’l-Abbâs ±ihâbuddîn Ahmed b. Alâiddîn olup muhaddis, tarihçi ve ±âfi‘î fakihidir. 816/1413 y{l{nda
vefat etmi~tir. Bk. Hizmetli, Sabri, “dbn Hiccî”, D$A, XX/66-67. (Çev.)
12
Haci Halîfe taraf{ndan nakledilen bilgidir. Bk. HH, II, 135, no: 2241; dbnu’l-Hiccî hakk{nda bk. GAL, Ek: II, 50.
13
Princeton’daki yazma, vr. 152.;
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yor.14 Bununla birlikte bu amca, Osmânî ailesinin önemli bir ahsiyeti idi ve
Safed’de ya amaktayd . Hatîb Tabakât’ nda, babas n n kendisinden ders
ald F “vali ve eyh” olan bu amcan n biyografisine özel bir tan t m yaz s yla
yer ay rm t r. Bu ayr nt bizim: “Hatîb’in 723/1323’de deFil, 717/1317’de
doFduFu” eklindeki hipotezimizi doFrulamaktad r ki arada 6 y l fark var.
Osmânî, 729/1328 y l nda15 öFrenimine devam etmek için D ma k’a, ertesi sene de16 ‘Aclûn kâd s n n yan na gitti.
739/1338’de17 Takiyyuddîn es-Subkî18 ve Alâuddîn el-Makdîsî’nin öFrencisi olacakt r.19 749/1348 y l nda hac için tekrar Mekke’ye gitmi ve orada
Halîl b. El-Keykeldî’ye e lik etmi tir. 750/1349’da Safed’e geçmi tir.20
751/1350 y l nda ise onu tekrar D ma k’da görüyoruz.21
Buna kar l k onun ölüm tarihini bilmiyoruz. Taabkât’ n sonunda22 “Ali
Hamzî (?) el-M srî el-Fakîr” diye birine ait bir not, Hatîb el-Osmânî’yi IX/XV.
Yüz y lda vefat eden âlimlerin listesinin yer ald F ed-Dav‘u’l-Lâmi‘ adl eserde gösteriyor. Bu yersiz görünüyor. Zira, Sehâvî (ö. 902/1497)’ye ait bu eserin (ed-Dav‘u’l-Lâmi‘) bas l nüshas nda Osmânî’yi göremiyoruz.23 Ayn dönemin diFer biyografi yazarlar kendi vefeyât (ölmü âlimler biyografisine
dair) esrelerinde Hatîb el-Osmânî’yi zikretmiyorlar. Belirtelim ki ona göre
daha az tan nm olan karde i Ali’nin24 ölümü kayda geçmi tir.
Bu sessizlik niye? ÇaFda lar n n nezdinde Osmânî, genel ilgisizlik içinde kaybolacak derecede gözden mi dü tü? Sessiz bir komplo mu söz konusu?
Ve niçin? En az ndan imdilik cevaps z kalan bir y F n soru.
4imdi, Kâdî Osmânî’nin çal mam z n ba nda zikri geçen eseri
Tabakâtu’l-Fukahâ’s ndan biraz bahsedeceFiz.
Bu eserde Osmânî, arkada lar ndan itibaren 770/1368’de vefat eden
âlimlere kadar olan silsilede seçkin hukukçular n biyografilerine dair özet
bilgiler vermektedir. simleri kronolojik s raya göre zikretmi tir. III/IX. As r14

Tabakâtu’l-Fukahâ’, Princeton’daki yazma, vr. 116.
Tabakâtu’l-Fukahâ’, Princeton’daki yazma, vr. 119.
16
Tabakâtu’l-Fukahâ’, Princeton’daki yazma, vr. 119vo.
17
Tabakâtu’l-Fukahâ’, Princeton’daki yazma, vr. 123, 127vo.
18
Biyografisi için bk. Tabloya ait 20 nolu dipnot. (Çev.).
19
Bk. Tabloya ait 36 nolu dipnot.
20
Tabakâtu’l-Fukahâ’, Princeton’daki yazma, vr. 129vo , 131vo.
21
Tabakâtu’l-Fukahâ’, Princeton’daki yazma, vr. 138.
22
Princeton’daki yazma, vr., numaras{z son varak.
23
Ed-Dav’u’l-Lâmi‘de Osmânî’nin biyografisi dejil, onun Tabakâtu’l-Fukahâ’s{na yap{lan at{flar yer almaktad{r.
Dolay{s{yla bu eserde Osmânî ismi bu vesileyle geçmektedir. Nitekim dijer tabakât kitaplar{nda da biyografisi yer
almazken, ad{ bu kitab{na at{flar vesilesiyle geçmektedir. Bk. Ed-Dav’u’l-Lâmi‘, I/237, IV/141, VI/86. (Çev.).
24
As{l ad{, Alâuddîn Ali b. Abdurrahman b. El-Hüseyin el-Hatîb b. El-Hatîb el-‘Usmânî es-Safedî olup 759/1357’de
ölmü~tür; Kr~. ;ezerat, yukar da geçen ayn eser. VI/187; Tabakâtu’l-fukahâ, Princeton’daki yazma, vr. 134; Durar,
III, 58, no: 135’e de bak{labilir.
15
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dan ba layarak geriye doFru olan müelliflere özellikle 4âfi‘î fakihlerine yer
vermi tir.
Bu liste bize iki yazma içinde ula m t r. Bunlardan biri, Paris Milli Kütüphanesi Arapça yazmalar bölümü 2093 numarada kay tl olup ba ve sonu
eksik haldedir. Oryantal25 yaz yla, büyük, ay r c noktalarla yaz l d r. Bu
nüsha yazar n eliyle tashih edilmi tir. Üzeri çizilmi kelimeler, kenar nda
ilaveler bulunmaktad r. Her sayfas nda 17 sat r ve k rm z mürekkeple yaz lm 158 (oryantal kaF t) varaktan ibarettir. Listenin en sonunda yer alan ki i
729/1328’de vefat eden bnu’l-Firkâh26’t r.
Daha ilginç olan, Tabakâtu’l-Fukahâ’n n ikinci yazma nüshas n n
Princeton Üniversitesi kütüphanesi Garret koleksiyonu 692 numarada kay tl
olmas d r. Bu nüsha tam olup bizzat yazar taraf ndan yaz lm ve tarihlendirilmi tir.27
Bu nüsha, cilaland r lm oryantal kaF t üzerine k rm z mürekkep kullan larak harekeli güzel bir nesih hatt yla yaz lm 150 varaktan olu maktad r. Kenar ndaki notlar (hâ iyeler) ve aç klamalar ( erhler) müellifin kendine
ait olduFu gibi en ba ta yer alan ba l k sayfas ve yedi sayfal k ehir isimleri
listesi de ona aittir.
Tabakâtu’l-Fukahâ’n n metni tam anlam yla 149vo. varak n üst k sm nda bitiyor. Osmânî’nin, a aF da (metnin sonunda) ayr nt lar n verdiFimiz
tabloda gösterildiFi ekilde 4âfi‘î’ye kadar giden hocalar n n ve onlar n hocalar n n isimlerini s ralamaya ba lad F liste ek olarak yer almaktad r.
Yazma, -daha önce özetini verdiFimiz ve yazar n hayat n n elli dokuz
y l n hatalar i leyerek kayg s zca geçirdiFini dile getirdiFi bir iirden sonrakitab n yaz m n n 2 4aban 776/15 Ocak 1375 y l nda tamamland F n ve kullan lan yöntemleri ifade eden bilgilerin yer ald F bir yaz yla bitiyor.28
Biz imdi bu nakil zincirini inceleyeceFiz. Bu nakil zinciri, ba l ca iki
dal olan ve pek çok dallara ayr lan bir aFaç gibi kendini göstermektedir.

25

Oryantal kaj{t ya da yaz{dan kas{t doju (Müslüman cojrafyada) kültüründe kullan{lan kaj{t ve yaz{d{r. (Çev.)
Bu zat, Burhânuddîn Ebû dshâk dbrâhîm b. Tâcuddîn Abdurrahmân b. dbrâhîm el-Fezârî e~-±âfi‘î’dir. 660/1262’de
dojdu. Amcas{ndan Arapça, babas{ndan da f{k{h dersleri okudu. Kendisine ±am “kâd{’l-kudât”l{j{ teklif edildi. Ancak
o bunu kabul etmeyerek kendini ilmî çal{~malara verdi. ±am’da vefat etmi~tir. Çe~itli eserleri bulunmaktad{r. (Biyografisi hakk{nda bk. dbn Hacer el-‘Askalânî, ed-Dureru’l-Kâmine fî A‘yâni’l-mieti’s-Sâmine, Thk.: Muhammed
Abdulmu‘îd Hân, Matba‘atu Meclisi Dâireti’l-Me‘ârifi’l-Osmâniyye, 2. bs., Haydarabad, 1972, I/36-38.; Subkî,
Ebdulvehhâb b. Ali, Tâbakâtu’ -;âfi‘iyyeti’l-Kubrâ, Thk.: Abdulfettâh Muhammed el-Hulv, 2. bs., Cîze/Kahire, 1992,
IX/312 vd.; Ziriklî, el-A‘lâm, I/45.; Kehhâle, Mu‘cemu’l-Muellifîn, I/43). (Çev.).
27
Yazar Sublet’in bize verdiji bilgiye göre, Fasl{ ara~t{rmac{ Abdulehad Cahdânî bu nüshay{ edisyon kritik yapm{~
olup yay{mlamak üzere bir yay{nc{ aray{~{ a~amas{ndad{r. Bu ki~i ile irtibat kurmaya çal{~{yoruz. (Çev.)
28
Biz bu nüshay{, Ara~t{rma ve Metinler Tarihi Enstitüsü’nün bize sajlad{j{ mikrofilmin büyültülmü~ resimleri
üzerinden inceledik. Bu çal{~ma, bu enstitünün Doju Ara~t{rmalar{ Bölümü taraf{ndan M. G. Vajda’n{n yönetiminde
yürütülen ara~t{rma projeleri çerçevesinde yap{ld{. Princeton’da korunan bu yazmay{ tan{mak için bk. Catalogue of the
Garrett Collection, no: 692.
26
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Hatîb Osmânî’nin ortaya koyduFu zincirin yans tt F bölünmeler ve tekrar
bölünmeler, bir bran ta zikredilen hukukçular n, ötekinde zikredilen âlimlerle her hangi bir ili kisinin olmad F n göstermiyor. Tam tersine çaFda âlimler, ünlü bir alimden ayr lan nesillerin en bilgili olanlar yla kar la mak için
uzun yolculuklar yap yorlar ve vefat etmi olan âlimin öFrencileriyle irtibat
kurarak ondan nakledilen bilgileri topluyorlard .
Nakil zinciri 37 âlimin bulunduFu bir listeyi ihtiva ediyor. Biz bu âlimlerin biyografilerine dair özet bilgileri inceledik. Özellikle onlar n coFrafi
merkezleri ve tamamlad klar yolculuklar ilgimizi çekti. Bu yolculuklar, onlar n 4âfi‘î f kh n hem öFrenmelerine hem de aktarmalar na imkân vermi tir.
Böylece, 4âfi‘î doktrininin geçtiFi coFrafi yola k tutmak istiyoruz.
Bu doktrin II/VIII. Yüzy lda M s r’da doFduFu gibi Irak, ran ve Suriye’ye geçti ve VI/XII. Yüz y la kadar sürdü. VI/XII. Asr n ortalar ndan VIII/XIV.
Asra kadar 4âfi‘î f kh n n aktar m , daha sonra anlatacaF m z politik ve dinî
olaylar n ard ndan Suriye coFrafi çerçevesiyle s n rl kald .
Özel olarak ilgileneceFimiz Müslüman doFuda 4âfi‘î f kh n n yay ld F
büyük dönem, II/VIII. yüz y ldan VI/XII. Asra kadar uzanan bu dönemdir.
II/VIII. As rda M s r’da ikamet eden mam 4âfi‘î, mezhebinin ilkelerini
aç klad F eserlerini burada yazd . O, kendi öFretisini III/IX. Asr n ba lang c ndan itibaren yayan çok say da öFrenci yeti tirdi.
Onlardan biri, hocas öldüFünde 29 ya nda olan ve yar m as r boyunca
4âfi‘î doktrinini yaymay üstlenecek olan Müzenî29’dir. Müzenî M s r’da ikamet ediyordu. Onun, Nil nehrinin ötesine yay lan ünü, ilim aramak için yolculuk yapan âlimlerin dikkatini çekiyordu.
BaFdat’tan gelen El-Enmâtî30 onun arkada ve en parlak öFrencisi olacakt r. O BaFdat’a dönü ünde 4âfi‘î f kh na ait bilgiyi hem erilerine ve Horasan’dan gelen kimi bilginlere aktaracakt r.
el-Enmâtî’nin 288/900’de ölümüyle 4âfi‘î’nin öFretisi, Irak’ta geni bir
yay l m göstererek ran’a ula t .
Seçkin ran’l bir bilgin; 4irâz’ n eski kâd s ve el-Enmâtî’nin öFrencisi
Ebu’l-Abbâs b. Sureyc31 BaFdat’a yerle ecek ve etraf nda talebeler ve ç raklar
yeti ecektir.

29
dmâm ±âfi‘î’nin önde gelen arkada~ ve talebelerinden biridir. As{l ad{ Ebû dbrâhîm dsmâ‘îl b. Yahyâ b. dsmâ‘îl olup
175/791’de dojmu~, 264/877’de vefat etmi~tir. bk. ±îrâzî, Ebû dshâk, Tabakâtu’l-Fukahâ’, s. 109.; Vefeyâtu’l-A‘yân,
I/71. ) (Çev.).
30
As{l ad{ Ebu’l-Kâs{m Osmân b. Sa‘îd b. Be~~âr olup dönemin önde gelen ±âfi‘î imamlar{ndan biriydi. Müzenî ve
Rabî‘ gibi ±afi‘î imamlardan dersler ald{. Bk. Tabakâtu’ -;âfi‘iyye, II/80). (Çev.)
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Onlardan bir diFeri Ebû shâk el-Mervezî32’dir. O da ran’dan geldi. O da
yine BaFdat’a yerle ecek ve çok say da öFrenci yeti tirecektir ki Ebû Zeyd elMervezî33 ve Ebû’l-Hasen el-Mâsercisî34 bunlardand r.
Bizim silsilemizde bu iki ranl dan her biri, 4âfi‘î dü üncesinin nakledilmesinin bir kolunun kaynaF nda bulunuyorlar.
Ebû Zeyd el-Mervezî BaFdat ekolünü olu turdu ve daha sonralar Horasan’a dönü ünde Nîsâbûr’da bir tak m öFrenciler yeti tirdi.
Ebu’l-Hasen el-Mâsercisî de bir süre BaFdat’a yerle ecek ve Arabistan
ve M s r’a k sa bir yolculuk yapt ktan sonra ya amak üzere Nîsâbûr’a geri
dönecektir.
Ebû Zeyd el-Mervezî’nin yeti tirdiFi iki öFrenciden biri “el-Kebîr” denilen Kaffâld r ki 4âfi‘î f kh n Amu Derya (Maveraünnehir; Semerkant vb. ilim
merkezlerinin olduFu bölge) ötesine ta yacakt r.
Kaffâl(365/976)’ n35 öFrencilerinden birisi Ebû Muhammed elCüveynî’dir. Bu zat Bistâm ve BaFdât’da ekol olacakt r. Sonra da
407/1016’da Nîsâbûr’da karar k lacakt r.
Onun oFlu mâmu’l-Harameyn Ni âbur’da Gazâlî’nin hocas olacakt r.
Gazâli’nin bizzat kendisi Muhammed b. Yahyâ’n n hocas olacakt r.
Fakat birkaç y l öncesine geriye gidiyoruz. Ebu’l-Hasen el-Mâsercisî’nin
bir öFrencisi Ebu’t-Tayyib et-Taberî –Ebû Muhammed el-Cuveynî’nin çaFda BaFdat’da çok say da öFrenci yeti tirdi, ki 4âfi‘î f kh n n ate li propagandisti
Ebû shâk e -4îrâzî onlardan biridir. O demiyor muydu ki: “Ben Horasan’a
gittiFimde hangi köy ve kente uFrad ysam oran n kâd s , müftüsü veya hatibinin benim öFrencilerim ya da arkada lar m olduFunu gördüm.”36 Onun
4îrâz, Basra, BaFdat ve Nîsâbûr’da bir süre kald F n biliyoruz.
4îrâzî’nin öFrencilerinden biri Kuzey Suriye kökenli el-Fârikî37’dir. O
Vâs t’a yerle ecek ve orada öFrenciler yeti tirecektir.

31

As{l ad{ Ebu’l-‘Abbâs el-Kâdî Ahmed b. Sureyc olup önde gelen ±âfi‘î fakihlerindendir. Özellikle usul konusunda
kendisine s{kça at{flar yap{lmaktad{r. 347/958’de Bajdat’da vefat etmi~tir. Bk. ±îrâzî, Ebû dshâk, Tabakâtu’l-Fukahâ’,
s. 197. (Çev.)
32
As{l ad{ dbrâhîm b. Ahmed olup dbn Sureyc’den ders alm{~t{r. 340/951’da Kahire’de vefat etmi~ ve dmâm ±âfi‘î’nin
yan{na defnedilmi~tir. Bk. Tabakâtu’ -;âfi‘iyye, II/105. (Çev.)
33
As{l ad{ Muhammed b. Ahmed b. ‘Abdullah olup Ebû dshâk’da ders alm{~t{r. 301/913’de dojmu~ 371/981’de vefat
etmi~tir. Bk. Tabakâtu’ -;âfi‘iyye, II/144. (Çev.)
34
As{l ad{ Muhammed b. ‘Ali b. Sehl olup döneminin ±afi‘î ~eyhi olmu~tur. 384/994’de 76 (bir rivayete göre 83)
ya~{nda vefat etmi~tir. geni~ bilgi için bk. Tabakâtu’ -;âfi‘iyye, II/166. (Çev.)
35
Biyografisi hakk{nda bk. Kallek, Cengiz, “Kaffâl, Muhammed b. Ali”, D$A, XXIV/146-147.
36
;ezerât, IV, 151.(Yazar). Kr~. ±îrâzî, Tabakâtu’l-Fukahâ, s. 236.; Tabakâtu’ -;âfi‘iyyeti’l-Kubrâ, IV/216. (Çev.)
37
433/1041’de Meyyefârikîn’de dojdu. As{l ad{ el-Hasen b. dbrâhîm b. Ali’dir. Vâs{t kad{l{j{ yapt{.
528/1134’de Vâs{t’da 95 ya~{nda vefat etti. bk. Tabkâtu’ -;âfi‘îyye, II/303. (Çev.)
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Ebû shâk el-Mervezî ve Muhammed b. Yahyâ38 (daha önce zikri geçen
Gazâlî’nin öFrencileri) ran’a yerle en son 4âfi‘îlerdir. Horasan’da 4âfi‘î ekolünün üstünlüFü onlarla beraber yok oldu.
Tam bir geli me içinde olan bir mezhep için bu ani soFukluk neden? Bu
sorunun cevab n , VI/XII. as r Horasan’ n sarsan siyasî-dînî olaylar n naklinde aramak gerekir. bnu’l-Esîr’in kroniFi, bu konuda çok aç k bilgiler saFlamaktad r. Biz Defrémery’nin yapt F Recherches sur trois princes de
Nichapour / Ni apur’un Üç Prensi Üzerine Ara t rmalar39 adl çal mas için
yapt F çevirisinden baz pasajlar ödünç alacaF z.
550/1155 y l nda son Selçuklu sultan Sancar, Horasan’ yak p y kan
Türk boyu OFuzlar taraf ndan devrildi. Bundan sonra güç asaleten Sancar’ n
yeFeni (k z karde inin oFlu) Mahmut’a, daha doFrusu azledilen Sultan’ n
eski bir türk kölesi olan el-Müeyyed Ay-Aba’ya geçti.40
Ay-Aba, egemenliFi alt ndaki Nîsâbûr, Tûs, Nisâ, Abîvard, 4ehristân ve
DâmeFân ehirlerinden geçici olarak OFuzlar uzakla t rd . Fakat 554 y l n n
4aban ay nda (AFustos-Eylül 1159) Nîsâbûr’un tekrar OFuzlar n eline geçtiFini görüyoruz. “Onlar bu ehirde ya ayanlara asla i kence yapmad lar; beinci günün sonunda oradan ç kt lar ve Serahs ve Merv ehirlerine yürüdüler” diyor bnu’l-Esîr41. Ancak onlar n gidi i Nîsâbûr için bahts zl k ve çok
büyük felaketin habercisi oldu”.
Gerçekten, bir 4âfi‘î fakihinin hayat na mal olan bir olay n ard ndan –
bu ölümden sorumlu tutulan ve bir nakîp(önder, lider) taraf ndan yönlendirilen- Ali taraftarlar (Alevîler) ile ba lar nda Müeyyed Muvaffakî ad nda bir
fakihin bulunduFu 4âfi‘leri kar kar ya getiren bir dizi sava meydana geldi.
“Nakîb triyat çar s n yak p y kt ” diye devam ediyor bnu’l-Esîr.42
Me‘âd sokaF Tâhir bahçesine giden sokaF ve aralar nda h s ml k baF olmas sebebiyle içinde 4âfi‘î fakihi el-Müeyyed’in bulunduFu Emîr Ebu’l-Me‘âlî
el-Cüveynî’nin evini yakt lar. Karga a ehrin her taraf na yay ld . Fakih elMüeyyed Tus, sferâîn ve Cüveyn’in halk ndan bir kalabal k toplad . Bunlar
Nakîb’in adamlar ndan birini öldürdüler. 18 4evvâl 554 (2 Kas m 1159)’de
Ali taraftarlar (Alevîler) ve yanda lar onlara kar yürüdüler ve onlarla sava t lar. Medreseler, çar lar ve mescitler yak ld , 4âfi‘îlerden çok kimse öldü.
el-Müeyyed el-Muvaffakî arkada lar ndan olu an çok küçük bir grupla birlik-

38

Horasan ve Nisâbur’un Ojuzlar taraf{ndan i~gali s{ras{nda öldürülmü~tür. Bk. dbnu’l-Esîr, el-Kâmil, IX/387. (Çev.)
dbnu’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, Editör: Tornberg, 1851, Cilt. XI; Defrémery’nin, Journal Asiatique, 1846’de yay{mlanan Recherches sur trois princes de Nichapour adl{ çevirisi, VIII, 446-482.
40
As{l gücün Müeyyed Ay-Aba’ya geçmesinin nedeni olarak Mahmut’un zay{f ki~ilikli olu~u gösteriliyor. Bk. Sümer,
Faruk, “Müeyyed Ay-Aba”, D$A, 31/479. (Çev.)
41
dbnu’l-Esîr, a.g.e., s. 154; Defrémery, a.g.e., s. 457.
42
dbnu’l-Esîr, s. 155; Defrémery, s. 458-459.
39
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te Farkad43 kalesine s F nd ve oradan Tûs yöresinde bir köye geçti”. Bu otorite bo luFu, yak p y kmalar, yaFmalamalar, dinî gruplar n çat mas gibi çeitli karga a ve kar kl klar n merkezinde bulunuyordu. “Nîsâbûr’da 4âfi‘î
dersleri tamamen durdu ve ehir yak p y kman n kurban oldu ve çok say da
insan öldü”.
Ayn sene, 4âfi‘îler ehri yeniden ele geçirdiler. Fakat “y k k zavall
kent Nisâbûr’da geriye kalan ne varsa hepsi tahrip edilmi ti. 4aâfi‘îler ve
taraftarlar Hanefîlere ait es-Sandeliyeh medresesini y kt lar…44”.
555/1160 senesi nispeten sakin bir geçti. Fakat Rabîu’sânî 556/ 1161
y l n n Nisan ay ndan itibaren iddet yeniden kök sald . 4âfi‘î fakihi elMüeyyed el-Muvaffakî ehri suçlulardan temizlemek bahanesiyle Nisâbûr’un
önde gelen ki ilerini tutuklad ve hapse att . Aralar nda Ali taraftarlar n n
(Aleviler) n nakîb(lider)i de bulunuyordu. el-Muvaffakî pek çok suçluyu öldürdü ve ehri harap etti”. 4âfi‘îlere ait hiçbir bina bu y k mdan kurtulamad .
“Bunlar aras nda âlimlerin bulu ma yeri olan ‘Akîl camisi ve onun içinde
bulunan bir kütüphane de vard . Sadece 4âfi‘îlere ait 17, Hanefîlere ait 8
medrese tahrip edildi”45.
Nîsâbûr’un ve dinî yöntemin farkl la mas n n ard ndan tahrip eilmi
Estarabâd46 veya 4ehristan47 gibi ehirlerin yaFmalanmas , Pers entelektüelinin ocaF olan Horasan’daki 4âfi‘î varl F n n yas çan n çal yordu. Hanefi
doktrini genel olarak Türk fâtihler taraf ndan kabul edilmi ve benimsenmi tir. K sa süre sonra da Cezîre’nin bat bölgelerinde kabul görecektir.
VI/XII. Asr n ikinci yar s nda, 505/1111’de Nîsâbûr’da doFan ve Muhammed b. Yahyâ taraf ndan yeti tirilen, BaFdat, D ma k ve Halep’e gidip
D ma k’a kesin olarak yerle meden önce Hemedân’a tekrar gelen Kutbuddîn
en-Nîsâbûrî gibi pek çok 4âfi‘î hukukçu Irak ve Suriye’ye s F nd lar.
Nîsâbûrî’nin öFrencisi bn ‘Asâkir ve onun öFrencileri art k 4am’ terk etmeyeceklerdir.
Böylece bizim tespitimize göre, 4âfi‘î doktrini büyük alimler ve Hatîb
el-Osmânî’nin övgüyle bahsettiFi hukukçular taraf ndan çe itli biçimlerde
“ta nm ” ve as rlar boyunca slam dünyas n n etraf na yay lm t r: Bu yay lma slam dünyas n n politik-dinî geli imiyle doFrudan ili kilidir ve
VIII/XIV. As rda Hatîb el-Osmânî’nin ölümünden k sa süre sonra gerilemek
üzere doruFuna ula acakt r.
Rotay Gösterir Tablo

43

El-Kâmil’de rQ M ~eklinde geçiyor. IX/424. (Çev.)
dbnu’l-Esîr, s. 156; Defrémery, s. 459.
45
dbnu’l-Esîr, s. 179; Defrémery, s. 463.
46
A.e., s. 165.
47
A.e., s. 183.
44
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(25) EbûZeydel-Mervezî (ö. 371/985)

(6) Eb’l-Hasen el-Mâsercisî (ö. 384/994)

(5) Ebû dshâk el-Mervezî (ö. 340/951)

(4) Ebu’l-‘Abbâs b. Sureyc(ö. 306/918)

(3) el-Enmâtî (ö. 288/900)

(2) Müzenî

e~-±âfi‘î (ö. 204/)
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Tabloya ait dipnotlar
1.Muhammed b. drîs e -4âfi‘î, Kr . GAL, I2 , 188; Ek: I, 303; Subkî, I,
284 vd.
2. brâhîm b. smâ‘îl el-Müzenî Ebû brâhîm, Kr . GAL, I2 , 190; Ek. I,
305; Subkî, I, 238 vd
198.

3.Osmân b. Sa‘îd el-Enmâtî Ebu’l-Kâs m, Kr . Subkî, II,52; 8ezerât, II,

4.Ahmed b. ‘Umer b. Sureyc el-BaFdâdî Ebu’l-‘Abbâs, Kr . Târîhu
Ba'dâd, IV, 287, no: 2044; Zehebî, II, 87; Subkî, III, 811, no: 798.
5. brâhîm b. Ahmed el-Mervezî Ebû shâk, Kr . Târîhu Ba'dâd, VI, II,
no: 3040; Zehebî,, III, 855.
6.Muhammed b. ‘Ali el-Mâsercisî en-Nîsâbûrî Ebu’l-Hasen, Kr .
8ezerât, III, 110.
7.Tâhir b. Abdillah et-Taberî Ebu’t-Tayyib, Târîhu Ba'dâd, IX, 358, no:
4926; Subkî, III, 176.
8. brâhîm b. ‘Ali b. Yûsuf el-Fîrûzâbâdî e -4îrâzî Ebû shâk, Kr . GAL, I2
484, Subkî, III, 88 vd.
9.El-Hasen b. brâhîm el-Meyyâfârikî Ebû ‘Ali, Kr . Subkî, IV, 209,
8ezerât, VI, 85.
10. Abdullah b. Muhammed b. Ebî ‘Usrûn 4erefu’ddîn et-Temîmî elMevs lî Ebû Sa‘d, Kr . Subkî, IV, 237, 8ezerât, IV, 283.
11. ‘Ali b. Hibetullah b. El-Cumeyyizî Bahâu’d-Dîn el-Lahmî el-M srî,
Kr . Subkî, V, 127, 8ezerât, V, 246.
12.
mad k.

Abdurrahmân b. Mûsâ Salâhuddîn, Kaynaklar m zda onu bula-

13. Ca‘fer b. Yahyâ Zahîruddîn el-Mahzûmî et-Tazmantî, Subkî, V,
54, Husnu’l-Muhâdara, I, 236, Academien, 104, no: 159, s. n. Termenti.
14. Osmân b. Abdurrahmân bnu’s-Salâh Tak yyuddîn e -4ehrezûrî
Ebû ‘Amr, GAL, I2 440, Ek: I, 610, Subkî, V, 137, vd.
15. Ahmed b. Muhammed b. Er-Refâ‘a Necmuddîn Ebu’l-‘Abbâs, GAL,
II2, 165, Subkî, V, 177.
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16. Ahmed b. brâhîm b. El-Firkah 4erefuddîn el-Fezârî es-Sa‘îdî edD ma kî, Durer, I, 89, no:: 234, Bu'ya, 127, 8ezerât, VI, 12.
17.

Abdurrahmân b. Ferac el-Makdîsî, tan nm yor.

18.

Salâr b. El-Hasen Kemâluddîn el-Erbîlî Ebu’l-Fedâil, Subkî, V, 56.

19.
VI, 107.

Abdullâh b. Mervân Zeynuddîn el-Meyyâfârikî ed-D ma kî, Subkî,

20.

Ali b. Abdulkâfî Tak yyuddîn es-Subkî, GAL, I2, 106, Subkî, VI,

146.

21. Ömer b. Reslân/Arslân S râcuDDîn el-Kinânî el-Bulkînî elAskalânî el-Kâhirî Ebû Hafs, GAL, I2, 114.
22. Abdurrahmân b. El-Hüseyn 4erefuddîn Ebû Muhammed, Bu zat n
biyografik bilgisine sahip deFiliz.
23. Yahyâ b. 4eref Muhyiddîn en-Nevevî Ebû Zekeriyâ, GAL, I2, 496,
Ek:I, 680, Subkî, V, 165.
24. Muhammed b. Ebî Bekr bnu’n-Nakîb 4emsuddîn, Subkî, VI, 44,
8ezerât, VI, 144.
25. Muhammed b. Ahmed el-Fâ ânî el-Mervezî Ebû Zeyd, Târîhu
Ba'dâd, I, 314, no: 197, Vâfî, II, 71, no: 375, Subkî, II, 108.
26.

Muhammed b. Ali el-Kaffâl el-Kebîr e -4â î, Subkî, II, 176.

27. Abdullâ b. Yûsuf Ruknu’l- slâm el-Cüveynî Ebû Muhammed,
mâmu’l-Harameyn’in babas , GAL, I2, 482, Subkî, III, 208.
28. Abdulmelik b. Abdullâh el-Cüveynî
Harameyn, GAL, I2, 486, Ek: I, 67, Subkî, III, 249.

Ebu’l-Me‘âlî

mâmu’l-

29. Muhammed b. Muhammed el-Gazâlî Ebû Hâmid, GAL, I2, 535,
Subkî, IV, 101.
30. Muhammed b. Yahyâ Muhyiddîn en-Nîsâbûrî Ebû Sa‘d, Zehebî,
IV, 1292 ve 1313, Subkî, IV, 197, 8ezerât, IV, 151.
31. Mes‘ûd b. Muhammed Kutbuddîn et-Tarsîsî en-Nîsâbûrî edD ma kî, Subkî, IV, 309.; Yazar n belirttiFi “et-Tartîtî” nisbesi bu ekilde deFil, “#Î,Î! Ï / et-Tureysîsî” eklindedir. (Çev., bk. Mu‘cemu’l-Buldân, IV/33).
32. Abdurrahmân b. Muhammed b. ‘Asâkir Fahruddîn ed-D ma kî,
Subkî, V, 66.
33.

Abdulazîz b. Abdusselâm zzuddîn es-Sulemî, Subkî, V, 80.

34. Abdurrahmân b. brâhîm b. El-Firkâh Tâcuddîn el-Fezârî Ebû
Muhammed, GAL, I2, 501-502, Ek: I, 686, Subkî, V, 60.
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35. Muhammed b. Ali b. Dakîk el-‘Îd Tak yyuddîn el-Ku eyrî elMenfelûtî Ebu’l-Feth, Subkî, VI, 2. Academien, 110, no: 179.; Bu ki inin kimliFi hakk nda bir üphe var. Nitekim Subkî bn Abdisselâm (tabloda 33. s radaki alim, 33. dipnota bk.)’ n biyografisi s ras nda bn Dakîk el-‘Îd ‘ zzuddîn
diye birinin öFrencisi olduFunu ifade ediyor. Tabakât eserlerinde bu
‘ zzuddîn hakk nda bilgi bulamad k. (Yazar). Burada söz konusu olan bn
Dakîk zzuddîn b. Abdisselâm’ n öFrencisi oland r. Ancak ölüm tarihi burada
verildiFi gibi 667/1268 deFil, 702/1302’dir. Dolay s yla yazar n ifade ettiFi
gibi bu ah s hakk nda her hangi bir üphe söz konusu deFildir. BilindiFi gibi
bn Dakîk’in babas ve dedesi de “ bn Dakîk” olarak an lmaktad rlar. (Çev.)
36. Ali b. Eyyûb ‘Alâuddîn el-Makdisî, Zeylu’bni Kâdî 8uhbe, vr.
102vo, Durer, III, 30, no: 61, 8ezerât, VI, 153, Academien, 94, no:139.
37. Ömer b. Muhammed b. El-Bulkînî Zeynuddîn, Zeylu’bni Kâdî
8uhbe, vr. 114-114vo, Subkî, VI, 243.
----------------------------------

Kaynaklar ve K saltmalar
Academien = F. Wüstenfeld, Die Academien der Araber und ihre Lehrer,
Göttingen 1837.
BuFya = es-Suyûùî, BuFyatu’l-vu‘ât fî tabakâti’l-luFaviyyîn ve’nnuhât, Kahire 1326/1908.
Durar = Ibn Hacer el-‘Askalânî, ed-Dureru’l-Kâmine fî A‘yâni’l-mieti’ssâmine, 4 cilt., Haydarabat 1348-50/1929-31.
Zeylu’bni Kâdî 8uhbe = bn Kâdî 4uhbe, Zeylun ‘alâ târîhi’l-9slâm, Paris Milli Kütüphane, Arapça Bölümü no:: 1600.
Davî’ = es-Sehâvî, ed-Dav’u’l-lâmi‘ li ehli’l-karni’t-tâsi‘, 12 cilt, Kahire,
1353/1934 – 1355/1936.
GAL = Carl Brockelmann, Geschichte der arabischen Litteratur, 2. bs.,
Leyde, 1943-1948; ve Eki (Ek:Diye gösterilmi tir.), 3 cilt, 1937-1942.
Husn = es-Suyûtî, Husnu’l-Muhâdara, Kahire bask s , 1299/1881.
HH = Hac Halîfe, Lexicon bibliographicum et encyclopaedicum, Editör:
Fluegel, Londres, 1835-1852; Metin Ke fu’z-zunûn, Editör: 4. Yaltkaya ve K.
L. Bilge, stanbul 1941 ile kar la t r lm t r.
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8ezerât = bnu’l-‘ mâd, 8ezerâtu’z-zeheb fî ahbâri men zeheb, 8 cilt,
Kahire, 1350-1351/1931-1932.
TH = ez-Zehebî, Tezkiratu’l-Huffâz, 4 cilt.
Târîhu Ba'dâd = al-Hatîb el-BaFdâdî, 14 cilt.
TS = Tâcu’d-dîn es-Subkî, Tabakâtu’ -8âfi‘iyyeti’l-kubrâ, 6 cilt, Kahire,
1323/1905.
Vâfî = Halîl b. Aybek es-Safedî, el-Vâfî bi’l-vefeyât 4 cilt, Editör: Ritter
– Dedering.
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Klasik slâm kaynaklar nda,1 Peygamberimizin (s.a.s.) Ümmü Varaka
(r.a.) ad nda sahabi kad na, aralar nda erkeklerin (bir müezzin ve bir köle) de
bulunduFu bir cemaate evinde namaz k ld rmas / imâm olabilmesi için izin
verdiFi hususu da dâhil baz hükümleri ihtiva eden bir hadis/olay rivayet
edilmi tir. Bu mevzuda slâm âlimlerinin çoFunun icma ile kabul ettikleri
görü ün aksine, Taberî, Müzenî ve Ebû Sevr gibi âlimler, rivayet edilen bu
hadise/olaya istinaden kad n n erkeklere de imâm olabileceFi hükmüne varm lard r. Yüzy llar boyunca slam toplumlar n n böyle bir problemi olmamas na raFmen, genel kanaatin aksine az nl ktaki âlimlerin görü lerine ve hadis
deFeri sorgulanabilir bir rivayete at fta bulunulmas , son as rlarda slâm
toplumlar nda giderek yoFunla an bat l la ma/modernle me ile birçok konuda olduFu gibi bunda da olay n iki ayr cinsin hak ve üstünlükleri noktas n* Süleyman Demirel Üniversitesi, S.B.E., Temel dslam Bilimleri, Doktora Öjrencisi. e-mail:
ymahmutoglu@hotmail.com
1
Ebû Dâvûd, “Salât”, 61 (Hadis no: 591-592); dbn Hacer el-Askalanî, el-$sabe fi Temyizi's-Sahabe, Bajdad 1328, IV,
505.; Sübkî, Ebu Muhammed Mahmud b. Muhammed b. Ahmed (1352/1933), el-Menhelü'l-Azbi'l-Mevrud ;erhu
Süneni Ebî Dâvûd, Riyad ts. (Mektebetü'l- dslamiyye), III, 310-313.
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dan ele al nmas çabas , günümüz modern insan n n olu turmaya çal t F
yapay bir sorun olsa gerek. Hiç üphesiz bunda baz d sâikler ve fikrî/indî
ak mlar n tesiri büyüktür. te biz bu ara t rmam z , zikredilen rivayet etraf nda ele al p, rivayetin delil olma deFerini, slâm âlimlerinin ve f k h ekollerinin bu rivayeti de dikkate alarak konuya yakla m n ve görü lerini belirtip
bir sonuca varmaya çal acaF z.
1. MÂMLIK ( MÂMET)
mâmet terimi ibadet bölümlerinde “namaz imâml F ”, devlet yönetimi
ile ilgili bölümlerde “devlet ba kanl F ” anlam nda kullan lm t r. mâmet
özellikle "devlet ba kanl F " anlam yla Akâid'den Kelâm'a, Siyaset'ten F kh'a
bir çok ilim dal aç s ndan çok detayl bir ekilde ele al nm ve slam mezhepleri taraf ndan bir çok yönüyle irdelenmi tir.
slâm idare anlay n n özünü olu turan imâmet konusunun ilkin iâ
âlimleri taraf ndan ele al nd F n görmekteyiz.2 Sünnî literatürde imâmet ve
hilâfet kelimeleri e anlaml olduFu halde, ia dünyas nda çok önem atfedildiFi ve farkl bir yere sahip olduFu için iî eserlerinde imâmet me ru devlet
ba kanl F , hilafet ise fiili yönetim için kullan lm t r.3 Zira iî dünyas
"imâmet tabirini itikâdî anlay gereFi daha çok tercih etmi tir."4
Namaz imâml F na geçmeden önce "imâm" kelimesine deFinmekte fayda vard r. Arapça emm “öne geçmek, sevk ve idare etmek” kökünden gelen
"9mâm" kelimesi, sözlükte;5 kendisine uyulan, önde bulunan, önayak olan
kimse, halife, mezhep kuran zât, Hz. Ali neslinden gelen zevat anlamlar na
gelmektedir. Terim olarak “cemaatle k l nan namaza önderlik eden kimse” ve
“devlet ba kan ” anlamlar n ta maktad r.6 "Ancak imâm kelimesi sözlükteki
“önder ve öncü” anlam yla da baFlant l olarak dinî literatürde bundan daha
zengin bir kullan ma sahip olmu , f k h ekolleri gibi geni kapsaml fikir
hareketlerine ve sosyal olu umlara öncülük eden, görü leri ilim muhitinde
geni yank uyand ran âlimler de imam diye an lm t r."7
çinde bir çok manalar ihtiva eden imâmet kavram n n bu manalar ndan sadece, her gün düzenli olarak ifa ettiFimiz ibadetlerden biri olan namaz
ibadeti içerisindeki manas ve i levi ele al nacakt r. Zaten ilmihallere bak ld F zaman, imaml ktan kastedilenin öncelikle namaz imaml F olduFu görülür.
Dolay s yla bu çal mada “namaz imaml ' ” denilen imâmet-i suFra üzerinde

2

Talip Türcan, Devletin Egemenlik Unsuru ve Egemenlikten Kaynaklanan Yetkileri (dslâm ve Bat{ Hukuk Dü~üncesi
Bajlam{nda Bir dnceleme), Ankara Okulu Yay{nlar{, Ankara 2001, 31.
3
Türcan, 32.
4
Türcan, 33.
5
Ferit Develliojlu, Osmanl ca- Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Eski ve Yeni Harflerle, (Yay{na Haz{rlayan: Ayd{n Sami
Güneyçal), Ayd{n Kitabevi Yay{nlar{ (13. Bask{), Ankara 1996, 432.
6
Mustafa Sabri Küçüka~c{," dmam", D$A, XXII, 178.
7
Salim Öjüt, "dmam", D$A, XXII, 188.
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durulacak, imamet-i kübra (devlet ba kanl F ) denilen kavrama ve onun etraf ndaki tart malara deFinilmeyecektir.
Yine ara t rma alan n daha da daraltarak kad n n imaml F meselesi,
namaz imâml F baFlam nda ama imâml F n tüm s hhat artlar aç s ndan
deFil sadece iki ayr cins (kad n- erkek) aç s ndan ele al narak s n rland r lacakt r. Bunun d ndaki artlara -inceleme d nda olduFu için- sadece yeri
geldiFinde deFinilecektir.
maml F n sahih olmas için imam olacak ki ide: Müslüman olmak, bâliF olmak, ak ll olmak, erkek olmak, hür olmak, özürlerden sâlim olmak,
k raat, namaz k ld rabilecek kadar f khî bilgiye sahip olmak ve âdil olmak
gibi artlar aranm t r. Bu artlar imaml k için aranan s hhat ve fazilet artlar d r.8 Dolay s yla her iki grup art, yani s hhat ve fazilet artlar , imaml k
bak m ndan ayn ehemmiyeti hâiz deFildir. Bu ara t rmada, cinsiyetin imaml F n s hhatine etkisi veya imam n erkek olma art üzerinde durulacak, bunun d ndaki artlar ara t rma d nda b rak lacakt r.
Kad n, erkek ve çocuklar n birlikte namaz k ld F cemaat içinde her birinin cemaatin neresinde duracaF , saflar n tanziminin nas l olacaF , diFer bir
deyi le cemaatle namaz n saf düzeni hiç ku kusuz kad n n namaz içindeki
konumu, öne geçip geçemeyeceFi, hatta imam olup olamayacaF ile az da
olsa alakal d r. Yüzy llar boyu Müslümanlar n ifa ede geldiFi en önemli ve
temel ibadetlerden biri olan namaz, ku kusuz Rasûlullah’ n sahabeye öFrettiFi ve onlar n da silsile yoluyla bizlere kadar getirdiFi, uygulanma biçimi
Rasûlullah’ n sünneti ile yerle mi olan bir ibadettir. Yani hem Rasûlullah’ n
cematle namaz ifa ekli hakk nda söyledikleri ve bu husustaki uygulamas
hem de cemaatle namaz hakk nda sahabeden vârid olan görü ler, -sahihhadisler/rivayetler, peygamber ve sahabe dönemindeki mevcut uygulaman n,
zaman ve çevre artlar na göre meydana gelen küçük baz yorum farklar
hariç, as rlar boyu tatbikatta devam ettiFini göstermektedir. Dolay s yla bu
yerle mi uygulama, özellikle kad n-erkek kar k cemaat içinde, kad n n
imametinin ne derece mümkün olacaF na da bir yönüyle yard mc olacakt r,
kanaatindeyiz.
mama uyacak ki i sadece bir erkek ki i ise imam n saF nda durur. Solunda ve arkas nda durmak sünnete ayk r olduFu için mekruhtur. mama
uyacak ki i tek kad n ise imam n arkas nda durur. Cemaat kad n, erkek ve
çocuktan olu uyorsa önce erkek sonra çocuk en sonda kad nlar gelecek ekilde saflar olu turulur.9

8
Mazerî, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali b. Ömer et-Temîmî, ;erhu't-Telkîn (Tahkik: Muhammed el- Muhtar esSelâmî), Dâru'l-Garbi'l-dslâmî (1.bask{), Beyrut 1997, II, 665-666; Vecdi Akyüz, Mukayeseli $badetler $lmihali, II, 69.
9
Mevs{lî, el-$htiyâr li-Ta'lîli'l-Muhtâr (Ta'lik: Mahmud Ebu Dakika), dstanbul, ts. (Pamuk Yay{nlar{), s. 58.
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Kad nlar n cemaate kat lmalar durumunda saf düzenine riayet edilmesi gerektiFi hususunda âlimlerin görü birliFi vard r. Bu ekildeki uygulaman n, kad nlar a aF lad F veya onlar ikinci s n f konumuna indirdiFi anlam nda ele al nmas doFru deFildir. Zira sadece tabii ve f trî birtak m sebeplerle kad nlar n arka saflarda durmas öngörülmü tü. Bu ekildeki saf düzeni,
hem erkek hem de kad n cemaatin hu û, hudû ve ha yet içerisinde namaz
k lmas n temine daha uygundur. Fakat saflar n tertibi erî deFil örfî, doFal
ve toplumsal bir mesele olup, üzerinde mezheplerin ittifak ettiFi bir durum
deFildir.10
Müslim (ö.261/875), Nesâî (ö.303/915), Tirmizî (ö.279/892), bn Mâce
(ö.273/887) ve Ebû Dâvûd'un (ö.275/888) hadis mecmualar nda bulunan ve
Ebû Hüreyre'den (ö.59/678) rivayet edilen bir hadiste Rasûlullah öyle buyurmu tur: "Erkek saflar n n en hay rl s ilk saft r. En kötüsü de en son saft r. Kad nlar n saflar n n en hay rl s en arkadaki, en erlisi de en öndeki
saft r."11 Kad n saflar n n en arkadakinin hay rl olmas ndaki maksat erkeklere kar maktan uzak, uygun bir yer olduFu içindir. Birinci safta bulunan
kad nlar, çoFunlukla erkeklere kar ma yerinde bulunmu olabilirler.12 Çünkü
gerek cemaatin çokluFundan, gerekse camilerin küçüklüFünden ve yetersizliFinden, iki ayr -cins- cemaat grubunun birbirine kar ma ihtimali her zaman
yüksektir. badetler ve özellikle namaz ibadeti dünyevî bütün gâilelerden,
mani'lerden uzak bir ekilde ifa edilirse fertlerin iç âleminde daha çok tesirli
olacaklar da muhakkakt r. Vicdanî manada yüksek bir kalp itminan n temin
için namaz n safiyetine, ihlâs na halel getirmemek ve ehevî arzular n
iFvâs ndan uzak durmak namaz ibadetinin vazgeçilmez bir unsuru olsa gerektir. Dolay s yla namazda iki farkl cinsin ihtilât n n engellenecek ekilde
saflar n tertip ve tanzimi bu ibadetin edâs aç s ndan yüksek bir gayeye hizmet edeceFi gözden kaç r lmamal d r.
Yukar daki hadisin izah nda, mam Nevevî (ö.676/1277), kad nlarla erkekler ayn yerde namaz k l yorsa kad nlar n en arka saf n n en hay rl , en ön

10

$man ve $badetler $lmihali (haz: Ali Bardakojlu ve djr.), (dSAM), dstanbul 1999, I, 273-275.
Rûdânî, Muhammed b. Muhammed b. Süleyman, Büyük Hadis Külliyat -Cem'ul-Fevâid, (trc. Naim Erdojan,
Tahric: Yusuf Özbek, dlmî Redaksiyon: Ahmet Yücel), dz Yay{nc{l{k, dstanbul 2003, I (Namaz Bahsi), 259, Hadis no:
1746. Ayn{ eserin tahric k{sm{nda:" bu hadisi Tayalisî (no. 2408), Ahmed (II, 336, 354, 367), Müslim (salât no.132,
s.326), Ebu Dâvûd (no.678), Tirmizî (no. 224;" hasen-sahih") Nesâî (imâmet 32, II, 93), dbn Mâce (no. 1000), dbn
Hüzeyme (no.1561) ve Beyhakî (III.90), Süheyl b. e. Sâlih an ebîhî an Ebî Hureyre asl-{ senedi ile tahric ettiler" kayd{
geçmektedir.; el-Mazerî, ;erhu't-Telkîn, II, 670, dipnot:1.; Bu hadisi, Müslim, “Salat”, 132; Ebu Davud, “Salat”, 98;
Tirmizî, “Salat”, 166; Nesâî, “dmâmet”, 32'de rivayet etmi~tir.; ayr{ca bkz. dbnu'l-Esîr (ö.606 h.), Cami'u'l- Usûl fî
Ehadisi'r-Rasûl, Hadis no: 3862.; el-Elbânî, Muhammed Nasiruddin, Sahihu Sünen-i Ebî Dâvûd, dhtisar ve Ta'lik:
Zehîr e~-±âvi, I-II, Nâ~ir: Mektebetu't-Terbiyeti'l-Arabî, Riyad ty., I (salat:99), 132, Hadis no:629.; el-Elbânî, Muhammed Nasiruddin, Sahihu Sünen-i $bn Mâce, I-II, Mektebetu'l-Me'arif, I (salat:52), 298, Hadis no: 826/1009,
827/1010.; d. Lütfü Çakan (Redaksiyon), Sünen-i Ebû Dâvûd Terceme ve ;erhi, Haz: Necati Yeniel, Hüseyin
Kayap{nar, Kontrol: Mehmed Sava~, I-XII, ±amil Yay{nevi, dstanbul 1988, III, 42.
12
Seyyid Sâb{k, F khu's- Süne (trc. Ahmet Sar{ojlu-Tayyar Tekin), P{nar Yay., 3.bas{m, dstanbul 1992, I, 247; dbrahim Canan, Kütüb-i Sitte Muhtasar Tercüme ve ;erhi, I-XVIII (1. bask{) Akçaj Yay., Ankara 1990, IX, 145.
11
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saf n n da en kötü olduFunu, eFer kad nlar erkeklerden tamamen ayr bir
ekilde namaz k l yorlarsa onlar n saflar n n da erkeklerin saflar n n hükmüne tabi olduFunu söylemekle13 bu ihtilât ihtimaline vurgu yapmaktad r. Çünkü mam Nevevî, kad nlar n erkeklerle birlikte k ld klar namazda, arkadaki
kad n saflar n n faziletinin, erkeklerle kar mayacak ve onlar görmeyecek
ölçüde uzak olmas na baFl olduFunu söylemektedir. mâm Nevevî burada,
kad nlar n, erkeklerin hareketlerini görmekle veya konu malar n i itmekle
kalplerinin onlara tak lacaF / kayacaF vb. endi eye dikkat çekmektedir.14
lmihâl kitaplar nda “Muhâzâtu’n-Nisâ” ba l F alt nda ele al nan ve bir
anlamda kad n-erkek cemaatle k l nan namazlarda saf düzeninin saFlanmas na ve belli artlarda namaz n s hhatine engel olan15 bu durum Kâbe’de
biraz farkl l k arz etmektedir. Yani Kâbe’de k l nan farz namazlarda kad nla
erkeFin ayn safta bulunma durumunda; yönlerinin ayn olmas halinde,
Hanefî mezhebine göre namazlar bozulur, fakat ayr yönlere doFru dönmü lerse namazlar bozulmaz.16
2. KADINLARIN MAMLIMI
2.1. KADININ KADINLARA MAMLIMI
Hz. Peygamber'in (s.a.s.) han mlar ndan Ümmü Seleme (ö.62/681) ve
Hz. Ai e'nin (ö.58/678) kad nlara imam olarak namaz k ld rd klar na, bu
durumda öne geçmeyip ilk saf n ortas nda durduklar na dair ilk devir hadis
kaynaklar nda bilgiler vard r. Kad nlar n, günlük be vakit namaz nda olduFu gibi, teravih namaz nda da diFer kad nlara imaml k yapmalar slâm fakihleri taraf ndan caiz görülmü tür.17 Fakat kad n n hem farz namazlarda

13
Canan, Kütüb-i Sitte Muhtasar , IX, 145.; Akyüz, Mukayeseli $badetler $lmihali, II, 9; Çakan , Sünen-i Ebû Dâvûd
Terceme ve ;erhi, III, 43.; Amr Abdülmün’im Selîm, Ahkâmü’l-Mesâcid li’n-Nisâ, Mektebetü’l-dmân, Mansure, t.y.,
s.42.
14
Selîm, 42.
15
Hanefî Mezhebi hariç dijer üç mezhebe göre, muhâzâtu’n-nisâ halinde namaz hiçbir ~ekilde bozulmaz. Bkz;
Akyüz, II, 19,119. Ayr{ca bkz; Abdurrahman el-Cezîrî, Dört Mezhebe Göre $slam F kh (çev: Mehmet Keskin),
dstanbul 1993, I, 399.
16
Akyüz, II, 119-120.
17
Mâverdî Ebu'l-Hasan Ali b. Muhammed b. Habîb el- Basrî, el-Hâvî'l-Kebîr (Tahkîk ve Tâ'lîk: Ali Muhammed
Muavvaz - Adil Ahmed Abdulmevcûd), Beyrut, ts. (Dâru'l-Kütübi'l-dlmiyye), II, 356.; ayr{ca bkz Mustafa Ertürk,
"Kad{n{n Erkeklere Namaz K{ld{rabilecejine Dair Bir Rivayet ve Referans Dejeri", Hadis Tetkikleri Dergisi (HTD),
III/1, 2005, s. 94-95 ve 7 no'lu dipnot.
Ahmed b.Hanbel’in ojlu Abdullah “Mesailuhu li’l-$mâm Ahmed”de diyor ki: “ Babama okudum: ‘Kad{n, kad{nlara
imam oldujunda (sence) mükafat{ var m{? dmâm Ahmed: ‘Evet ama kad{n imam saf{n ortas{nda dursun’ dedi.
Ejer, ilim ehlinden (ulemâdan) kimler kad{n{n kad{nlara imametini caiz görüyor, denirse; ±âfiî, Ahmed (yukar{da
geçtiji gibi), Atâ, Süfyanü’s-Sevrî, Evzâî, dshâk b. Raheveyh, dbn Hazm ve dijerlerini saymak mümkündür. Bkz:
Selîm, 44.
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hem de nafile namazlarda erkeFe imam olmas cumhur fukahan n kavline
göre sahih/câiz deFildir.18
Bu konuda mezheplerin ve fakihlerin görü lerini ayr ayr ele alal m:
2.1.1. Hanefî Mezhebi
"Allah n onlar tehir etti'i gibi siz de onlar geride b rak n"19 hadisine
dayanarak Hanefiler kad n n erkeklere imametini câiz görmezler. Çünkü onlara göre, hadiste kad nlar n takdim edilmesinden nehiy vard r.20
Kad n n kad nlardan olu an cemaate imaml k etmesi mekruh olmakla
birlikte câizdir. Yani onlar için efdal olan tek ba lar na namaz k lmalar d r.
Fakat yine de cemaat olurlarsa bu durumda imam olan kad n, cemaatin ortas nda durmal d r. Ayr ca böyle bir cemaat için ne ezan ne de kâmet okunur.21
2.1.2. Mâlikî Mezhebi
Mâlikî mezhebinde cemaatin erkek ya da kad n olmas , namaz n farz
ya da nafile olmas ayr m yap lmaks z n kad n n imaml F ilke olarak hiçbir
ekilde câiz görülmemi tir.22
Bir k s m Mâlikîler; Taberî, Ebû Dâvûd, Ebû Sevr'den, kad n n kad nlara
ve erkeklere imâml k edebileceklerini rivayet ederlerken, diFer bir k sm ise;
Ebû Sevr, Taberî ve Müzenî'nin, kad n n, kendisinden ba ka -namaz k ld rabilecek kadar- Kuran okuyan olmad F zaman ve erkek cemaatin arkas nda

18
dbn Kudâme, Muvafakuddin Ebû Muhammed Abdullah b. Ahmed, el- Mu nî, (tahkîk: Abdullah b. Abdulmuhsin etTürkî- Abdulfettah Muhammed el-Huluv), S. Arabistan 1999, III, 33.
19
Ebû Bekr Abdürrezzak b. Hemmam Abdürrezzak es-San‘ânî, el-Musannef (thk. Habiburrahman A‘zamî), Beyrut
1403/1983, III, 149 (Hadis no: 5115). dbn Hacer bu hadisin sahih oldujunu söylemi~tir. Bkz; a.g.e., a.y., 6. dipnot;
Ayr{ca bkz: Zeylaî, Ebû Muhammed Abdullah b. Yusuf, (ö.762/1360), Nasbu’r-Râye fî Tahrîci Ehâdîsi’l-Hidâye (thk.
Ahmed ±emsuddin), Beyrut 1422/2002, II, 39. Müellif burada hadisin garib ve merfu oldujunu söyler.; Mevs{lî, el$htiyar, s. 58. Bu eserde, metindeki "kad{nlar{n ve çocuklar{n erkeklere imâm olmas{ câiz dejildir" ~eklindeki ibârenin
~erhinde;"Kad{n{n imaml{j{na gelince, Rasulüllah:"Allah'{n onlar{ geri b{rakt{j{ gibi siz de onlar{ geri b{rak{n"sözü ile
onlar{ bundan nehyetmi~" olduju ifade edilmektedir.
20
Mevs{lî, el- dhtiyar, s. 58; Vehbe Zuhaylî, “(Namaz{n bozulmas{ hususunda) Ebu Hanife ile iki talebesi (dmam Ebu
Yusuf ve dmam Muhammed) aras{nda ihtilafl{ meseleler” ba~l{j{ alt{nda, Ebu Hanife’ye göre, on iki ihtilafl{ meseleden biri olan‘kad{nlarda olduju gibi imaml{k yapma yetkisine sahip olmayan{n imaml{ja geçirilmesi ile, son oturu~tan
sonra bile vuku bulsa, namaz{n bozulacaj{n{ söylemektedir. Ebu Hanife’ye göre, kad{nlar{n (erkeklere) imaml{k
yapmas{n{n namaz{ bozan on iki mesele içinde say{lmas{n{n delili, farzlar{ deji~tiren hususlardan olmas{d{r. Bkz;
Vehbe Zuhayli, el-F{khu’l-dslâmî ve Edilletuh, Dima~k 1418/1997, II, 1040.
21
dbn Seyyid, Alizâde Yakub, Mefatîhu'l-Cinân ;erhu ;ir'ati'l-$slâm, dstanbul 1983, 112.
22
Mazerî, ;erhu't-Telkîn, II, 670; Fetavâ ;er’iyye (Dâiretu’l-Evkâf ve ±uûni’l-dslâmiyye) (tashih: Muhammed Cebu
Habib-Seyyid Mehdi Ahmed), Dübey 1424/2003, I, 80; Öjüt,"dmâm", D$A, XXII, 189.
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durmak ko uluyla, terâvih namaz nda imaml k yapabileceFini söylediklerini
nakletmektedirler.23
DiFer taraftan kad n n imametinin mutlak manada yasak olduFunu
söyleyen Mâlikîler bu hususta Rasulullah' n: "Kad n saflar n n hay rl s sonu,
erlisi ilkidir"24 hadisine dayanmaktad r. Bu görü tekiler, kad n n sesinin
avret olduFunu ve onlar n, imâmet-i kubrâ'ya k yasla imâmet-i suFrâ'ya da
ehil olmad klar n , ak l ve din yönüyle eksik olmakla vas fl olduklar ndan
imamet konusunda noksan/yetersiz olduklar n söylemektedirler.25
Mâlikîlerin çoFunluFuna göre, kad n n imaml F hususunda zikredilen
ve delil kabul edilen Ümmü Varaka hadisi / rivayeti azd r. Kald ki bu rivayette mutlak manada deFil, -Dârekutnî'nin rivayetinde olduFu gibi- mezkûr
sahabi kad n n sadece evindeki kad nlara imaml k edebileceFi eklinde k smî
manada bir iznin mevcut olduFunu söylerler. Daha sonraki Mâlikî âlimlerden
baz lar da, Ümmü Varaka olay n Hz. Ai e'nin kad nlara imâml k etmesi ile
irtibatland rarak/k yaslayarak bu hadisin delil kabul edilebilen türden olmad F n ancak âz olabileceFini söylemi lerdir.26
2.1.3. âfiî Mezhebi
mâm e -4âfiî demi tir ki: " brahim b. Muhammed'in Leys b. Sa‘d
(ö.175/791) ve Atâ' b. Ebî Rabâh (ö.114/732) tarikiyle Hz Ai e'den bize bildirdiFine göre, Ai e (r.a.) kad nlarla bir ikindi namaz k ld ve kendisi kad nlar n ortas nda durdu. Ümmü Seleme'den gelen rivayete göre; o da kad nlardan olu an cemaatle namaz k lm ve onlar n ortas nda durarak onlara imam
olmu tur. Ali b. Hüseyin'den gelen bir rivayete göre; kendisi bir cariyeden
ramazanda ev halk na namaz k ld rmas n istemi tir. Safvan b. Süleym'den
gelen rivayete göre; o, kad n n kad nlar n ortas nda durarak onlara imam
olmas n n sünnet olduFunu söylemi tir." 27
Mâverdî (ö.450/1058) yukar daki söylenenlere kat lmakla beraber uleman n, kad n n kad nlara cemaatle namaz k ld rmas hususunda üç görü e
ayr lmak suretiyle ihtilaf ettiklerini söylemektedir:28
1.
Bunlardan e -4âfi'î'nin (ö.204/820) görü ü; ister farz ister nafile
olsun kad n n kad nlara imam olmas müstehabd r.

23
Mazerî, ;erhu't-Telkîn, II, 670; Hamdî, Ahmed b. Abdullah Muhammed Me~hur, Kitabu'l-Ukûdi'z-Zehebiyye, Cidde
1416, I, 279. Hanbelî f{kh{ kaynaklar{ndan olan bu eserde de ayn{ ifadeler vard{r.
24
Bu hadis hakk{nda bkz; ara~t{rma metni, s. 4, dipnot: 11.
25
Bak{n{z; Mazerî, ;erhu't-Telkîn, II, 670.
26
Mazerî, ;erhu't-Telkîn, II, 671.
27
Mâverdî, el-Hâvî'l-Kebîr, II, 356; Selîm, 44.
28
Mâverdî, el-Hâvî'l-Kebîr, II, 356.
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2.
mâm Mâlik (ö.179/795) ve Ebû Hanîfe'nin (ö.150/767) görü ü;
kad n n, ister farz ister nafile namazlarda olsun kad nlara imâml k etmesi
mekruhtur.29
3.
4a‘bî (ö.104h) ve brahim en- Nehaî30 (ö.96/714) demi tir ki:
"Peygamberimizin (s.a.s.): "Allah' n onlar geride b rakt ' gibi siz de onlar
geride b rak n"31 hadisinden dolay farz namazlarda kad n n kad n cemaate
imâm olmas mekruh olup, nafile namazda böyle bir mahzur yoktur.
4âfiî mezhebi, Abdurrahman b. Hallâd' n rivayet ettiFi, Ümmü Varaka
b. Nevfel olay n , mâm e -4âfiî'nin; "ister farz, ister nafile olsun kad n n
kad nlara imâm olmas müstehâbd r" eklindeki görü üne delil göstermektedir. Bu rivâyette, Hz. Peygamberin Ümmü Varaka adl sahabi han m ziyaret
ettiFi ve kendi evindekilere imâm olmas n istediFi anlat lmakta,
Rasûlullah n o sahabe han ma bir de müezzin tayin ettiFi bildirilmektedir.
Abdurrahman b. Hallâd, müezzini gördüFünü, onun ya l bir adam olduFunu
söylemektedir. 4âfiî mezhebi, Hz. Ai e'nin kad nlara imam olduFu ve onlar n
ortalar nda durduFu rivayetini de ayr ca görü lerine delil saymaktad r. Ayn
ekilde Ümmü Seleme, Seleme b. Hüseyin ve Safvan b. Selim rivayetleri de
onlara göre delil kabul edilmektedir.32
Hz. Peygamber'in: "Allah' n onlar geri b rakt ' gibi siz de onlar geri
b rak n" sözünden kastedilenin muhataplar olan erkeklerin imaml F ndan
geri b rakmak/al koymak olduFu, fakat imaml k yapmalar n n uygun olduFu
kabul edilirse evlâ olan n kad n n kad nlar topluluFunun ortas nda durarak
onlara namaz k ld rmak olduFu, böylelikle onlar n daha iyi kapanabilecekleri
vurgulanmaktad r.33
Burada 4âfiîler aras nda bir ihtilaf n daha ortaya ç kt F n görmekteyiz.
Acaba fazilet ve istihbâb aç s ndan kad nlar n cemaatle namaz k lmalar ,
erkekler gibi midir? Bu hususta iki görü ün var olduFunu görmekteyiz: Birincisi, kad nlar n cemaati, fazilet bak m ndan erkekler gibidir. Yani kad nlar n da cemaatle k ld F namaz, tek ba lar na k ld klar namazdan yirmi yedi
derece daha faziletlidir. kinci görü e göre tercih edilen, Kur'an- Kerim'deki:
"Erkekler kad nlara göre bir derece üstünlü'e sahiptir"34 mealindeki ayete
göre, erkeklerin cemaatinin fazilet bak m ndan kad nlar n cemaatinden üstün

29

Mazerî, ;erhu't-Telkîn, II, 670.
dbrahim en-Nehaî, "Müdevvene (I, 85)" adl{ eserinde kad{n{n farzlarda imam olamayacaj{ndan bahsetmektedir. Bkz;
dbn Ebû Zeyd el-Kayrevânî, Ebu Muhammed Abdullah b. Abdurrahman Ebu Zeyd, en- Nevâdir ve'z- Ziyâdât ala ma
fi'l-Müdevvene (thk. Abdulfettah Muhammed el-Hulv), Daru'l-Garbi'l- dslâmî, I, 285.
31
Bkz; ara~t{rma metni, s. 6, dipnot: 19.
32
Mâverdî, el-Hâvî'l-Kebîr, II, 356.
33
Mâverdî, el-Hâvî'l-Kebîr, II, 356.
34
Bakara 2/228.
30
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olduFudur.35 Fakat böyle bir istidlal biçiminin yerinde olmad F n söylemeye
gerek yoktur.
2.1.4. Hanbelî Mezhebi
Hanbelîlerden bn Kudâme (ö.620/1223), Peygamberimizin "Kad nlar
erkeklere imam olmas n"36 diye ba lay p devam eden sözüne dayanarak, kad n n erkeklere imaml k yapmas n mecnunun imaml k yapmas na benzetmek suretiyle, câiz görmemektedir. Peygamber'in (s.a.s.) bu sözünden ötürü,
t pk mecnun gibi kad n n da erkeFin bulunduFu cemaatte ne müezzin ne de
imam olabileceFini söylemektedir. Ümmü Varaka hadisini de kad n n kendi
"ev halk ndan olan" kad nlara imam olmas yönünde bir izin olarak telakki
etmektedir. Hadisteki "ev halk " tabirinin, Dârekutnî taraf ndan yap lan rivayette37 ziyade edildiFini ve ayet rivayetin içinde zikredilmese bile bunun
böyle kabul edilmesi gerektiFini söylemektedir. Ayr ca peygamberimizin o
sahabi kad na imaml k yaps n diye müezzin atam olmas , onun farz namazlarda -kad nlara- imaml k yapmas na izin verdiFinin delilidir. Çünkü
ezan okumak sadece farz namazlar için me ru k l nm t r. Kad nlar n farz
namazlarda erkeklere imam olamamalar nda hiçbir ihtilaf yoktur. Yani cumhur ulemadan bunun aksine bir görü varid olmam t r. Fakat bunun hiçbir
delile dayanmadan kendi aralar nda k ld klar farz namazlara ve teravih namaz na da tahsis edilmesi ve kad nlar n tehirinin/geri b rak lmas n n art
ko ulmas usûlün (yukar da zikredilen hükmün) hilaf na olur. Ümmü Varaka
hâdisesinde sabit olduFu kadar yla, kendisine imaml k yapmas hususunda
izin verilmesi, ezan ve kâmet okumas için müezzin tayin edilmesi ve kendisi
d ndaki kad nlara me ru k l nmamas bu iznin sadece kendisine özgü / has
bir durum olduFuna delildir.38
2.1.5. iî Mezhebi
Kad n n hem cinsleri olan diFer kad nlara imaml F ia ulemas na göre
de caiz olup, bu hususta bahsi geçen hadis, Ümmü Varaka ad ndaki sahabiye
han m n evindeki kad nlara imam olmak için izin ald F eklinde yorumlanm t r. Bu durumda kad n birinci saf n ortas nda durarak namaz k ld r r.

35

Mâverdî, el-Hâvî'l-Kebîr, II, 356-357.
dbn Mâce, “dkâmetu's-Salât”, 78 (Hadis no: 1081); Hamdî, Kitabu'l-Ukudi'z-Zehebiyye, I, 279: Hanbelî mezhebine
ait olan bu eserde; Hanefiler, ±afiîler ve dijerlerinin de bu hadise dayanarak kad{n{n erkeklere imâm olamayacaj{
~eklindeki görü~e sahip olduklar{ belirtilmektedir. Ayr{ca Müzenî, Ebû Sevr ve Taberî'nin cevâz{n{n, Teravih namaz{nda Kuran'{ h{fzeden/ezber okuyabilen bir erkejin olmamas{ durumunda - mezkür rivayetteki izinden istidlâllemümkün olabileceji, kayd{ geçmektedir.
37
Bkz, Sünen-i Dârekutnî, Kitabu's-Salat (Babu min Zikri'l- Cemaati ve Ehliha ve S{fatu'l-dmâm), I, 279.
38
dbn Kudâme, el-Mu nî, Beyrut 1972, II, 33.
36
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4iîlerden Caferîlere göre: Cemaat erkeklerden veya kad n erkek kar k
ki ilerden olu uyorsa imam n erkek olmas artt r; kad n n erkeklere imam
olmas câiz deFildir. "Mu'teber"de39 ifade edildiFine göre; bu görü bütün
ulema aras nda ittifak edilen görü olup Nebi (a.s.)' n "Allah n onlar geride
b rakt ' gibi siz de onlar geri b rak n" hadisine dayanmaktad r. Çünkü kad nlar hayâ ve örtünme ile emrolunmu lard r. maml k ise erkekler için olup
ortada bulunma/göz önünde olma ve me hur olmay /bilinmeyi gerektirir.
Yoksa kad n n kad n cemaate imam olmas nda bir mahzur görülmeyip, mezhebin büyükleri taraf ndan câiz görülmü tür. Baz lar na göre ise kad n n
kad n cemaate imameti farz namazlarda deFil sadece nafile namazlarda câizdir.40
4iîlerin Zeydî koluna göre: Erkek ister kad n n mahremi olsun isterse
olmas n, kad n n erkek cemaate imam olmas mutlak olarak icma ile sahih /
câiz görülmemi tir.41 Fakat kad n n kad n cemaate imaml F n n câiz hatta
sünnet olduFu ifade edilmi tir.42
Bu durumda ia'da imâmet-i kubrâ'ya43 baFl olarak, dini esaslardan biri olan imâmet-i suFrâ'n n, diFer dini ve toplumsal vazifeler gibi, yürütmenin
en temel i levlerinden kabul edildiFini dü ünürsek, imâmet-i kubrâ'n n artlar ndan olan erkeklik vasf n n namaz imâml F nda da geçerli olduFunu söylemek mümkündür.
2.1.6. Zâhirî Mezhebi
Zâhirî mezhebi temsilcisi bn Hazm'a (ö.456/1064) göre: Kad n n erkeklere imâm olmas câiz deFildir. Ona göre kad n n erkeklere imam olmas n n
yasaklanmas / câiz görülmemesi, erkeFin namaz n bozduFu yönünde
Rasulullah’tan (s.a.s.) rivayet edilen habere dayand r lmaktad r. Çünkü kad n n cemaat içindeki yeri erkeFin arkas d r. mam cemaatin önünde veya
imama uyan ki i tek olduFu zaman da solunda durmak zorundad r. EFer
kad n imam olarak erkeFin önünde bulunursa bu durumda hem erkeFin hem
de kad n n namaz bozulur. EFer kad n erkeFin yan taraf nda durarak imam

39

Bu eser, Muhakk{k el-Hillî el-Hüzelî'nin, en-Nâfi' fî Muhtasari' -;erâ'î adl{ eserinin -ibadetler ile ticaret bölümünün
bir k{sm{n{ içine alan, tamamlanmam{~ iki ciltlik- ~erhidir. Bkz; Mazlum Uyar, "Hillî, Muhakk{k", D$A, XVIII, 40.
40
Âmilî, Muhammed b. Ali el-Musevî, Medârikü'l-Ahkâm fi erhi ;erai'i'l- $slâm, Beyrut 1411/1990, IV, 351-353.
Medâriku'l-Ahkâm, Muhakk{k el-Hillî el-Hüzelî'nin, ~iî-imâmiyye f{k{h metinlerinin en önemlilerinden biri olarak
kabul edilen, ;erâi'u'l-$slâm adl{ me~hur eserinin ~erhidir. Bkz; Uyar, "Hillî, Muhakk{k", D$A, XVIII, 40.
41
Zeydiyye mezhebinin güvenilir f{k{h kitaplar{nda Ebû Sevr, Müzenî, Taberî gibi âlimlerin bunu câiz gördüjü
belirtilmektedir. Ancak bu iznin / cevâz{n yaln{zca sünnet namaz{ olan teravih namaz{na özgü olduju ve kad{n{n
d{~{nda Kur'an okuyabilen birinin / erkejin olmamas{ halinde mümkün olabileceji de belirtilmektedir: Bkz; Ebu'lHasan Abdullah b. Miftah, el-Müntezaü'l-Muhtâr mine'l-Gaysi'l-Midrâr (= ;erhu'l-Ezhar), San‘a 1424/2003, III, 348
(5 nolu dipnot ve alt sat{r).
42
Ebu'l-Hasan Abdullah b. Miftah, a.g.e., III, 348.
43
Türcan, s. 187.
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olursa, bu durumda namaz için emredildiFi yeri deFi tirmi ve emredilenin
tersine namaz k lm olur.44 Kad n n kad n(lar)a imaml F na gelince; kad n,
cemaatin yan nda/ortas nda veya önünde durarak namaz k ld rmas nda hiçbir sak nca olmad F gibi hiç birinin namaz da bozulmaz. Çünkü bu hususta
Kur'an ve sünnetten hiçbir engel -hüküm- olmad F gibi aksine kad n n kad n
cemaate imaml F , "hay r i leyin",45 "iyilik ve takvada yar n"46 ayetleri gereFi ho /güzel bir i tir.47
2.1.7. Haricî / bâzî Mezhebi48
bâzî Mezhebinde kad n n, kad nlardan olu an cemaatle nafile namaz
k lmas caiz görülmü tür. Bu durumda imam olan kad n, kad n cemaatin
ortas nda durur.
Bir defas nda Hz. Peygamber (s.a.s.) Ümmü Seleme’nin (r.a.) evine uFram , evde namaz k lmakta olan kad nlar görünce, Ümmü Seleme’ye: ‘Ey
Ümmü Seleme! Onlarla birlikte namaz k ld n, deFil mi?’ Ümmü Seleme’nin
(r.a.): ‘(Evet). Böyle yapmam doFru mudur?’ diye kar l k vermesi üzerine Hz.
Peygamber (s.a.s.) de söyle buyurmu tur: ‘Evet, bu takdirde, (sen birinci saf n tam ortas nda durursun ve) onlar senin saF nda ve solunda saf tutarlar.’49
Bu söz/hadis, nafile namazlar hakk nda sad r oldu gerekçesiyle, kad n n kad nlara imametinin ancak nafilelerde mümkün olacaF eklinde yorumlanm t r. Ancak hadisten böyle bir yorumun ç kar lmas pek mümkün görünmemektedir. Baz lar bu durumda kad n imam n, saftan tamamen ayr lmamak kayd yla, saftan çok az bir ekilde öne ç kmas gerektiFini söylemi lerdir.50
bâzîler, bâziyenin muteber f k h kitab olan 8erhu Kitabi’n-Nîl ve
8ifâu’l-Alîl’de,51 kendi mezhepleri d ndaki baz lar n n, yukar da zikredilen
hadise dayanarak,52 kad n n kad nlara imametini farzlarda da caiz gördüFü-

44

dbn Hazm, el-Muhallâ (thk. Ahmed Muhammed ±akir), Kahire 1347-1352, III, 125-126; IV, 219.
Hacc 22/77, Âl-i dmrân 3/114.
46
Mâide 5/2.
47
dbn Hazm, III, 126-128; IV, 219-220.
48
Haricîler birçok kola ayr{lm{~lard{r. dbâziye, Haricî mezheplerin en mutedili ve günümüze kadar ula~an tek koludur.
Dijerleri çok kat{ (hayata, d{~ dünyaya kapal{) olduklar{ için günümüze kadar gelememi~lerdir. dbâziye ad{n{, kurucusu olarak kabul edilen Abdullah b. dbâz’dan alm{~t{r. dbâzî Mezhebi, çe~itli f{khî mezheplerin kendilerine uygun dü~en
yönlerini alarak devaml{l{klar{n{ sajlad{lar ve f{khî kaynaklar olu~turmu~ oldular. (Bkz: Ethem Ruhi F{jlal{,
“dbâziyye”, D$A, XIX, 260). Biz de Haricîlerin dijer kollar{na vâk{f olamad{j{m{z için, Namazlarda Kad n n $mamet
konusundaki görü~lerini ortaya koyabilmek için onlar{ temsilen dbazî mezhebinin görü~ünü belirtmekle yetindik.
49
;erhu Kitâbi'n-Nîl ve ;ifâu'l-Alîl adl{ eserde, bu hadisin, Müslim taraf{ndan rivayet edildiji kayd{ dü~ülmü~tür.
Fakat, Sahih-i Müslim’de böyle bir rivayete rastlayamad{k. Söz konusu eser için 50. dipnota bak{n{z.
50
Ettafeyyi~, Muhammed b. Yusuf b. dsa el-Hafsi el-Cezairi, ;erhu Kitâbi'n-Nîl ve ;ifâu'l-Alîl, Beyrut 1972/1392, II,
216-217.
51
Ettafeyyi~, II, 217.
52
Mezkûr hadisin, kad{nlar{n kad{nlara farz namazlarda da imâm olabileceji ~eklinde yorumland{j{ hususunda bkz;
Hamdi Döndüren, Delilleriyle $slâm $lmihali, dstanbul 1426/2005, s. 362-363.
45
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nü ve kendi mezheplerinden baz lar n n da bu görü te olduFunu söylemektedirler. Buradan anla lan odur ki, bazîlerin bir k sm farz namazlarda kad n n kad nlara imametini caiz görmemektedir. Baz lar da kad n n, velev ki
nafile olsun, kad nlara ve hunsâya imaml k yapamayacaF n 53 fakat buna
kar l k Hunsân n, hunsâyla ve -arkada bulunmak ko ulu ile- kad nlarla
birlikte namaz k labileceFini, bunlar n da erkeklere imam olamayacaF n
söylemektedirler.
2.2. KADININ ERKEKLERE VEYA KADIN-ERKEK KARI IK CEMAATE
MAM OLMASI
2.2.1. Be8 Vakit Namazda ve Nafile Namazlarda Kad n n mameti
2.2.1.1. Kabul Etmeyenler
Genellikle fakihler bu hadisleri deFerlendirirken hadis kriterlerine tâbi
tutmaks z n olduFu gibi kabul etmekteler, ancak bunun bir istisnaî uygulama54 olduFunu da söylemektedirler. Tefsirciler de ayn yöntemi takip etmektedirler. Hadiscilerin bir k sm ise bu hadisin sened itibariyle garip olduFunu
dile getirerek ku kulu olduFunu vurgularlar.55
Kad n n erkeklere imaml k etmesinin câiz olmad F n söyleyenler, benzerini Ali b. Ebî Tâlib'in rivayet ettiFi ve Câbir b. Abdillah' n Rasulüllahtan
i ittim dediFi: "Kad nlar erkeklere imaml k etmesin" eklindeki hadise56 dayanmaktad rlar. Hz. Ali ile Câbir'in bu rivayetini kendilerinden sonra
tabiûndan yedi fukaha delil alm lar ve onunla ihticâc etmi lerdir.57
Dört mezhebin cumhur ulemas kad n n erkeFe imametini câiz görmez.
Cumhur ulema -yukar da geçen- bu görü ünü, "Kad nlar erkeklere imâml k
etmesin" hadisine ve Buhârî ve Tirmizî'nin "imâret (idarecilik/velâyet)" hakk nda rivayet ettikleri: "9 lerini kad nlara b rakan kavim felâh bulmaz"58 ha-

53
Haricilerden Hüseyniyye kolunun kurucusu Ahmed b. Hüseyin (el-Hasan)’e ait olan Dîvân adl{ eserde (Bu eser için
bknz: Levicki, T., “Al-IbÅdiyya” The Encyclopaedia of Islam (new edition (edited by: B. Lewis ve ötekiler), Leiden:
E. J. Brill, 1971, III, 660); kad{n, kad{n cemaate farz namaz k{ld{r{rsa, imam ve cemaatin o namaz{ tekrar k{lmalar{
gerekir. Kad{n, teravih namaz{ ve cenaze namaz{ hariç nafile namazlar için de kad{nlara imam olamaz. Baz{lar{na göre
ise; ne farz ne nafile, hiçbir ~ekilde kad{n kad{na imam olamaz. Bkz: Ettafeyyi~, II, 217.
54
Bu istisnaî uygulaman{n, ya~{ ve Kur’an-{ Kerim’i ezberlemi~ olmas{ndan dolay{ Ummu Varaka’ya özgü oldujunu
ve imaml{j{n{n da sadece ev halk{ ile ilgili/s{n{rl{ olup yabanc{lar için geçerli olmad{j{n{ söylemektedirler. Bkz: Ebu
Hazim Ahmed ±erbasî, Yes’elûneke fi’d-Din ve’l-Hayat,
Beyrut 1980, I, 64.
55
Ertürk, "Müzakere Metni", 9.
56
Ebu Yahya, Zeynuddin Zekeriyya el-Ensarî, Esna'l-Metalib ;erhu Ravzi't-Talib (Tahric ve Ta'lik: Muhammed
Muhammed Tamir), Beyrut 1422/2001, II, 29.
57
Afifî, Muhammed es-Sad{k, F khu'l-Mereti'l-Müslime, Beyrut 1986, s. 136.
58
el-Buharî, “Mejazî”, 83 (Hadis no: 4425); Ensarî, Esna'l-Metalib, II, 28. Bu hadis, “$maml k, mescidde bir nevi
velâyettir. Velâyet de erkekten ba kas için sahih olmaz” bajlam{nda da ele al{nmaktrad{r. Bkz: Nâs{r Sa‘di ve Dijerleri, Mevsuatu Fetavâ Muas ra (cem‘, i’dâd ve tahkik: dmâd Zekî Barudî), el-Mektebetu’t-Tevfîkiyye, I-IV, Kahire,
ts., II, 244.

D

E .) L )< < 7

32

disine dayand rmaktad r.59 Zaten ilk dönem ve sonraki f k h kitaplar kad nlar n imaml F n , özellikle kad n cemaate özgü olmak üzere ele alm lard r.
Yani kad n n imametinin câiz olup olmad F hep bu baFlamda tart lm t r.60
Yoksa kad n n erkeklere imameti konusunda cumhur ulema indinde ihtilâf
olmay p, hepsi ittifâken câiz olmad F n söylemi tir.61 Bu hususta en kat
görü ün, Mâlikî mezhebine ait olan: "Kad n, ne farz ne nafile k lan; ne erkek
ve ne de kad nlardan olu an cemaate imâml k yapabilir" eklindeki görü
olduFunu söyleyebiliriz. Bu konuda biraz daha mutedil olan Hanefiler ise;
kad n n, kad n cemaatin önünde imaml k yapmas n n câiz olmakla beraber
kerahât- tahrimiye olduFunu söylemektedirler.62
2.2.1.2. Kabul Edenler
Bu mesele sadece modern dönemde ortaya ç km bir mesele deFildir.
Uzant s 1400 sene öncesine kadar gitmektedir. 4öyle ki, kad n n erkeklere
de imam olabileceFini kabul edenlerin gerekçesi hadis, tarih, f k h ve tefsir
kitaplar nda geçen bir rivayete dayanmaktad r. Bu rivayet, Ümmü Varaka
isminde sahabi kad n n, aralar nda erkeklerin de bulunduFu (bir köle ve ya l
müezzin) bir cemaate Hz. Peygamber (s.a.s.) taraf ndan imam tayin edilmesi
ile ilgilidir. Taberî, Ebû Sevr ve Müzenî gibi âlimler bu rivayeti örnek gösterirler. Ayr ca bu rivayet Ebû Davûd, bn Huzeyme ve Ahmed b. Hanbel gibi güvenilir kabul edilen ilk dönem hadis kaynaklar nda da zikredilmektedir.63
Yukar da da deFindiFimiz gibi, Ebû Sevr, Taberî gibi baz ulema, mezkûr Ümmü Varaka olay n /rivayetini esas alarak, kad n n imametini mutlak
olarak câiz görmektedirler. Fakat bu olay, sened aç s ndan birbirini tutmayan
çe itli ekillerde rivayet edildiFi için, buradaki mutlakl ktan anla lan n, kad n-erkek kar k cemaatin mutlakl F m , yoksa farz veya sünnet k lan kad n
cemaatin mutlakl F m olduFu da pek net deFildir. Kimileri de bu rivayeti,
Hz. Ai e ile Hz. Ümmü Seleme'nin kad nlara imaml k etmesine k yasla
Ümmü Varaka ad ndaki sahabî han m n evindeki kad nlara namaz k ld rmas
eklinde yorumlam lard r.
59

Mansur, Ali Nasif, et-Tâc (el- Cami' li'l-usûl fî Ehadissi'r-Rasûl), (Pamuk Yay{nlar{), dstanbul 1961, I, 257 (3 nolu
dipnot).
60
Mansur, et-Tâc , I, 257 (3 nolu dipnot).; Selîm, 44.; Said Havva, Peygamber efendimizin (s.a.s.) “Gelin bizimle
birlikte ~ehid kad{n{ ziyaret edelim” hadisini zikrettikten sonra ~öyle devam eder: “Rasulüllah (s.a.v) onun için ezan
okunmas{na ve farz namazlarda kendi ailesine imaml{k etmesine izin vermi~ti. O Kur’an-{ Kerim’in tamam{n{ ezberlemi~ti.” Ard{ndan ~u aç{klamay{ yapar: “Bu rivayet, kad n n kad nlara imaml k etmesine izin verildi i anlam na
al nm t r. Uleman n ortak görü üyle kad n n erkeklere imaml k etmesi caiz de ildir. Yukar daki rivayet kad nlar n
kendi aralar nda cemaat olu turmalar n n caiz oldu una delâlet etmektedir. Hanefi fakihleri de bu yönde görü
bildirmi lerdir.” Bkz: Said Havva, Hadislerle $badet Ansiklopedisi (el-Esas fi’s-Sünne) (çev: M. Hamdi Varol ve
dijerleri), dstanbul 1997, III, 421-422.
61
±erbâsî, I, 64.
62
Afifî, F{khu'l-Mereti'l-Müslime, s. 136.
63
Mustafa Ertürk, "Müzakere Metni" (T.D.V. dSAM'{n düzenlediji 11-17 tarihli, Modern Dönemde Dinî dlimlerin
Önündeki Engeller adl{ sempozyuma, Salahattin Polat taraf{ndan sunulan "Modern Dönemde Hadis $lminin Temel
Meseleleri" adl{ teblijin...), dstanbul 2005, s. 9.
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Âlimlerin çoFuna göre, imaml F n artlar ndan biri, tahakkuk etmi
erkekliktir. Buna göre, cemaat erkeklerden te ekkül etmi se, kad n n -ve
hunsân n (:erselik, erdi i) bile- erkeklere imaml k etmesi sahih olmaz.64 Fakat cemaat, kad nlardan te ekkül etmi se, onlara imaml k etmek için erkeklik art aranmaz. Zira ayn hizada durmak art yla kad n n kendi gibi kad nlara ve hunsâya65 imaml k etmesi mekruh olmakla birlikte sahihtir. mam
olan kad n n ileri geçmesi de ayr ca mekruhtur. Malikiler66 d ndaki üç mezhep bu görü te ittifak etmi lerdir. Ca‘ferî mezhebine göre, cemaat erkekse,
imam n da erkek olmas gerekir.67
Fakihler, erkeklere imaml k yapacak kimsenin erkek olmas gerektiFi,
kad n n erkeklere imaml F n n caiz olmad F görü ünde birle irler.68 Ebû Sevr
(ö.240/854), Müzenî (ö.264/878) ve Muhammed b. Cerîr et-Taberî'nin
(ö:310/922) ise, çoFunluFun aksine, kad n n erkeklere imâm olabileceFi görü ünde olduFunu görüyoruz.69 Ayr ca Müzenî'nin görü üne uygun olmak
üzere Ebû Sevr: "Kad n n arkas nda namaz k lan -erkek- kimsenin namaz n
iâde etmesi gerekmez" görü ündedir.70
Kimi f k hç lara göre, imaml F n s hhat artlar ndan biri olarak zikredilen erkeklik art n n ihmali veya terki, bn-i Mâce’nin Câbir (r.a.)’den rivayet
ettiFi ve Cabir'in: “Rasûlullah minberindeyken ondan: "Kad n erkeFe, (câhil)
bedevi muhacire, fâs k / fâcir olan (sâlih)mümine imaml k etmesin. Ancak
devlet ba kan ki iyi k l ç yahut kamç ile zorlarsa bu durum müstesna"71
dediFini i ittim”72 eklindeki rivayetinde olduFu gibi mekruh say lan bir durum olarak gözükmektedir. Zira hadiste kad n n erkeFe imaml F , bedevinin
muhacire ve fâs k n mümine imaml F ile zikredilmi tir. Zaten bu görü teki
f k hç lar mezkûr hadisi, “imaml k yapmas mekruh olan kimseler ve imaml F n mekruhlar ”73 ba l F alt nda zikretmi tir.

64

dbn Kudâme, el-Mu nî, III, 34.
Hunsâ'n{n kad{n olma ihtimali olduju için erkeklere imaml{k etmesi câiz dejildir. Kad{n{n erkeklere imaml{j{n{ câiz
görmeyenler, erkeklik ihtimali olduju için, kad{n{n hunsâ'ya imâml{j{n{ da câiz görmezler. Onlara göre hunsân{n
hunsâya imaml{j{, kad{n{n hunsâya imaml{j{ kabilinden olup câiz dejildir; çünkü bu durumda imâm{n kad{n cemaatin
ise erkek olma ihtimali vard{r Bkz; dbn Kudâme, el-Mu nî, III, 34.
66
Mâlikîler, Kad{n{n ve hunsân{n ne farzlarda ne de nafilelerde erkek veya kad{n cemaate imâml{k etmesi hiçbir
zaman sahih olmaz. Cemaat kimlerden meydana gelirse gelsin, imam{n erkek olmas{ ~artt{r demi~lerdir. Bkz. Cezîrî,
II, 578 (67 no'lu dipnot); Akyüz, Mukayeseli $badetler $lmihali, II, 6-9.
67
Akyüz, Mukayeseli $badetler $lmihali, II, 9; dbrahim Kâfi Dönmez (dlmî Mü~avir ve Redaktör), $slam'da $nanç
$badet ve Günlük Ya ay Ansiklopedisi, dstanbul 1997, II, 390.
68
dbn Kudâme, el-Mujnî ve e~-±erhu'l-Kebîr, II, 33.
69
dbn Rü~d, Bidâyetü'l-Müctehîd ve Nihâyetü'l- Müktesîd (trc. Ahmed Meylânî), dstanbul 1973, I, 213.
70
dbn Kudâme, el-Mu nî ve e -;erhu'l-Kebîr, II, 33; dbn Kudâme, el-Mu nî, III, 33.
71
Ayr{ca bkz. Hamdi, Ahmed b. Abdullah Muhammed Me~hur, Kitabu'l-Ukûdi'z-Zehebiyye, I, 278; Zerke~î, Ebu
Abdillah ±emseddin Muhammed b. Abdullah, ;erhu'z-Zerke î (thk. Abdullah b. Abdurrahman Cebrin), Riyad
1413/1993, II, 95.
72
Bkz. Ara~t{rma metni s.9, dipnot:36.
73
Bkz. Zuhaylî, II, 303.
65
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Ancak f k hta kabul edilmi genel kanaat; hadiste zikredilenlerden,
‘kad n n erkeklere imaml F ’ hariç, diFerlerinin imaml F n n mekruh olduFudur. “Kad n erkeFe imam olmas n” cümlesinden kastedilen ise, bu durumda
namaz n sahih olamayacaF yani erkeFin namaz n n fâsid olacaF d r. DiFerlerinin imaml F , kad n n imaml F gibi namaz ifsâd etmez. Çünkü bedevî, âlim
olunca imameti mekruh olmaz. Fâs k olana gelince, âlim de olsa imaml F
mekruhtur ama cumhur ulemaya göre fâs F n arkas nda k l nan namaz sahihtir, iade edilmez.74 Fâs kl k ve cehâlet, imâml k gibi yüce makama tezat
te kil eden bir durumdur. O halde müslümanlar imaml Fa halel getirebilecek
bu tür mekruh hasletlerden uzak durmakla ve kendisine uyulmas sahih olan
eyleri yapmakla sorumludur. Çünkü sahabe, bu tür tart malara sebebiyet
verebilecek eylerden uzak durarak namaz k lm lard r.75
bn Kudâme, kendi mezhebinden baz f k hç lar n, Ümmü Varaka rivayetine dayanarak kad nlar n erkeklere imam olabilmesini, erkeklerin arkas nda durmak ve cemaatle k l nan namaz n teravih olmas kayd yla s n rlad klar n söylemektedir. Onlara göre, Hz. Peygamber o sahabe han ma, evindekilere imam olmas hususunda izin vermi ve bir de ezan okusun diye müezzin tayin etmi tir. Ebû Dâvûd ise olay kad n ve erkeFe umumî olmak üzere
rivayet etmi tir.76 Ayr ca yine Kur’an okumay bilen bir erkeFin bulunmamas
durumunun da böyle olduFu belirtilmektedir. Dolay s yla kad n n erkeklere
imameti, namaz n teravih olmas ve okuyabilecek erkeFin bulunmamas gibi
hacet/özür durumlar nda caiz görülmü tür. Nitekim Hanbelî mezhebinde
benimsenen temel görü ün aksine Ahmed b. Hanbel’den (ö.241/855) nakledilen bir rivayet de ayn yönde olup bu durumda kad n imam n, erkeklerin arkas nda duracaF na da i aret edilir.77 Böylece “kad nlar erkeklere imam olmas n” hadisine raFmen eFer erkekler ihtiyaç halinde kad nlara uyarsa yine
ihtiyaçtan ötürü erkek cemaatin önde saf tutmas da caiz olur.78 Fakat bu
durum mutlak olarak kad n n imaml F na delil olamaz, çünkü genel kanaat
bunun aksi istikametindedir.79
bn Teymiyye, Mecmu‘u fetevâ adl eserinde, hacet/özür kavram üzerinde durmakta ve namazda kad n ve erkek saflar n tanzimi; takdim-tehiri,
farz k lan n nafile k lana uymas , korku ve hastal k durumunda namaz n
k l n rken baz vaciplerinin yerine getirilmemesi, cemaatin imamdan ayr larak selam vermesi gibi durumlarda ehl-i sünnet mezheplerinin görü lerini
ortaya koymaktad r. bn Teymiyye’nin belirttiFine göre, Ebû Hanife ve mam

74

Muhammed Hâmid, Rudûd alâ Ebâtil ve Resâilü’ -;eyh Muhammed el- Hâmid (thk. Abdullah b. dbrahim elEnsârî), Beyrut ts., I, 37.; Sa‘dî ve djr., II, 245.
75
Hâmid, I, 37.
76
dbn Kudâme, el-Mu nî, II, 33; ayr{ca rivayet için bkz Ebû Dâvud, “Salat” (Babu dmâmeti'n-Nisâ), I, 139.
77
Mazirî, ;erhu't-Telkîn, II,670; Öjüt, "dmam", D$A,.XXII, 189; Sa‘di ve Dijerleri, II, 244,247-248.
78
dbn Teymiyye, Takiyuddîn, Mecmû‘u Fetâva (Kitabu’l-F kh) (Riyad 1991, XXIII, 248.
79
Sa‘dî ve Djr., II, 244.
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Malik bu kabil özürlere kar mutlak yasaklay c bir tav r içindedirler. Yine
bn Teymiyye, 4afiî mezhebinin mutlak cevazdan yana olduFunu ve bunun
için Ahmed b. Hanbel’in, bir görü e göre hacet/özür durumunda kad n n erkeFe imam olabileceFini söylediFini zikretmektedir.80 bn Teymiyye, Ahmed b.
Hanbel’in görü lerini81 etrafl ca ortaya koyduktan sonra, kad n n erkeFe
imam olmas n n yasakl F n n âlimlerin genelinin görü ü olduFunu belirtmektedir.82
2.2.2. Cuma Namaz nda Kad n n mâmeti
Kad n n imâml F ile ilgili olarak bir hususa daha deFinmekte fayda
vard r ki; o da kad n n "Cuma namaz imâml ' "d r. Cuma namaz , istisnaî
durumlar hariç, k l nmas farz- ayn olan bir ibadettir. Binaenaleyh dinî, ferdî
öneminin yan nda içtimaî hayata da yönelik olduFu için diFer farz namazlardan bir derece daha fazla bir öneme sahip olduFu muhakkakt r. Ferdî manada ki i vicdan na olduFu gibi toplumsal manada da kamu vicdan na tesiri
büyük bir ibadettir. Nitekim slâm dininin iâr kabul ettiFi ve hassasiyetle
üzerinde durduFu cuma namaz n n, Müslümanlar nezdinde sahip olduFu
ehemmiyetten olsa gerek, günümüzde cuma namaz n n kad nlara da farz
olduFunu söyleyenlere rastlan lmaktad r.83 Bu görü te olanlar n bir ad m
daha atarak, kad n n cuma namaz imâml F n da tart acak olmalar n düünmek mümkündür. Dolay s yla buna deFinilmeden geçilemeyeceFi gibi, hiç
üphesiz bir noktadan sonra bu sorunun sorulmas da ihtimal dâhilinde olacakt r.
Peygamber(s.a.s.) zaman nda kad n n cuma ya da bayram namaz k ld rd F na veya böyle bir ey için herhangi bir kad na izin verildiFine ya da
80

dbn Teymiyye, Mecmu‘u Fetava (Kitabu’l-F kh), XXIII, 244-248.
Ahmed b. Hanbel, özre istinaden namaz{n baz{ vecibelerinin dü~ebildijini belirtmektedir. T{pk{ korku ve hastal{k
halinde namazlar{n cemaatle k{l{n{rken, ba~kas{n{n arkas{n{ k{ble yapmak, amel-i kesir yapmak, imamdan ayr{lmak,
hastan{n k{yam{ terk etmesi gibi hususlar ki~inin tek ba~{na namaz k{lmas{ndan daha evla olmas{ gibi. Hanbelî mezhebinden baz{lar{, izdiham ve benzeri hacet hallerinden dolay{ cemaatin imam{n önüne geçmesini caiz görmü~lerdir (dbn
Teymiyye, Mecmu‘u Fetava, XXIII, 246).
Cemaatle namaz k{ld{ran imamda aranan baz{ zorunlu ~artlar da bu hacete/özre istinaden dü~ebilmektedir. Örnejin
âdil imam{n olmamas{ durumunda be~ vakit namazda, Cuma namaz{nda, bayram namaz{nda, korku namaz{nda, fâcir
(aç{kça günah i~leyen) imam{n arkas{nda k{l{nmas{ durumu gibi. Çünkü Cabir’den (r.a.) rivayet edilen bir hadise göre
Peygamber (s.a.s.) efendimiz: “Sultan’{n kamç{ ve k{l{çla zorlamas{ hariç, fâcir mümine imaml{k etmesin” buyurmaktad{r. Bundan maksat, âdil imam{n imaml{k yapmas{ vücûbiyyetidir. Bu da özürle dü~ebilmektedir. Aynen korku
namaz{n{n cemaatle k{l{nmas{ esnas{nda, özürden dolay{, baz{ vacibât{n dü~tüjü gibi. (dbn Teymiyye, Mecmû‘u
Fetava, XXIII, 247).
Ahmed b. Hanbel, hacet durumunda farz k{lan{n nafile namaz k{lana uymas{n{ câiz görürken
de hep bu özre dayanm{~t{r. Zira farz k{lan{n nafile namaz k{lana uymas{, Amr b. Seleme ve Muaz hadisinde olduju
gibi, Kuran okuyamamas{ durumunda mümkün olmaktad{r. Ejer okuyabilirse, hacet/özür d{~{ olduju için, Ahmed b.
Hanbel’den rivayet edilen iki görü~ten birine göre nafile k{lana uymas{ caiz olmaz. (dbn Teymiyye, Mecmû‘u Fetâvâ,
XXIII, 247-248.)
82
dbn Teymiyye, Mecmû‘u Fetava (Kitabu’l-F kh), XXIII (3. K{s{m), 249.
83
Hizmetli, Sabri, Cuma Namaz Kad nlara da Farzd r, Ankara 1996, s.181-203.; Yavuz, Yunus Vehbi, Kur'an'da
Kad n Hak ve Özgürlü ü , dstanbul 1999, s. 71-74.
81
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böyle bir uygulaman n sahabeden rivayet edildiFine rastlan lmam t r. Kad n n cuma namaz da k ld rabileceFini söyleyenler sadece, kad n n imam olmas hususunda peygamber zaman nda bir istisna olan Ümmü Varaka olay n delil göstermektedirler. Bu olayda, Rasulüllah n cemaatle namaz k lmay
tavsiye / te vik etmesi ve cemaatle namaz n tek ba na namaz k lmaktan kat
kat üstün olmas hususundaki hassasiyeti üzerine, haf z, k raat âlimi olduFu
söylenen ve Hz. Peygamberin kendisine " ehide" diye hitap ettiFi mücâhide
bir sahabi han m n dine olan baFl l F ve cemaatle namaz k lma hususunda
Rasulüllaha olan srar ile kendisine verilen bir iznin olduFunu ve bu iznin
be vakit (ve nafile) namazla s n rl olduFunu görmekteyiz. Buradan hareketle kad nlar n cuma namaz imaml F na da hükmetmek pek isabetli olmasa
gerek. Zira rivâyetten anl yoruz ki peygamber zaman nda ya an lan bu örnek
zorunlu bir halden kaynaklanarak gerçekle mi bir olayd r. EFer toplum böyle bir zorunluluk hali84 ile kar kar ya kal rsa ve hakikaten toplumda namaz k ld rabilecek bir erkek olmazsa bu halde Müslüman toplum kendisi için
en uygun olan belirleyecektir. Nas l ki ferdî ibadetlerde fertlerin kalben
mutmain olmas arzulanan bir durumdur, ibadetlerin topluca yap lmas halinde, kamu vicdan n n sükûnet bulacaF bir sonucu gözetmek, ibadetin
itikadî/taabudî boyutunun yan nda toplumsal hayat üzerindeki ehemmiyeti
aç s ndan da arzulanan bir neticedir.
slam toplumunun, as rlard r, üzerinde fiili olarak icma te kil edecek
ekilde görü birliFine vard F fikhî anlay n / yerle mi uygulaman n d nda, farkl bir f khî görü ün yine ayn toplumda uygulama alan bulacak olmas , toplumun kabul telakkisi ile yak ndan ili kili olduFu inkâr edilemez bir
gerçektir. Zira ictihadî bir meselenin yerle mesi, kabul görmesi, fertler taraf ndan benimsenmesi ve içlerine sinmesi ile de yak ndan ilgilidir. Çünkü tek
tek müslüman bireylerin vicdan nda ve o bireylerin olu turduFu toplumun
ma eri vicdan nda akis bulmayan bir uygulaman n pratikte fazla bir uygulama alan bulmas da çok zor olacakt r. Binaenaleyh mümin kul için burada
söz konusu olan, namaz gibi -taabbudî alan içinde yer alan- bir ibadetin
ikamesinde, Allah r zas na uygun, Rasûlunun tatbikat na muvaf k ve kendi
kalbinin bu uygulamadan mutmain olmas d r. Ayr ca ibadet konusu akl n ve
ictihâd n geçerli olmad F bir aland r. Peygamber'in uygulad F gibi yap l r ve
bunun d na ç k lmaz. Ne var ki, eFer taabbudî dediFimiz alanda farkl uygulamalar n olduFuna dair rivayet varsa bu durumda ictihadî alandan bahsetmek mümkün olur. O zaman da bahsedilen her rivayetin fetvaya ne derece
delil / dayanak olacaF tart lacakt r. Zikredilen rivayet tarihte kad n n cuma
imaml F na hiçbir zaman delil olarak görülmemi tir.

84

Burada ~unu da hat{rlatmak gerekir ki; bu zorunlulujun hakikaten o toplumun içinden, makul bir ihtiyaçtan ortaya
ç{kmas{ çok önemlidir. ±üphesiz, ancak böyle bir durumda bireylerin ve toplumun ta~{d{j{ dini kayg{ ve hassasiyet
ihmal edilmeden bir dini rivayetin / olay{n pratije geçmesi ve uygulama alan{ bulmas{ mümkün olabilir.
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Kad n ancak erkeFin olmad F veya hükmen/ilmen yetersiz kald F bir
ortamda namaz k ld r r ki, cuma namaz ad üzerinde; toplay c yani herkesin
toplan p bir araya geldiFi yerdir. Cuma cemaatinin büyük kalabal klardan
olu tuFunu ve cuma namaz n k ld rmaya yeterli ilmî donan ma sahip bir
erkeFin tarih boyunca Müslüman toplumlarda her zaman var olduFunu görmekteyiz. Fakat farz olan cuma namaz n k ld racak bilgi ve donan ma sahip
bir erkeFin olmad F bir coFrafya varsa o zaman kad n n imameti, zorunluluk
hâli içerisinde, geçi süreci toplumu artlar nda mezkûr olaya / rivâyete dayanarak me ru / câiz say labilir. Ancak unutmamak gerekir ki böyle bir toplum as rlard r Müslümanlar n ya ad F coFrafyalarda / iklimlerde söz konusu
olmam t r.
Delil gösterilen rivayeti / hadisi ayr tutarsak, deFil cuma namaz n k ld rmak, bayram namazlar ve be vakit namazlar hususunda ne peygamberimizin hayat nda ne sahabe ve tabiun uygulamas nda ve ne de slam tarihi
boyunca kad n n, kad n-erkek kar k cemaate imaml k yapt F vaki' olmam t r. Bu konuda tarihin her döneminde icmâ olu mu tur. Rasûlüllah gazaya ç kt F veya hasta olduFu zaman hep erkeklerden imam istihlâf etmi tir.85
EFer zorunluluk hâli dini hassasiyetten, semavî kayg lardan deFil de,
siyasî, fikrî, indî/keyfî sebeplerden kaynaklan yorsa,86 o zaman erkeklerin
olduFu bir yerde cuma namaz n kad n n k ld rmas , tarihte bir örneFine rastlanmad F ndan bid'at bir uygulama olacakt r.
3. SONUÇ
Peygamberimiz (s.a.s.) zaman ndan bu güne kadar kad nlar n imameti
meselesi, çe itli vesilelerle ve çe itli zaviyelerden ele al nm t r. Klasik slam
eserlerinin kaleme al nd F dönemden günümüze kadar tüm f khî mezhep
kitaplar nda konu ayr nt yla tart lm , görü ler serdedilmi ve esas itibariyle bir hükme var lm t r. Var lan bu hüküm, sadece muteber f k h kitaplar nda zikredilmekle kalmam , as rlar boyu Müslümanlar taraf ndan pratik hayatta da kabul görmü ve tatbiki yerle mi bir uygulama olmu tur. Bunun en
bariz delillerinden birisi; tarih boyunca slâm âlimlerinin görü leri ve bu hususta olu mu icma'd r. kincisi ise; Müslümanlar n cemaatle namaz ibadetini ifâda gösterdikleri hassasiyet/anlay ve istikrârd r.
Nitekim Ebû Dâvûd, Müzenî, Taberî ve Ebû Sevr gibi az nl kta kalan
âlimler hariç, Sünnî, 4iî ve Haricî / bazî mezhepleri mensuplar ndan olu an
slâm âlimlerinin çoFuna göre; kad n n erkeklere imaml F câiz görülmemi
ve kad n n namazlardaki imâmeti, kad n n kad nlardan olu an cemaate

85

Küçüka~c{, "dmam", D$A, XXII, 178.
Bkz
Yeni
±afak,
Kad n n
$maml
Caiz
mi?,
18.03.2005
(ve
ayr{ca
//www.yenisafak.com.tr/arsiv/2005/mart/18/index.html:Amerikal Kad n Cuma Namaz K ld racak).
86

bkz.
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imaml F muvacehesinde anla lm ve ele al nm t r. Ayr ca bu konuda,
az nl kta kalan âlimlerin görü ünün mutlak cevâz yönünde olmad F n , onlar n bu ekildeki görü ünün teravih namaz nda, Kur'an okuyabilen erkek olmad F bir zamanda ve erkeklerin arkas nda bulunmak gibi artlarla mukayyed olmas halinde- mümkün olabileceFini söyleyen slâm âlimlerinin
mevcut olduFunu da belirtmeliyiz.
Dolay s yla tart maya konu olan, kimileri taraf ndan delil gösterilen ve
özellikle günümüz modern toplumlar nda, kad n erkek e itliFi baFlam nda,
fikrî / indî ve popüler zemine indirgenmeye çal lan Ümmü Varaka hadisi/rivayeti/olay , -saFlam hadis kaynaklar nda geçse bile- hadis k staslar na
göre saFlam zemine dayanmamaktad r. Ayr ca dinî / ilmî bir konunun ilmî
düzeyde deFil de bilgi / rivayet düzeyinde ele al nmas doFru yakla m olmamaktad r. Ümmü Varaka rivâyeti/olay hariç, -böylesi istisnaî durumun- gerek as rlar boyu slâm tarihinde / geleneFinde uygulama örneFinin olmamas
ve gerekse kad nlar n imâml F ya da cemaatle namaz n nas l k l nacaF hususunda vârid olan sahih/saFlam hadislerin aksine, isnad zay f olan ve
ravileri baz hadisçiler taraf ndan meçhul kabul edilen bu hadise/olaya dayanarak kad nlar n erkeklere imam olabileceFini söylemek/iddia etmek, onu
hükme hüccet/mesnet kabul etmek mümkün deFildir.
BilindiFi üzere Cuma namaz n n artlar ndan biri de erkek olmakt r. slâm âlimlerinin ittifak yla, Cuma namaz kad nlara farz deFildir. Bununla
birlikte kad nlar Cuma namaz na haz r bulunup k larlarsa, namazlar sahih
olur ve öFle namaz yerine geçer. Kad nlar n Cuma namaz na i tirak etmeleri
mi yoksa öFlen namaz n evde k lmalar m daha uygundur, diye tart l rken,
özellikle Hanefîler ve -belli artlarda- diFer üç Ehl-i sünnet mezhebi, onlar n
Cuma namaz na i tirak etmeyip, evde öFle namaz n k lmalar n n daha güzel/uygun olduFunu söylerken tutup da kendilerine farz olmayan bu namazda kad nlar n Cuma namaz için de imâm olabileceFini savunmak / öne ç karmak isabetli bir yakla m olarak gözükmemektedir.

B3

; 6

0 80F *W F

7

8 6 6

. : <.

.< 1 .

R

R 3BB"R

B !

>

D N N ANA GAYELER N GERÇEKLE T RMEDE B R R SK
UNSURU OLARAK YOKSULLUK KÜLTÜRÜ
Doç. Dr. H. Mehmet GÜNAY
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Bu çal mada önce k sa bir ekilde slam dininin hangi temel hedefleri
gerçekle tirmek için gönderildiFi, nas l bir birey ve toplum meydana getirmeyi istediFi ve yoksulluk ve zenginlik olgusuna nas l yakla t F konular na
deFinilecek, sonra da sosyal bilimcilerin yoksulluk kültürü ad n verdikleri
sosyal görünümlerin dinin bu ana gayeleriyle baFda p baFda mad F yla
ilgili genel bir deFerlendirme yap lmaya çal lacakt r.1
Konuya hak dininin tan m n yaparak ba lamak yerinde olacakt r. slami literatürde hak din; “ak l sahibi insanlar kendi tercihleriyle bizzat hay rl olan eylere götüren ilahi kanun” eklinde tarif edilmektedir. Bu tariften
de anla ld F gibi, slam dininin k sa ve uzun vadede gerçekle tirmeyi amaçlad F temel hedefleri vard r. Kur’an ve Sünnet naslar hikmet sahibi Allah’ n
hiçbir eyi bo yere yaratmad F n , koyduFu bütün er’i hükümlerin fert ve

Sakarya Üniv. dlahiyat Fak. Öjretim Üyesi, hmgunay@sakarya.edu.tr
Makalenin ilk versiyonu 25 Haziran 2005 tarihinde dstanbul’da gerçekle~tirilen “Yoksulluk Kültürü Sempozyumu”nda bildiri olarak sunulmu~tur.
1
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toplum düzeyinde belirli gayeleri gerçekle tirmeye yönelik olduFunu ortaya
koymaktad r. slam bilginleri, makâs d- erî‘a, makâs d- âmme gibi terimlerle ifade ettikleri bu gayelerin neler olduFunu, ilahi öFretinin tek tek inceledikleri tikel normlar ndan süzerek ç karm lar ve bunlar, gerçek anlamda
içtihat faaliyetlerinin yürütüldüFü dönemlerde müçtehitlerin ilmi ve fikri
mesaisini yönlendiren faktörlerin ba nda yer alm t r.
slam bilginleri bütün dini normlar n, insanlar için fayda saFlama, onlardan zarar savma ve dünyay erlerden temizleme noktas nda birle tiFi
hususunda ittifak etmi lerdir. slam’ n bu en temel hedefi maslahatlar n temin edilmesi ve mefsedetlerin giderilmesi, yani iyilik ve düzenin gerçekle tirilip kötülük, fitne ve fesad n yok edilmesi eklinde formüle edilmektedir.
Bunu hayr n elde edilip, errin ortadan kald r lmas olarak sunmak da mümkündür.2 Bu hedefler öncelikle bireylere, bireyler arac l F yla da topluma yöneliktir. Denebilir ki, dinin gönderilmesinin nihai gayesi, maddi ve manevi
aç dan düzgün, saFl kl , özgür ve sorumluluk sahibi kâmil bir insan ve bu
nitelikleri haiz bireylerin meydana getirdiFi düzenli, istikrarl , ahenkli bir
toplum olu turmakt r.3 Kur’an’da bu özellikleri ta yan toplum, insanlar için
örnek al nacak en hay rl ümmet olarak takdim edilmektedir.4
Bu genel amac n gerçekle tirilmesi esas itibariyle be tümel deFerin korunmas na baFlanm t r. Bunlar da dinin, can n, akl n, mal n ve neslin korunmas d r. slam te riinin tüm tikel normlar “zaruri maslahatlar” denilen
bu be deFeri korumaya yöneliktir ve üretilen her türlü dini bilgi ve düzenlemenin bu deFerlere ters dü memesi gerekir. Öte yandan insanlar n bireysel
ve toplumsal düzlemde her türlü tutum, inanç ve davran lar bu be tümel
gayeye ayk r ve onu zedeleyecek nitelikte olmamal d r.
slam’a göre hem kozmolojik düzen hem de sosyal düzen tevhit ilkesine
dayan r. Dolay s yla tabii dengenin korunmas kadar, sosyal düzenin ve ahlaki yap n n korunmas da bu ilkenin bir gereFidir. Kur’ân, hakiki mü’minlere
at fla salah, islah ve muslih kavramlar n kullanmaktad r ki, bu kavramlar
Allah’ n emir ve yasaklar n gözeterek yeryüzünde tesis edilmesi gereken
güvenlik, iyile tirme, denge ve düzeni saFlay c tutum ve davran lar niteler.
Bu kavramlara kar l k olarak kullan lan fesad, ifsat ve müfsit kavramlar ise
ilahi iradeye uygun düzen ve dengenin bozulmas n , yerle ik dini, hukuki ve
2

Geni~ bilgi için bk. Günay, H. Mehmet, “Muhammed Tâhir b. Â~ûr’un Makâs{d Anlay{~{”, Makâs d ve $ctihad
(derleyen: A. Yaman), Konya 2002.
3
Maverdî dünyan{n salah{n{n iki aç{dan dikkate al{nacaj{n{ söylemektedir. Birincisi, genel salaht{r ki, toplumun genel
yap{s{n{n düzgün olmas{d{r. dkincisi ise özel salah olup toplumu olu~turan bireylerden her birinin durumunun düzgün
olmas{d{r. Bu iki ~ey aras{nda öyle bir ili~ki vard{r ki, birisinin gerçekle~mesi öbürünün varl{j{na bajl{d{r. Zira ki~isel
durumu düzgün olan bir ki~i, dünyan{n genel durumunun bozuk, i~lerinin kar{~{k olmas{ halinde fesat ate~inin üzerine
s{çramas{ndan emin olamaz. Buna kar~{l{k dünyan{n genel gidi~at{ düzgün ve i~leri yolunda iken, ~ahsi durumu bozuk
olan ki~i de dünyan{n bu düzen ve intizam{ndan nasip alamaz (Maverdî, Edebü’d-dünyâ ve’d-dîn, Ebu’l-Hasan Ali b.
Muhammed, Edebü’d-dünyâ ve’d-dîn, D{me~k/Beyrut 1993, s. 214).
4
Âl-i dmrân 3/110
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ahlaki kurallar n ihlal edilmesini, yeryüzünde güven ve istikrar n ortadan
kalk p yerine anar i ve kaosun egemen olmas n anlatmaktad r. Allah yeryüzünde hakim k lmak istediFi ya ama biçimine kar ç kan bu tür giri imleri
bozgunculuk, bunu yapanlar da bozguncu olarak nitelemekte ve “bozguncular sevmediFini” aç kça ifade etmektedir.5
slam’a göre ana gayeyi te kil eden sosyal düzen ve dengenin saFlanmas , topluma ölçü ve deFer fikrine sahip bilinçli, saFl kl ve güçlü bireyler
yeti tirmek yoluyla gerçekle tirilebilir. slam’ n iman, ibadet ve ahlaki öFretilerinin büyük ölçüde bireyleri muhatap almas da bu gerçeFi ifade etmektedir.
Dinin vücuda getirmeyi gaye edindiFi mükemmel insan da hür irade sahibi,
ak l, ruh ve beden saFl F yerinde, hem maddi hem de manevi aç dan güçlü ve
ba kas na baF ml olmayan, topluma pozitif kat l m olan dünya ve ahiret
baFlam nda geleceFe umutla bakan bireyleri anlatmaktad r.
4u halde, fakirlik ve zenginlik gibi sosyal olgular n da dinin bireye ve
topluma yönelik bu ana gayeleri çerçevesinde deFerlendirilmesi gerekir. Ele
ald F m z konu yoksulluk kültürü olduFuna göre özellikle “yoksulluk kültürü” eklinde literatüre giren sosyal tezahürlerin dini ve ahlaki boyutu bu
temel hedefler aç s ndan ele al nmal ve yoksulluk kültürünün birey ve toplum bünyesinde açt F yaralar n, sebep olduFu ar zalar n ve meydana getirdiFi tahribatlar n dinin sözü edilen bu temel hedeflerini ne derece etkilediFi
irdelenmelidir.
Ku kusuz bu konu üzerinde fikir beyan etmek çok yönlü ve kapsaml
sosyal ara t rmalar n yap lmas n gerektirmektedir. Bu konuda alan ara t rmalar na dayal bilimsel bulgular olmadan aceleci ve pe in hükümler vermek
doFru deFildir. Bununla birlikte bu konuyu ele alan az say daki çal malar n
sonuçlar ndan yola ç karak ve slam’ n fakirlik ve yoksulluk olgusuna bak n temel alarak teorik düzeyde de olsa baz deFerlendirmeler yapmak mümkündür.
Bunu yapmak için öncelikle slam dininin fakirlik ve yoksulluk olgusuna bak na k saca deFinmekte yarar vard r. Hiç üphesiz, farkl özellik, yetenek, güç ve kaynaklarla donat lan insanlar n mala ve servete sahip olmada
da farkl düzeylerde olmas tabii bir olgu ve sosyal bir realitedir. Bu fark
tümüyle ortadan kald rmaya yönelik giri imler f trata ve e yan n tabiat na
ayk r olman n ötesinde, gerçekle tirilmesi imkans z bir hayal ve ütopyadan
ba ka bir ey deFildir. Kur’an- Kerîm’de insanlar n hallerinin çe it çe it oldu'u,6 r z k hususunda birbirinden farkl ve üstün k l nd ' 7 bildirilmekte ve

5

Maide 5/64
.“$nsanlar n halleri çe itlidir. Ancak Rabbi’nin rahmetine mazhar olanlar müstesnad r. Allah insanlar bunun için
yaratm t r” (Hûd 11/118-119). “;üphesiz ki Rabbin kimi dilerse r zk n geni letir, daralt r. Çünkü O, kullar n n her
halinden gerçekten haberdard r. Her eyi hakk yla görendir.” (dsrâ 17/30).“O sizi yeryüzünün halifeleri yapan, size
verdi i eylerde sizi imtihana çekmek için kiminizi derecelerle kiminizin üstüne ç karand r” (En’am 6/165).
6

B>

1 ^ 1. 8 0

%VD ;

“Rabbi’nin rahmetini onlar m bölü türüyorlar? Dünya hayat nda onlar n
geçimlerini aralar nda biz taksim ettik ve onlardan kimini ötekine derecelerle
üstün k ld k ki, biri di'erine i gördürebilsin..”8 denilmektedir.
4u halde zenginlik ve yoksulluk olgular ile zenginler ve yoksullar toplumda her zaman var olacak ve birlikte ya ayacaklard r. Kald ki, slam nazar nda ne servet, ne zenginlik ne de yoksulluk özü itibariyle kötü eylerdir. Her insanda servete ve zenginliFe kar doFal bir eFilim vard r. Mal
edinmek hem f tri bir ihtiyaç hem de f tri bir arzudur.9 Me ru yollarla kazan ld F , hakça ve adil bir ekilde daF t ld F , gerekli yükümlülükleri yerine
getirildiFi, azg nl k, ta k nl k ve sapmalara vesile olmad F ve ba kalar üzerinde bir tahakküm arac olarak kullan lmad F sürece dinin bu eFilime kar
ç kmas da söz konusu deFildir. Bu kay tlarla mal, servet ve zenginliFi tasvip
eden, hatta te vik eden pek çok ayet ve hadis vard r. Nitekim Kur’an’ Kerim’in birçok ayetinde mal ve servetten “hay r”, olarak söz edilir.10 Baz
ayetlerde de mal için üstünlük ve güzellik ifade eden fadl”,11 “nimet”,
“berekât” “r z k”12 “lütuf”, “süs”,13 “tayyibât”14 gibi kelimeler kullan lm t r. Hz. Süleyman' n “Rabbim bana, benden sonra kimseye nasip olmayacak
bir mülk ver”15 diye dua ettiFi bildirilir. Hiç bir peygamberin yüksek derece
varken alçak olana talip olacaF dü ünülemez.16 Hz. Peygamber’in (s.a.):
“Eller üç türlüdür: Allah Teâlâ’n n eli, sonra veren el, sonra da verilen el ki,
bu üçüncüsü k yamet gününe kadar ellerin en a a' s olarak kalacakt r”17 ve
“Yüksek el, alçak elden daha hay rl d r”18 eklindeki sözleri de bu gerçeFin
teyidi niteliFindedir. “Yüksek el” veren eldir. Yine Hz. Peygamber’in, Sa‘d b.
Ebî Vakkas'a, “Varislerini arkandan zengin b rakman, insanlara el açacak
ekilde fakir b rakmandan senin için daha hay rl d r”19 buyurduFu, Hz.
Ebubekir’in de ölüm hastal F nda k z Ay e'ye: “Zengin olmas beni en çok
sevindirecek ki i de, fakirli'i bana en a' r gelecek ki i de sensin”20 dediFi
rivayet edilir.

7
“Allah r z k hususunda bir k sm n z bir k sm n zdan üstün k lm t r” (dsrâ 17/21). “Allah r z k hususunda kiminizi
kiminizden üstün k ld ” (Nahl 16/71)
8
Zuhruf 43/32.
9
Be~er, Faruk, dslam’da Fakirlik Zenginlik Kavramlar{, dstanbul 1991, s. 11.
10
el-Bakara 2/108, 180, 272-273; Ahzâb 33/19; Hac 22/11, Meâric 70/21; Âdiyât 100/8; Fussilet 41/49.
11
el-Bakara 2/198; Tevbe 9/75-76; Cum‘a 62/10; Sebe 34/10.
12
A‘râf 7/32.
13
A‘râf 7/32; Kehf 18/46.
14
el-Bakara 2/57, 172; A’râf 7/32.
15Sâd 38/35
16
Kr~. ±eybanî, Muhammed b. Hasan, Kitâbü’l-Kesb (n~r. Abdülfettâh Ebû Gudde), Beyrut 1998, s. 108.
17
±eybânî, a.g.e., s. 108; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, I, 446; Ebû Dâvûd, “Zekât”, 28.
18
Buhârî, “Zekât”, 18; Müslim, “Zekât”, 94, 79; Ebû Dâvûd, “Zekât”, 28.
19
Buhârî, “Vesâyâ,” 2.
20
Muvatta’, “Akdiye”, 33; ±aybanî, Kitâbü’l-Kesb, s. 109.
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Kur’an’da Allah’ n kullar için ç kard F süsü ve güzel r z klar hiç kimsenin haram k lamayacaF vurgulan r21 ve inananlardan Allah’ n helal k ld F
temiz ve ve güzel eyleri kendilerine haram k lmamas istenir.22
slam’ n temel kaynaklar nda mali ibadetler olarak deFerlendirilen zekat, cihad, hac, infak vb. ameller övülmektedir ki, bunlar n mal ve servet
olmadan yerine getirilmesi mümkün deFildir.23 DiFer taraftan helal yoldan
kazan lan mal ve servet dokunulmaz kabul edilmi ve uFrunda sava lmas na izin verilmi tir. “Mal n n önünde öldürülen kimse ehittir”24 mealindeki
hadis bunu tescil etmektedir. slam’da el emeFi ve al n teri kutsal say lm t r.
Kur’an’da aç kça verilen nimetlere ükredilmesi halinde onlar n artt r lacaF
bildirilmektedir25 ki, ükür gibi bir ibadetin kar l F nda verilen eyin öz itibariyle kötü olmas dü ünülemez.26
Öte yandan Kurân- Kerim’de yoksulluk ve yoksullar üzerinde önemle
durulmu ve yoksullar n zenginler ve toplum üzerindeki haklar srarla vurgulanm t r.27 Hz. Peygamber’den de yoksula ve yoksulluFa vurgu yapan pek
çok hadis rivayet edilmi tir. ÖrneFin, bu hadislere göre cennete girenlerin
çoFu yoksullar olacak ve cennete zenginlerden önce onlar gireceklerdir.28 Hz.
Peygamber’in Havz’ na ilk olarak onlar geleceklerdir.29 Allah diFer insanlara
zay flar n hat r na ve onlar n dualar sebebiyle r z k vermekte30 ve onlar n
dua ve namazlar ile bu ümmete yard m etmektedir.31 Hz. Peygamber’i sevenlere fakirlik selden h zl gelir32 ve “Allah mü’min, fakir ve iffetli olan kulunu
sever.33
Demek oluyor ki, me ru sebeplere dayanan zenginlik ve fakirlik slam
nazar nda bizatihi kötü ve olumsuz nitelikler deFildir. Tam tersi bunlar ayet
ve hadislerde de görüldüFü gibi yerine göre övünç vesilesi bile olabilir. Zira
mal ve diFer ad yla servetin artmas , daha fazla hay r ve ihsan ve infak n
yap lmas na vesile olur, zengin de çok hay r ve ihsana sahip olan ki i demek
olur. slam’daki baz ibadetleri yerine getirmek, çal p emek sarf etmeye,
varl k sahibi olmaya baFl d r. ÖrneFin hac, zekat, kurban, f t r sadakas , di21

“De k: Allah’{n kullar{ için yaratt{j{ süsü ve temiz r{z{klar{ kim haram k{ld{?” (A‘râf 7/32).
“Ey iman edenler! Allah’{n size helal k{ld{j{ iyi ve temiz ~eyleri (siz kendinize) haram k{lmay{n ve s{n{r{ a~may{n.
Allah s{n{r{ a~anlar{ sevmez” (Maide 5/87).
23
Kr~. ±eybani, Kitâbü’l-Kesb, s. 103.
24
Buharî, “Mezâlim” 33.
25
dbrahîm 14/7.
26
Be~er, a.g.e., s. 77.
27
Örnek olarak bkz. Hac 22/28; Tevbe 9/60; el-dsrâ 17/26; Rûm 30/38; el-Mücâdile 58/4.
28
Müslim, “Zühd”, 37; Tirmizi, “Zühd”, 37; Ebû Dâvud, “dlim”, 13.
29
Tirmizî, “K{yâmet”,15; dbn Mâce, “Zühd”, 36; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, II, 132.
30
Buharî, “Chad”, 76; Müslim, “Zikir”, 93; Ebû Dâvûd, “Cihâd”, 70; Tirmizî, “Cihâd”, 64.
31
Ebû Dâvûd, “Cihâd”, 77; Tirmizî, “Cihâd”, 24; Nesâî, “Cihâd”, 43.
32
Tirmizî, “Zühd”, 36.
33
dbn Mace, “Zühd”, 5.
22

B"

1 ^ 1. 8 0

%VD ;

Fer sadakalar, cihada mali destek, hay r hasenat i lerinin tamam maddiyatla
yerine getirilebilen ve sevab çok olan ibadetlerdir.34 Bu haliyle zenginlik
faydal ilimle e deFerdedir. Hz. Peygamber’in “Ancak iki ki iye haset (g bta)
edilir: Bir adam ki, Allah kendisine mal vermi tir ve ona o mal hak u'runda
harcamay nâsib etmi tir. Yine bir adam ki, Allah ona faydal ilim (hikmet)
vermi tir. O da onunla hükmediyor ve onu ö'retiyor”35 eklindeki hadisi tam
da bu durumu anlatmaktad r.
nsan n hem bu dünya, hem de öte dünya için çal mas , r zk n kazan p ba kalar na muhtaç olmamas dini bir vecibedir.36 Ki i çal r, çabalar ve
varl kl olmak için gayret göstermesine raFmen fakirlikten kurtulamazsa
veya felaket, sakatl k, yetim ve dul kalma gibi sebeplere baFl olarak kendi
iradesi d nda fakirliFe maruz kal rsa, bu durumda onun, isyan etmeksizin
fakirliFe sabretmesi ve tahammül göstermesi gerekir. slam nazar nda çal t F halde fakirlikten kurtulamayanlar için fakirlik yüz karas deFil, yüz ak d r. Elinde olmayan s k nt lar kar s nda ükrünü eda eden, sab r ve tahammül gösteren, namus ve iffetini koruyan fakir, elbette manevi yönden taltif
edilecek ve kendisine katland F bu s k nt lar na kar ecir ve mükafat verilecektir. Nitekim birçok ayet ve hadiste, içinde yoksulluFun da yer ald F çe itli
s k nt ve musibetlere kar sabredenlerin kesin olarak ödüllendirileceFi ifade
edilmektedir ki, bu durumu tescil eden ayetlerden birisi öyledir: “Muhakkak
ki, sizi biraz korku ve açl k, mallardan ve ürünlerden biraz azalta ile deneriz. Sabredenlere müjdele.” 37
Ancak bu ayetin de aç k bir ekilde delalet ettiFi gibi, yoksulluk t pk
hastal k gibi ba a geldiFinde sab r ve tahammül gösterilmesi, isyan edilmemesi, ama bir an evvel çaresi aran p tedavi edilmesi gereken ar zî bir afettir.
Normal olan ise insan n kimseye muhtaç ve baF ml olmadan kendi kendine
yeter bir varl Fa sahip olmas d r. Mutlak yoksulluFu bir erdem olarak gören
bir k s m marjinal yorumlar bir tarafa b rak lacak olursa, slam’ n ana damar n temsil eden ekoller insan n kifayet miktar maddi varl Fa sahip olmas n
farz olarak görmü lerdir. Sabreden fakirin mi, ükreden zenginin mi daha
faziletli olduFu tart mas ise daha çok kifayet s n r n n üzerindeki zenginlik
için söz konusu edilmektedir. Dolay s yla, fakirlerden yana olmakla, fakirlikten yana olmay birbirinden ay rmak gerekir. slam fakirliFi övülecek ve imrenilecek bir erdem olarak görmez. Kur’an’a göre inananlar üstündür ve üstün ve güçlü olmak için çal p kuvvet haz rlamak inananlara bir görev olarak yüklenmi tir. “9nsan için ancak çal t ' vard r”38. Her zaman veren el
alan elden daha evlad r.

34

Sancakl{, Saffet, Hadislerde Fakirlik ve Zenginlik Problemi, dstanbul 2004, s. 174.
Buhârî, “Fedâilu'l-Kur'ân”, 20, “Tevhid”, 45; Müslim, “Salâtü’l-müsâfirîn”, 266; Tirmizî, “Birr”, 24.
36
±eybanî, Kitâbü’l-Kesb, s. 96 vd.
37
el-Bakara 2/155.
38
Necm 53/39.
35
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Daha önce de belirttiFimiz gibi, Hz. Peygamber'in dualar aras nda fakirlikten kurtulmay istemek de vard r. Kezâ o, ya Rab! Beni zengin iken fakir
k l, diye bir dua etmemesine raFmen, ya Rab! Beni fakir iken zengin k l, anlam nda dualar etmi tir. Bütün bunlar fakirliFin asl nda ar zî ve
kurtulunmas gereken bir durum olduFunu gösterir. Allah’ n isimleri aras nda “Fakîr”, ya da bu manada bir isim bulunmamas na kar l k, O’nun isimlerinden birinin “6anî” olu u dikkat çekicidir. Ayr ca O’nun, cömertliFi, ikram
ve ihsan anlatan “Cevâd, Kerîm, Muhsin” gibi isimlerinin de bulunduFunu
ve zenginliFin bunlarla beraber güzel ve istenen bir durum olduFunu da göz
önünde bulundurmam z gerekir.
slam’ n temel kaynaklar nda yerilen, zararl ve tehlikeli gösterilen bizatihi zenginlik ve fakirlik deFil, bunlar n yol açt F fitne, fesat ve belalard r.
Nitekim Kur'ân- Kerim'de yüzden fazla âyet-i kerîmede zenginliFin azd rma
ve sapt rmalar ndan, toplumda açt F derin tahribat ve y k mlardan söz edilmektedir. Bu ayetlerde servet ve zenginlik sahibi olup a r l k gösteren, asi
olanlar ibret al nmas için kötü örnek olarak anlat l r.39 Ta k nl k yapan,
servetinin k ymetini takdir etmeyen, infakta bulunmayan, ükrünü yerine
getirmeyen, mar k ve nankör insanlar n sahip olduklar zenginliFin ellerinden al nacaF belirtilir.40 Kur’an’a göre, ülkelerin bunal mlara ve helâke gitmelerine sebep olanlar, genellikle gösteri müptelas olmu müreffeh zenginlerdir.41 Hadislerde de servetin kölesi, a r h rs sahibi, bencil, tamahkar,
cimri ve ahlaki zaaf içinde olan zenginler yerilmektedir.42 Hz. Peygamber
“8üphesiz her ümmetin bir fitnesi vard r, ümmetimin fitnesi de mald r” buyurmu 43 ve zenginliFin errinden de Allah'a s F nm t r.44 Mal n fitne olduFu Kur’an’da da öyle anlat l r: “Biliniz ki, mallar n z ve çocuklar n z birer
imtihan (fitne) sebebidir ve büyük mükafat Allah’ n kat ndad r.”45
Bunun gibi sahih hadislerde fakirliFin olumsuz yönleri üzerinde de yoFun bir ekilde durulmu , gerek birey gerekse toplum ya ant s için nas l bir
tehdit ve risk olabileceFine dikkat çekilmi tir.46 Fakirlikten kurtulmak isteyen 47, bolluk ve zenginlik dileyen,48 fakirlikten, miskinlikten, k tl ktan,

39
Bk. Kehf 18/34; Mü’minûn 23/46-47; Kasak 28/58; Sebe 34/34; Zuhruf 43/23; Leyl 92/4; Alak 96/6-7; Hümeze
104/2.
40
Bk. Kasas 28/58; dsrâ 17/16.
41
dsrâ 17/16
42
dlgili hadisler ve kaynaklar{ için bk. Sancakl{, a.g.e., s. 163 vd.
43
Tirmizi, “Zühd”, 26
44
Bk. Buhârî, “Da‘avât”, 39, 44, 46; Müslim, “Zikir”, 49; Ebû Dâvûd, “Vitr”, 32; Tirmizî, “Da‘avât”, 76; Nesâî,
“dstiâze”, 17, 26.
45
Enfâl 8/28.
46
Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, II, 231, 250, 410; Nesâî, “Vesâyâ”, 1; “Zekât”, 60; dbn Mâce, “Vesâyâ”, 4.
47
Bk.Müslim, “Zikr”, 60; Ebû Dâvûd, “Edeb”, 98; Tirmizî, “Da‘avât”, 61; dbn Mâce, “Duâ”, 2, 15; Malik, Muvatta',
“Kur'ân”, 27; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, II, 381,404
48
Tirmizi, “Tefsîr”, 24; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, I, 34.
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zilletten, acizlikten, zay fl ktan, zülüm etmekten ve zulme uFramaktan Allah’a s F nan ve kendisini bu afetlerden korumas için Allah’a dua eden49 Hz.
Peygamber’in “Fakirlik fitnesinin errinden Allah’a s F n r m”50 diyerek zenginlik gibi yoksulluFu da fitne olarak deFerlendirmesi son derece manidard r.
Hz. Peygamber'in bu iki olguyu birlikte ele al p “unutturan fakirlik ve azd ran
zenginlik”ten ayn ölçüde sak nd rmas 51 da söz konusu fitnenin veciz bir
aç l m n ifade eder.
Demek ki, her iki olguda da ortak risk ve tehlike bunlar n birer “fitne”
objesi olmas d r. Ele almakta olduFumuz konunun nirengi noktas n da bu
kavram, yani fitne kavram te kil etmektedir. Arapça as ll bu kelime “alt n
ve gümü gibi deFerli madenlerin safl F n anlamak için ate te eritmek anlam na gelen “fetn” kökünden türemi tir. Klasik sözlükler bu kelimenin sözlük
anlam n , s nama, maddi ve manevi üzüntü, bela ve felaketle imtihan etme
eklinde vermektedirler. nsan n içine a k ate i dü ürdüFü veya gönlünü
çelip mant kl dü ünmesini engellediFi için kad na ve ki inin akl n kar t r p
ahlak n bozan ve cezaya çarpt r lmas na sebep olan eytana da “fettân” denilmi tir.52 Kur’an’ n birçok ayetinde fitne ve türevleri, kök anlam yla baFlant l olarak inananlar ile inkarc ve münaf klar n birbirinden ayr lmas veya
Allah’ n kullar na farkl imkanlar vererek birbirlerine kar niyet ve tutumlar n ortaya ç karmas için yarat lan deneme ve imtihanlar anlatmaktad r.53
4u halde fitnenin as l anlam “deneme ve imtihand r. Bu imtihanlar n temel
özelliFi ise içinde sapt r c unsurlar bar nd rmas d r.54 Fitne objesi say lan
eylerde ortak tema bunlar n ayaklar n kayabileceFi ve fesada dönü ebileceFi
kaygan bir zemin özelliFi göstermesidir. Bu fitne kimi zaman insanlar için
daima bir risk ta yan mal mülk, evlat, saFl k gibi nimet say lan eylerle,
kimi zaman da yokluk, keder, hastal k, musibet, eytan veya dü man tasallutu gibi s k nt larla olur.55 Bu husus “Sizi bir fitne olarak erle de hay rla da
deneyip s nar z” 56 mealindeki ayette aç kça belirtilmi tir. Fitnenin as l anlam ve Kur’an’ n bu doFrultudaki kullan mlar dikkate al nd F nda insan n
isyankârl F n olduFu kadar sab r ve metanetini de ortaya koyup sonuçta
Allah’ n mükâfat na nail olmas na f rsat veren imtihan” eklinde anlamak
mümkün olmakla birlikte fitne, fitne objesi imtihanda ba ar l olamamay ve

49

Ebû Dâvâd, “Vitr”, 32; Nesâî, “dstiâze”, 14-16.
Ahmed b. Hanbel, V, 36-39; VI, 57, 207; Ebu Davud, “Edeb”, 101; Nesai, “dstiaze”, 14-16, 39; dbn Mâce, “Sehiv”,
90.
51
Tirmizi, “Zühd”, 3; Ebû Dâvûd, “Edeb”, 101; Nesâî, “Sehv”, 90, “dstiâze”, 16,39.
52
Uludaj, Süleyman, “Fitne”, D$A (TDV $slam Ansiklopedisi), XIII, 156.
53
Uludaj, a.g.md., XIII, 156.
54
Ayetler: A’râf 7/155, Maide 5/41,49; Sâffât 37/162, En’âm 6/53; Furkân 25/25; Ankebût 29/2-3.
55
Bk. Enbiyâ, 21/35; Tâhâ 20/40, 131; Enfâl 8/28; Tegâbün 64/15; Zümer 39/49; Cin 72/17; Tevbe 9/126; Hac 22/11;
Nisâ, 4/101
56
Enbiyâ 21/35.
50
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bunun sonucunda meydana gelen olumsuzluklar ifade edecek ekilde de
anla lm t r.
Öyle anla l yor ki, hadislerde zenginlik ve yoksulluk baFlam nda geçen
fitne temas da, “imtihan”, “risk” ve “tehdit” kavramlar na kar l k gelmektedir. Buna göre, Hz. Peygamber (s.a.) de insanlar sapt rma risk ve tehlikesi
bulunan zenginlik ve yoksulluk s nav ndan Allah’a s F nmaktad r. Çünkü
zenginlik ve yoksulluFun her ikisi de as l itibariyle kötü bir ey olmamakla
birlikte özünde fitne unsurlar ta yan gerçekliklerdir. Yukar da da belirttiFimiz gibi, zararl ve tehlikeli olarak gösterilen ey bizatihi zenginlik ve fakirlik
deFil bunlar n sebep olduFu bireysel ve toplumsal problemlerdir. Günümüz
sosyal bilimler diline tercüme edersek slam’a göre kötülenen ve k nanan
eyin zenginlik ve yoksulluFun kendileri deFil, bunlar n negatif bir kültür
haline gelmesi, yani zenginlik ve yoksulluk kültürünün olu mas d r demek
yanl olmaz. Bir ba ka ifadeyle yoksulluk kültürü yoksulluk fitnesine maruz
kalan ki inin bu s navdan ba ar s z ç kmas n ve fitnenin fesada dönü mesini gösterir.
Bu olguyu bir benzetmeyle aç klamak gerekirse, yoksulluk bir ekilde
vücuda giren ve hastal k riski ta yan bir virüsü, yoksulluk kültürü ise bunun aktif hale gelerek hastal Fa dönü mesini simgeler. Virüsün niteliFi, iddeti ve yay lma derecesine göre vücutta meydana getireceFi hasar da deFi ecektir. Gerekli önlemler al nmad F takdirde bunun habis bir ura dönü üp
bütün vücuda yay lmas ve art k geri dönülemez bir noktaya gelmesi de ihtimal dahilindedir. Hatta bunun kal t msal bir niteliFe bürünüp nesilden nesile
devam ederek kal c hale gelmesi ve süreklilik kazanmas tehlikesi de vard r
ki, bu durum tam da yoksulluk kültürünün ay rt edici ba at özelliFini yans tmaktad r.57 Elbette bu virüsün vücuda hiç girmemesi daha iyi olup bu konuda her türlü koruyucu tedbirlerin al nmas meseleyi ba tan çözecektir.
Ancak bu her zaman ki inin iradesine baFl deFildir. Çünkü zenginlik her
zaman çal arak elde edilen bir nimet olmad F gibi, fakirlik de her zaman
çal arak a labilen bir olgu deFildir. Ama en az ndan vücuda girdikten sonra
bunun hastal Fa dönü mesini önlemek veya etkisini azaltmak mümkündür.
Bu da bir taraftan sab r, r za, kanaat, tevekkül gibi manevi tedbirlerle, öbür
taraftan da tamamen yok etmek imkans z da olsa iddet ve etkisini en aza
indirecek zekat, sadaka, infak gibi maddi tedbirlerle saFlan r. Yoksulluk ile
yoksulluk kültürünün ayn eyler olmad F n , yoksulluFun aksine yoksulluk
kültürünün toplumun temel yap s üzerinde anormal bir ç k nt ve kambur
te kil ettiFini ve yoksulluk kültürünü yok etmenin yoksulluFu yok etmekten
daha zor olduFunu tespit eden modern sosyal ara t rmalar da, dile getirmeye
çal t F m z bu gerçeFin bilimsel bir teyidi mahiyetindedir.58

57
58

Türkdojan, Orhan, De i me Kültür ve Sosyal Çözülme, dstanbul 1996, s. 71-72, 116.
Türkdojan, a.g.e., s. 114, 116, 131.
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Yoksulluk kültürünün mahiyetini olu turan inanç, tutum ve davran lar n dinin gerçekle tirmeyi hedeflediFi külli hedeflerle baFda mad F ve
onun önünde bir engel te kil ettiFi aç kt r. Çünkü yoksulluk kültürü, dinin
inanç, amel ve ahlak öFretileri ile çeli mektedir. Bu kültür çevresinde ya ayan insanlar için her eyden önce en büyük tehlike cehalettir. Yoksulluk s k nt s yla birle en cehaletin dini inanç ve davran larda zaaf olarak tezahür
etme riski yüksektir. Allah’a isyan, kadere ve ilahi adalete kar olumsuz
tav r, yanl tevekkül ve kanaat anlay , bat l inançlar, ibadetlerde gev eklik, haram ve helallere kar kay ts zl k gibi tutumlar n, olaFan kültür kal plar haline gelmesi i ten bile deFildir. Hz. Peygamber’in küfürle birlikte fakirlikten de Allah’a s F nmas n n ve “Fakirlik neredeyse küfür olacakt ” sözünün s rr n bu noktada aramak gerekir. Yine Hz. Peygamber’in ihtiyaç ve
fakirliFin rü vet almaya, borçlu olan ki ileri yalan söyleme ve sözünden
dönmeye zorlad F n haber vermesi, kültürünü olu turmu yoksulluFun toplumda nas l bir ahlaki dejenerasyona yol açacaF na aç k bir uyar niteliFindedir. Bilhassa zenginler ve fakirler aras ndaki uçurumun yüksek olduFu ve
iki kesim aras nda kutupla may önleyecek düzenleyici müesseselerin mevcut olmad F toplumlarda yoksulluk tam anlam yla bir huzursuzluk kaynaF
haline gelebilir. Bir taraf israf ve sefahet içinde yüzerken, öbür taraf en temel
ihtiyaçlar ndan mahrum sefalet içinde ya arsa kalplere kin, nefret, fesat ve
dü manl k tohumlar ekilir. Bu gün mü ahede etmekte olduFumuz yerel ve
küresel ölçekte düzen kar t fikir, olu um ve eylemlerin temelinde yoksulluFun, özellikle de zengin ve yoksul çeli kisinin önemli bir pay olduFu inkar
edilemez. Büyük sahabi Ebû Zer el-Gifârî'ye atfedilen: "Evinde yiyecek bulamayan kimsenin, insanlar n üzerine yal n k l ç yürümediFine a yorum"
sözü59 bu gerçeFin çarp c bir ifadesidir.
Meseleyi bu ekilde yakla p yoksulluk kültürünü yoksulluk s nav n n
ba ar s z bir sonucu olarak ele ald F m zda slam aç s ndan bunun tasvip
edilecek bir ey olmad F kendiliFinden ortaya ç kar. Çünkü bu alan n uzmanlar nca tespit edilip sergilendiFi üzere yoksulluk kültürü, b rak n geni veya
hakim kültürün olu umuna bir katk da bulunmay , aksine yaratt F problem
alan yla bu kültürü erozyona uFrat p zay flatmakta ve dokusunu zedeleyip
tüketilmesini h zland rmaktad r.60 Halbuki ba ta da belirttiFimiz gibi dinin
en temel hedefi de insanl F n ortak deFerleri olan dini, can , akl , mal ve
nesli güvence alt na alarak bireysel ve toplumsal planda en üst düzede iyilik
ve düzeni saFlamak, buna kar l k her türlü kötülük, sapma ve bozulmay
ortadan kald rmakt r.
Yoksulluk kültürünün mahiyetini olu turan inanç, tutum ve davran lar n gerçekle tirmeyi hedeflediFi külli hedeflerle baFda mad F ve onun
önünde bir engel te kil ettiFi aç kt r. Çünkü Yoksulluk kültürünün dinin
59
60

Karadâvî, Yûsuf, Mü~kiletü’l-fakr ve keyfe ‘âleceha’l-dslâm, Beyrut 1987, s. 18
Türkdojan, a.g.e., s. 118, 135, 141
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inanç, amel ve ahlak öFretileri ile çeli mektedir. Bu kültür çevresine ya ayan
insanlar için her eyden önce en büyük tehlike cehalettir. Yoksulluk s k nt s yla birle en cehaletin dini inanç ve davran larda zaaf olarak tezahür etme
riski yüksektir. Allah’a isyan, kadere ve ilahi adalete kar olumsuz tav r,
yanl tevekkül ve kanaat anlay , bat l inançlar, ibadetlerde gev eklik, haram ve helallere kar kay ts zl k olaFan kültür kal plar haline gelmesi i ten
bile deFildir. Hz. Peygamber’in fakirlikten inkârla birlikte Allah’a s F nmas n n61 ve “Fakirlik neredeyse küfür olacakt ”62 sözünün s rr n bu noktada
aramak gerekir. Yine Hz. Peygamber’in ihtiyaç ve fakirliFin rü vet almaya63,
borçlu olan ki ileri yalan söyleme ve sözünden dönmeye zorlad F n haber
vermesi64 kültürünü olu turmu yoksulluFun toplumu nas l bir ahlaki dejenerasyona yol açacaF na aç k bir uyar niteliFindedir. Bilhassa zenginler ve
fakirler aras ndaki uçurumun yüksek olduFu ve iki kesim aras ndaki kutupla may önleyecek düzenleyici müesseselerin mevcut olmad F toplumlarda
yoksulluk tam anlam yla bir huzursuzluk kaynaF haline gelebilir. Bir taraf
israf ve sefahet içinde yüzerken, öbür taraf en temel ihtiyaçlar ndan mahrum
sefalet içinde ya arsa kalplere kin, nefret, fesat ve dü manl k tohumlar ekilir. Bu gün mü ahede etmekte olduFumuz yerel ve küresel ölçekte düzen kart fikir, olu um ve eylemlerin temelinde yoksulluFun, özellikle de zengin ve
yoksul çeli kisinin önemli bir pay olduFu inkar edilemez. Büyük sahabi Ebû
Zer el-Gifârî'ye atfedilen: "Evinde yiyecek bulamayan kimsenin, insanlar n
üzerine yal n k l ç yürümediFine a yorum"65 sözü bu gerçeFi çarp c bir üslupla dile getirmektedir.
Yoksulluk kültürü, slam’ n can n, mal n ve neslin korunmas gayesi
aç s ndan da negatif bir etkisi vard r. Yoksulluk kültürünün hakim olduFu
yerlerde bu hedefler, bir taraftan yetersiz beslenme, olumsuz çevre artlar ve
imkans zl Fa baFl saFl k sorunlar n n yayg nl k kazanmas 66, bir taraftan da
buralara özgü asayi problemleri nedeniyle risk alt ndad r. ÖrneFin, yoksulluk kültürünün egemen olduFu mahallelerde çocuklar n erken ya ta sigara
tiryakiliFi, iddet, erken ve güvensiz cinsel ili ki gibi saFl ks z davran lara
yöneldiFi, bu evlerde büyüyen çocuklarda soFuk alg nl F ndan, ast ma; menenjitten, idrar yolu enfeksiyonuna bir çok hastal F n daha s k görüldüFü
tespit edilmi tir. Öte yandan bu yerlerde genel olarak insan saFl F ve can
güvenliFini tehdit eden iddet, fuhu , alkol ve uyu turucu madde al kanl klar , intiharlar ve benzeri toplumsal bozukluklar n yayg nl k arz ettiFi, içki

61

Ebû Dâvûd, “Edeb”, 110; Nesâî, “Sehv”, 90, “dstiâze”, 17.
Hadisin kaynaklar{ ile anlam itibariyle onu destekleyen dijer hadisler için .bk. ±eybânî, Kitâbü’l-Kesb, s. 109.
63
Karadâvî, Mü kiletü’l-fakr, s. 15.
64
Buharî, “Ezân”, 149 (veya dstikrâz, hacr ve teflîs: Men istiâze mine’d-deyn).
65
Karadâvî, a.g.e., s. 18.
66
Dünya Sajl{k Örgütü (WHO)'nün 2002 Sajl{k Raporuna göre göre sajl{k için en belirleyici risk faktörü yoksulluktur. Bk. Hatun, ±ükrü, Çocuk Haklar Sözle mesinin 13. Y l nda Yoksulluk ve Çocuklar Üzerinde Etkileri, Kas{m 2002,
s. 12.
62
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kumar, kavga ve öldürme olaylar n n hiç eksik olmad F bilimsel çal malarla
ortaya konulmu tur.67 Bebek ve çocuk ölümlerindeki art oran ile yoksulluk
aras nda doFrudan bir ili ki olduFu izahtan varestedir.
Toplum düzeninin korunmas nda ailenin belirleyici bir rolü olduFunda
üphe yoktur. Ama yoksulluk aile düzeni aç s ndan da önemli bir risk te kil
eder. Yoksul insanlar için evlenip yuva kurmak ba l ba na bir problemdir.
Bunu bir ekilde a salar bile aile birliFinin devam ve istikrar yoksulluFun
sürekli tehdidi alt ndad r. Nitekim aile içi iddet, evlenmede istikrars zl k,
kocalar n aileyi terk etmelerinin yüksek oranda olu u yoksulluk kültürünün
belirgin özellikleri olarak gösterilmektedir.68 Evlenemeyen veya evlilik birliFini devam ettiremeyen bireylerin toplumda ne tür ahlaki ve sosyal sorunlara
yol açt F herkesin malumudur.
YoksulluFun, slam’ n titizlikle korumay hedeflediFi ak l saFl F aç s ndan da olumsuz etkileri vard r. Çünkü yoksulluk insanlar n hem bedenlerini hem de zihinlerini tahrip etmektedir. YoksulluFun entelektüel potansiyel
ve performans olumsuz etkilediFi bilimsel ara t rmalarla kan tlanm t r.69
Zaten bütün mesaisini yoksulluFun neden olduFu sorunlarla boFu makla
geçiren bir ki iden duru, i lek ve yarat c bir ak l yürütme, entelektüel bir
derinlik ve estetik bir kayg beklemek pek makul deFildir. Toplumsal veya
bilimsel hiçbir proje aç insanlar n eliyle hayata geçirilemez. Nitekim Ebû Hanife’nin, ilim meclisinde iken kendisine, evde yiyecek kalmad F n söyleyen
hizmetçisine "Allah hayr n versin, kafamdan k rk f k h meselesini kaç rtt n"
dediFi nakledilir. mam 4afiî’nin de "Evinde yiyece'i olmayan kimseye fikir
dan ma. Çünkü onun fikri da' n k, kalbi me guldür; karar isabetli olmaz"
dediFi rivayet edilmi tir.70 "Hâkim, öfkeli iken karar vermesin"71 hadisi de
ayn esas belirtir. Çünkü slâm hukukçular ayn sonuçlar doFuracaF ndan
açl k, susuzluk ve benzeri etkenleri öfkeye k yas etmi lerdir.
Hepsinden öte yoksulluk kültürü içinde ya ayan insanlarda görülen
a aF l k duygusu, çaresizlik, tükenmi lik, umutsuzluk, baF ml l k, teslimiyet,
tembellik gibi ahsiyet özelliklerini dinin olu turmay gaye edindiFi ideal
insan tipiyle baFda t rmak asla mümkün deFildir. Hz. Peygamber’in deyimiyle slam üstündür, ba ka hiçbir ey onun üstünde olamaz. Zillet, acziyet ve

67

Türkdojan, a.g.e., s. 71-72, 115-116.
Türkdojan, a.g.e., s. 115.
69
“Yoksullujun ve açl{j{n biyolojik etkileri kadar psikososyal ve davran{~sal etkileri de önemlidir ve bu konuda geni~
bir literatür vard{r. Ara~t{rmalara göre yoksul ailelerin çocuklar{nda “sald{rganl{k”, “hiperaktivite” ve “huzursuzluk”
s{k görülen özelliklerdir. Bu çocuklar huzursuz ruh halleri ve yorgunluklar{ nedeniyle ba~ka çocuklarla birlikte olmakta güçlük çekerler. Yoksul çocuklar aras{nda depresyon ve intihar giri~imi daha fazlad{r ve bu nedenle ruh sajl{j{
kliniklerine daha s{k ba~vurmaktad{rlar.” (Hatun, a.g.e., s. 28).
70
Ebu Hanife ve dmam ±âfiîye atfedilen bu sözler için bk. Karadâvî, Mü kiletü’l-fakr, s. 16.
71
Buharî, Ahkâm 13; Müslim, Akdiye 16.
68
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sefalet müslümana yak maz. Mustafa Sabri Efendi’nin dediFi gibi, intihara
katiyen raz olmayan bir din fakr u sefalete de raz olmaz. 72
Hz. Osman'a atfedilen u söz bu yaz da anlat lanlar n tamam n özetler
niteliktedir: “Yavrum, fakirliFe helâl kazançla çare ara. Çünkü her fakir düene bula acak üç musibet vard r: Dininde gev eme, akl nda zay flama, ahsiyetinde dü ü ... Bunlar n hepsinden daha da kötüsü insanlar n onu hafife
almas ...”.73

72

Mustafa Sabri, Meseleler, dstanbul 1976, s. 108.
Seyyid Sâb{k, Anâs ru’l-kuvve fi’l-$slâm, Beyrut 1398, s.107. Sülemî’nin de ~öyle dediji nakledilir: “dnsanlar üç
s{n{ft{r: Zenginler, fakirler, orta halliler. Allah’{n kanaat ~erefiyle zengin k{ld{klar{ hariç fakirler ölüdürler. Allah’{n
kara günlere haz{rl{kl{ k{larak koruduklar{ hariç zenginler sarho~turlar. Hayr{n çoju orta hallilerin çojunda; ~errin
çoju da fakir ve zenginlerin çojundad{r. Çünkü zengin, varl{j{n verdiji azg{nl{ja maruz, fakir de yoklujun getirdiji
rezalete maruzdur (Maverdî, Edebü’d-dünyâ ve’d-dîn, s. 344).
73
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BN RÜ D’ÜN B DÂYETÜ’L-MÜCTEH D’ NDE

ZÂH RÎLERE ATFED LEN HATALI GÖRÜ LER N
BN HAZM’IN EL-MUHALLÂ’SI LE KAR ILA TIRILMASI
Zübeyde SAYMAN1
96 >

L

6

!

!

6 !" 'Z

^

.
) R
. )
&
4
6 # )S 9A !09O
)
. .
)
.. .
. .
.
)
4 )
)
6
6
)
)
O
&
# )S 9A !09O
)R
3
. ) .
)
.
. .
R . .R
R
.
)
.R
. .
..
) )& .
. M+
R
R
6.
R .
.R
. .
.

)A
)

!!

Z.

.

LK
)

.

)
.

)R

NS .\

R
)

6

?

&
) A

.
N= .YA

)

.
)

.

NS .\ .
) ) ) ,,
)
.
.
.
R O )R
.R &
.
) E< .
.)
.R
.
R
.
T
.

GR
Bu makale, Selçuk Üniversitesi lahiyat Fakültesi’nde slam Hukuku
alan nda yap lan bir yüksek lisans tezinden özetlemedir.2 Bir mezhebe mensup bir âlimin, ba ka mezheplerin görü lerini aktar rken ne ölçüde ba ar l
olduFu; ya da objektif davran p davranamad F hususu, zaman zaman merak
konusu olabilmektedir.3

1

zubeydesayman@hotmail.com.
Bu çal{~ma Prof. Dr. Orhan Çeker dan{~manl{j{nda $bn Rü d’ün ‘Bidayetü’l-Müctehid’ Adl Eserinde Zâhirî Mezhebine Ait Görü lerin Tahkiki (Konya 2007) ad{yla tamamlam{~ oldujumuz yüksek lisans tezi esas al{narak haz{rlanm{~t{r.
3
Konu ile ilgili bir ara~t{rma için bk. Saffet Köse, “Bir Mezhebe Mensup Olan Alimlerin Eserlerinde Dijer Mezhep
Görü~leri”, Ça da $htiyaçlar ve $slam Hukuku, dstanbul 2004, s. 335-368.
2
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Farkl mezheplerin görü lerini aktarmaya özel bir önem veren mukayeseli eserler aras nda; bn Rü d el-Hafîd’in Bidayetü’l-Müctehid adl eseri
yer al r. Malikî mezhebine mensup müellif, ad geçen eserinde Hanefî, 4afiî
ve Zahirî mezheplerine mensup alimlerin yan s ra pek çok müstakil
müctehidin görü lerini ve bu görü lerin dayand F delilleri tespit ederek alimlerin ittifak ettikleri noktalar belirtmekte ve bunlar üzerinde çe itli yorumlar
yapmaktad r. Biz de bu çal mada belirli örneklerden hareketle bn Rü d’ün
diFer mezhep ve alimlerin görü lerini naklederken ne derece ba ar l olduFunu tespit etmeye çal t k.4
bn Rü d’ün Bidayetü'l-Müctehid adl eserini, müellifin kendi mezhebi
d ndaki usul ve görü ler aç s ndan incelediFimiz zaman, eserde farkl mezhep veya mezhep alimlerinden nakledilen usul ve görü lerin ad geçen mezhep veya alimlere aidiyetinin tespit edilmede her zaman ba ar l olunamad F n ve eserde alimlere nispet edilen görü lerin kendi mezhebine ait orijinal
kaynaklardan aktar lamad F n gördük. S kça ba vurulan önemli bir kaynak
eser olmas hasebiyle bu eserde yer alan görü lerin, mezheplerin kendi orijinal kaynaklar yla kar la t r larak hatal nakillerin tespit edilerek okuyucuya
doFru bir ekilde aktar lmas n n faydal olacaF kanaatine vard k. Bu baFlamda Bidayetü'l-Müctehid’de Zahirî mezhebine ili kin aktar lan görü ve
içtihatlar n bir incelemesini sunacaF z.
Bidayetü'l-Müctehid’de Zahirî mezhebine ait görü lere at f yap lan
yerleri tespit etmek için “Zahirî mezhebinin genel kanaati budur”, “ mam
Dâvûd ve tâbileri, bn Hazm ve tâbileri bu görü tedir” gibi ifadelerin geçtiFi
yerleri bulmaya çal t k. Bunun haricinde “ulema ittifak etmi tir”, “bu hususta ihtilaf yoktur” gibi ifadeleri de Zahirîlerin görü lerini belirlemede esas
ald k. Zira bn Rü d kendi eserinde bazen, “Zahirîlerin d nda ulema ittifak
etmi tir”5 gibi ifadeler kullan r. Bu da istisna edilemediFi müddetçe Zahirîlerin de “ulema” kapsam nda deFerlendirildiFini göstermektedir.
Eserde geçen “cumhur bu görü tedir”, “uleman n ya da fukahan n
cumhuru…” gibi ifadeleri ise Zahirîleri kapsamamaktad r. Zira bn Rü d,
cumhur ifadesiyle sadece mam Malik, mam 4afii ve Ebu Hanîfe’nin içinde
bulunduFu çoFunluFu kastettiFini söylemektedir.6 Dolay s ile bu ifadelerin
geçtiFi görü leri ayr ca inceleme konusu yapmad k.
Zahirî mezhebine ait görü lerin kendi orijinal kaynaklar ndan tespit
edilmesi noktas nda, bn Hazm’a ait el-Muhallâ bi’l-âsâr adl eseri ve az say da da olsa usûl ile ilgili görü leri kar la t rmak için yine bn Hazm’a ait el9hkâm isimli eserine müracaat ettik. (Makalede, tezin bir bölümü olan hatal
tespitler k sm yer ald F ndan, burada el-9hkâm n kaynak verildiFi bir madde
4

Çeker, Orhan, $slam Hukukunda Akitler, Konya, 1980.
dbn Rü~d el-Hafîd, Bidayetü'l-Müctehid, Mektebetü Külliyyati’l-Ezheriyye, Kahire 1966, I, 199.
6
dbn Rü~d, I, 71.
5
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yer almamaktad r). Bu eserler haricinde mezhep görü lerini mukayeseli bir
ekilde ele al p aktaran muas r kaynaklar aras nda Vehbe ez-Zuhaylî’ye ait
el-F khu’l 9slâmî ve Edilletühü adl esere de müracaat ettik.
BN RÜ D’ÜN B DAYETÜ’L- MÜCTEH D ADLI ESER NDE ZAH RÎLERE ATFED LEN HATALI GÖRÜ LER
bn Rü d’ün (v. 595/1198) Bidâyetü’l-müctehid adl me hur eserinde
hatal olarak tespit ettiFimiz görü leri u ekilde s ralamam z mümkündür:
1.“ mam Dâvûd’a göre abdestte tertip sünnettir.”7
Zâhirîlere göre tertip vaciptir. Abdestte tertip terk edilince al nan abdest ile namaz caiz olmaz. EFer s ra bozulursa, abdest alan ki i ayette belirtilen s raya göre terk ettiFi ilk farzdan abdest almaya yeniden ba lar.8 mam
Dâvûd’a nispet edilen bu görü e Zahirî mezhebinin görü lerini aktaran ve
bn Hazm’a ait el-Muhallâ adl eserde rastlayamad k.
2.“Zâhirîye mezhebi ulemas der ki: “EFer birisi kaptaki suya bevl
(idrar) dökse bile o su ile gusletmek ve abdest almak mekruh deFildir.”9
Bu görü mezhebin genel görü ü deFil, mam Dâvûd’un görü üdür.
Ulema ifadesinde çoFunluk kastedildiFine göre bu genel kanaate varmak
isabetsizdir. bn Hazm da bu görü ü tuhaf olarak nitelendirmi tir.10
3.“Cünüplük halinde uyumak isteyen ki i hakk nda Zâhirîler, Hz.
Peygamber (s.a.s.)’in baz gecelerde cünüp olduFunu ifade eden Hz. Ömer’e
yönelik söylediFi “Tenâsül uzvunu y ka, öyle yat” hadisini esas alarak abdest
alman n vacip olduFunu söylerler.”11
Bu görü ün nakli hatal d r. Cünüplük halinde yemek yemek ve uyumak isteyen ki inin abdest almas n n vacip deFil müstehap olduFu, özellikle
ayr bir ba l k alt nda zikredilmektedir.12
ler.”13

7

4.“Zâhirîler, istincâda ta harici ba ka bir eyi kullanmay caiz görmez-

dbn Rü~d, I, 17.
dbn Hazm, Ebu Muhammed Ali (v. 456/1064), el-Muhallâ (n~r: Ahmed Muhammed ±akir), Kahire, ts. I, 310-311.
9
dbn Rü~d, I, 25.
10
dbn Hazm, I, 141-142.
11
dbn Rü~d, I, 43.
12
dbn Hazm, I, 100-102.
13
dbn Rü~d, I, 85.
8
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Bu görü ün nakli hatal d r. Zahirîler istincâda ta kullan m ndan önce su ile tahareti zikreder, istincâda yaln zca toprak vb. eylerin kullan m n
kabul etmezler.14
5.“Zâhirîler, istincâda en az üç ta kullanmay art görürler.”15
Üstteki görü te ifade edildiFi gibi Zahirîler, istincada ta
art görmezler. 4ayet ta kullan lacaksa bunun say s n n en az üç olmas gerektiFi,
zaruret durumunda bir tane ile yetinilebileceFi, zaruretten kurtulunca da
temizlenilmesi gerektiFini ifade ederler.16
6.“Zahirîler, namazda avret yerlerinin örtülmesi hususunda belirli bir
giyim eklini benimser. Bu giyim ekli, Zahirîlerce vücûb derecesinde kabul
edilir.”17
Zâhirî mezhebine ait kaynaklarda namazda avret yerlerinin örtülmesi
hususunda belirli bir giyim eklinin vücûbunu gerektirecek herhangi bir ifade
ve görü e rastlanmaz.18
7.“Zâhirîler, (yolculuk halinde) uzak olsun, yak n olsun her mesafede
namaz n k salt labileceFi görü ündedir.”19
Bu görü ün nakli hatal d r. Zahirîlere göre yolculuk halinde, bir millik mesafeden daha az bir mesafede namazlar k salt lamaz. Ancak bir millik
mesafeye ula lmas durumunda namazlar k salt labilir.20 DiFer mezheplerde
daha uzun mesafeler söz konusu olduFu için, bu k sa mesafe hakk nda böyle
dü ünülmü olabilir.
rür.”21

8.“Zâhirîlerden bir grup, mazeret olmaks z n hazarda cem’i caiz gö-

bn Hazm’a göre herhangi bir mazeret olmaks z n cem’ caiz deFildir.
Eserinde de mezhep içerisinde böyle bir görü ten bahsetmez. Mezhebi içerisindeki farkl görü leri de aktaran müellifin buna eserinde hiç yer vermemesi
görü ün naklinin hatal olduFu izlenimini vermektedir. Az da olsa bn
Hazm’ n nakletmediFi bir grubun görü ü olma ihtimali mevcuttur.22

14

dbn Hazm, I, 108.
dbn Rü~d, I, 88.
16
dbn Hazm, I, 108-111.
17
dbn Rü~d, I, 118.
18
Bkz., dbn Hazm, II, 240-254.
19
dbn Rü~d, I, 171.
20
dbn Hazm, III, 192.
21
dbn Rü~d, I, 177.
22
dbn Hazm, II, 205-206.
15
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9. “Ulema, namaz içinde veya namaz haricinde secde ayetini okuyan
kimseye secdenin vacip olduFunda ittifak etmi lerdir.”23
Bu görü ün nakli k smen hatal d r. Çünkü Zâhirî mezhebinde tilavet
secdesi farz deFildir. Yap ld F takdirde sevap ve fazileti vard r. Zahirî mezhebine göre, namaz içinde veya namaz haricinde; güne doFarken, güne
batarken veya güne tam tepede iken; k bleye veya k ble harici bir yöne yönelerek; abdestli veya abdestsiz iken de tilavet secdesi yap labilir.24
10. “ mam Dâvûd cenaze namaz na yeti emeyen ki i hakk nda-kim
olursa olsun- cenazenin yeni gömülmesi durumunda, ölmü ki inin ard ndan
cenaze namaz n n k l nabileceFi görü ündedir.”25
bn Hazm, bu hususta herhangi bir kay t -üç gün, bir ay gibi- koymay uygun görmez. Çünkü bunun için bir delil yoktur. Herkes, ölmü ki inin
ard ndan istediFi kadar namaz k labilir. Bu hususta mezhebinde de herhangi
bir görü farkl l F ndan bahsetmemektedir.26
11. “Zâhirîler Ramazan ay nda unutarak cima edene (cinsel ili kide bulunan kimseye) hem kaza hem kefaret laz m geleceFini söylerler.”27
Bu görü hatal d r. Zâhirîlere göre Ramazan ay nda unutarak cima
edene, ne kaza ne de keffaret gerekir. Çünkü unutarak yiyen, içen, cima eden
kimsenin orucu bozulmu olmaz.28
12. “ mam Dâvûd umrenin nafile olduFu görü ündedir.”29
bn Hazm’a göre Umre -Hac gibi- gücü yeten kimseye farzd r. O bu hususta mezhep içerisinde herhangi bir farkl görü ün varl F ndan söz etmez.30
13. “ hraml iken erkeFin ba n örtmesinin caiz olmad F nda ittifak
vard r.”31
lir.32

mam Dâvûd’a göre ihraml iken erkek de ka lar na kadar ba n örtebi-

14. “Ulema ihrama giren ki inin koku sürünmesini ittifakla caiz görmez. Ancak ihramdan önce koku sürünmede -koku kalsa bile- mam Dâvûd’a
göre bir beis yoktur.”33
23

dbn Rü~d, II, 230.
dbn Hazm, III, 323.
25
dbn Rü~d, I, 244.
26
dbn Hazm, III, 348.
27
dbn Rü~d, I-311.
28
dbn Hazm, IV, 335, 356.
29
dbn Rü~d, I, 331.
30
dbn Hazm, V, 3,7,8.
31
dbn Rü~d, I, 336.
32
dbn Hazm, V, 63.
24
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bn Hazm bu ittifaka dâhil deFildir. Ona göre sadece ihramdan önce
deFil, ihram esnas nda da güzel koku sürülebilir. Hatta O bu meseleye “ hraml n n koku sürünmesinin müstehap olu u” diyerek ba lar.34
15. “Hac veya Umre için ihrama niyet eden kimsenin gusletmesi Zâhirîlere göre vaciptir. Delilleri mam Malik’in mürsel olarak rivayet ettiFi Esma
bintü Ümeys hadisidir. Esma, Beyda denilen semtte doFum yap p Muhammed
b. Ebî Bekr’i dünyaya getirmi ve Hz. Ebû Bekir bunu Hz. Peygambere söyleyince Rasulullah: “Ona söyle gusletsin, sonra ihrama girsin” buyurmu tur.
Zira Zâhirîlerin usûlünde emir, vücûba delalet eder.”35
bn Hazm bu hadisi delil getirerek, hac veya umre için ihrama niyet
eden kimseye guslün farz olmay p müstehap olduFunu, yaln zca lohusa kad na guslün farz olduFunu söyler.36
16. Zahirîlere yönelik; “Bayram gecesi (Nahr) Müzdelife’de kal p orada
imam ile ak am ve yats namaz n cemeden; Arafat vakfesinden sonra burada da sabah namaz ndan hava ayd nlanana (isfar) kadar vakfe yapan kimsenin hacc n n tam olduFunda ittifak vard r. Müzdelife vakfesini yeti tiremeyene ise sadece kurban laz m gelir”37 denilmi tir.
Bu görü hatal d r. bn Hazm’a göre Müzdelife vakfesi,
{
“Arafat'tan dalga dalga indi'inizde Me 'ar-i Haram'da Allah' zikredin!”38 ayetinden hareketle, Arafat vakfesi gibi farzd r. Müzdelife vakfesini
yeti tiremeyenin de hacc kabul deFildir. Kurbanla telafi edilemez.39
17. “Ulema hay z halinden temizlenip ç kmay ittifakla tavaf n ve
sa‘yin s hhat art olarak görürler. Ayr ca sa‘y için abdestli olmay da ittifakla art olarak görmezler.”40
Cünüplük ve hay z halinden temizlik, Arafat vakfesinde art olmad F
gibi sa‘y da da art deFildir.41 Hay z halinden temizlenip ç kman n sa‘y n
s hhat art olduFuna dair herhangi bir ibareye el-Muhallâ adl eserde rastlanmaz.

33

dbn Rü~d, I, 337.
dbn Hazm, V, 68-72
35
dbn Rü~d, I, 345.
36
dbn Hazm, V, 68.
37
dbn Rü~d, I, 358.
38
Bakara, II, 198.
39
dbn Hazm, V, 126-127.
40
dbn Rü~d, I, 354.
41
Zuhaylî, Vehbe, IV, 49.
34
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18. “Ulema cizyenin, hür, baliF erkeklere vacip olduFu; kad n, çocuk ve
kölelere vacip olmad F hususunda müttefiktir.”42
Böyle bir genellemeye Zahirîler dâhil deFildir. bn Hazm’a göre cizye
yaln zca hür ve baliF erkeklere deFil, kad n ve kölelere de vaciptir.43
19. “Ulema yemine ba larken kastedilen ve yemine biti ik olarak dille
söylenen istisnan n yeminde geçerli olduFunda (müessir) müttefiktir.”44
bn Hazm’a göre yemine biti ik olarak söylenen istisna bat ld r. Ki inin
yeminini bozmas ve kefaret vermesi gerekir.45
20. “Ulema, birden çok ey için edilen bir yemine sadece bir keffaret gerekeceFi; bir ey için edilen birden çok yeminlere de her bir yemin için ayr
ayr keffaret gerekeceFi hususunda müttefiktirler.”46
bn Hazm’a göre bir ey için yap lan birden çok yemin, bir yemin say l r
ve sadece bir kefaret laz m gelir.47
21. “EFer bir kimse Allah r zas için tüm mal n yoksullara daF tmak
veya herhangi bir hay r yolunda harcamak üzere arts z olarak adarsa, bu
nezrin kendisine laz m geleceFi ve keffaret ödemekle nezrin hükmünün ortadan kalkmayacaF hususunda ittifak vard r.”48
bn Hazm’a göre böyle bir dü ünce yanl t r. Çünkü böyle bir uygulama
Kur’an’da ve sünnette mevcut deFildir. Ya anm bir örneFi de yoktur. Böyle
nezreden ki iye “üçte birini ver” denilir. Bu ki iye yemin kefareti de gerekir.49
22. “Bütün ulema; deve, s F r, koyun ve keçinin kurban edilebileceFi ve
bunlardan ba kas n n kurban olamayacaF hususunda müttefiktir.”50
bn Hazm’a göre, ad geçen hayvanlardan ba ka eti yenen tavuk, ku ,
at gibi hayvanlar da kurban edilebilir. Faziletli olan; eti güzel olan ve k ymetli (pahal ) olan tercih etmektir.51
23. “Ulema yediden fazla ki inin, bir kurbanda ortak olamayacaF hususunda müttefiktir.”52

42

dbn Rü~d, I, 415.
dbn Hazm, V, 415-416.
44
dbn Rü~d, I, 424.
45
dbn Hazm, VI, 311.
46
dbn Rü~d, I, 433.
47
dbn Hazm, VI, 313-314.
48
dbn Rü~d, I, 440.
49
dbn Hazm, VI, 256.
50
dbn Rü~d, I, 443-444.
51
dbn Hazm, VI, 29-30.
52
dbn Rü~d, I, 448.
43
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Zâhirî mezhebine göre kurban nafile bir ibadet olduFu için kurbanl k
hayvanda (koyun, s F r ve devede) ki i s n r yoktur. Yediden fazla ki i bir
kurbana ortak olabilir. Hayra ortak olmada s n r yoktur.53
24. “Ulema, e lerin halvet ortam nda bulunmas veya ikisinden birinin
ölümü ile mehrin tamam n n kad na ödenmesi hususunda müttefiktir.”54
Halvet ortam nda bulunmakla birlikte cima (cinsel ili ki) gerçekle mezse Zâhirîlere göre kad na mehrin tamam deFil yar s ödenir. Zahirîler
ayette geçen “l-m-s” fiilini “cimâ” olarak yorumlar.55
25. “ mam Dâvûd’a göre üvey k z, üvey babaya ancak üvey baban n
üvey k z n annesi ile zifafa girmesi (vat’/tam birle me) neticesinde haram
olur. Bakma veya dokunma neticesinde haram olmaz.”56
Bu görü Zahirîlerin genel görü ü deFildir. Nitekim üvey k z, üvey baban n yan nda ise vat’ olsun veya olmas n, halvette telezzüz (cinsel haz)
durumunda, üvey babaya ebedî haram olur. mam Dâvud’dan böyle bir görü
nakledilmemektedir.57
26. “Ulema, zina eden köleye, ayn durumdaki hüre laz m gelen cezan n yar s n n laz m geldiFinde müttefiktir.”58
Zâhirîlere göre zina haddinin uygulanmas nda evli hür veya köle aras nda herhangi bir ayr m yap lmaz. Recm hükmü ikisine de uygulan r. Ancak
bekâr kimse zina etse, yaln zca cariyeye zN w `
w y v)y pw w# w v y`zK {Cz y w w Mw ‚ w&z w zG wCy wLwO y.zXMw
z| wYw y wCz “Evlendikten sonra ahlaks zl k (zina) yaparlarsa onlara, hür kad nlara gereken cezan n yar s gerekir”59 ayetinden hareketle hür kad na gereken
cezan n yar s uygulan r. Erkek köle buna dahil deFildir.60
27. “4arap ve domuz gibi helal olmayan eyler üzerine hul‘/muhâla‘a
yap ld F zaman talak n vaki olduFunda ittifak vard r.”61
bn Hazm’a göre helal olmayan eyler üzerine hul‘ yap lmaz.62
28. bn Rü d: “Zannedersem baz Zâhirîler bo aman n her çe idiyle
zevciyetin bütün hükümleri ortadan kalkar” der.”63

53

dbn Hazm, VII, 45-47.
dbn Rü~d, II, 23.
55
dbn Hazm, IX, 77, 79, 83.
56
dbn Rü~d, II, 36.
57
dbn Hazm, IX, 40.
58
dbn Rü~d, II, 44.
59
Nisâ, IV, 25.
60
dbn Hazm, XII, 180-182.
61
dbn Rü~d, II, 74.
62
dbn Hazm, IX, 526.
63
dbn Rü~d, II, 119.
54
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Ric‘î bo amayla Zâhirîlere göre de zevciyetin hükümleri ortadan kalkmaz. bn Hazm eserinde ashab ndan böyle bir görü de nakletmez. 64
29. “Henüz var olmayan eyin sat
için sat ittifakla caiz deFildir.”65
dir.66

(ma‘dûm) veya aFac n birkaç y l

bn Hazm’a göre vas flar belirlenmi se var olmayan eyin sat

caiz-

30. “Ulema sat lardaki fâhi aldanman n (garar) caiz olmad F , az aldanman nsa caiz olduFu noktas nda müttefiktir.”67
Bu görü k smen hatal d r. bn Hazm’a göre aldanman n (garar) hiçbir
türü caiz deFildir. Bu hususta kendisi herhangi bir ayr m da yapmaz.68
31. “ mam Dâvûd, -mezhebin genel usûlü doFrultusunda k yas caiz
görmediFi için- müsakat n hurmadan ba ka bir üründe olamayacaF görüündedir.”69
Bu nakil hatal d r. Müsakat sadece hurmayla s n rl olmay p üzüm, incir, muz ve benzer ba ka ürünlerde de geçerlidir. mam Dâvud’a ait farkl bir
görü de nakledilmemi tir.70
32. “Hurma bahçesi içerisinde, üzerinde aFaç olmayan bir tarla ya da
ba ka meyve aFaçlar bulunursa, hurma ile birlikte diFer tarlalar n müsakat
Zâhirîlere göre caiz deFildir.”71
Bu görü hatal d r. Zâhirîler hurma aFaçlar yla birlikte diFer meyve
aFaçlar nda müsakat yap lmas n caiz görürler.72
33. “Zâhirîlerden bir gruba göre, selem akdi d
almak caiz deFildir. Çünkü onlara göre;
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“8ayet yolculuk halinde olur ve yazacak birini bulamazsan z, teslim
al nm rehinler (yeterlidir). Birbirinize güveniyorsan z, kendisine güvenilen
borçlu emaneti yerine getirsin ve rabbi olan Allah'tan korksun. Tan kl ' giz64

dbn Hazm, X, 80-87.
dbn Rü~d, II, 161.
66
dbn Hazm, VII, 214.
67
dbn Rü~d, II, 168.
68
dbn Hazm, VII, 219, 297.
69
dbn Rü~d, II, 268-269.
70
dbn Hazm, VII, 67-68.
71
dbn Rü~d, II, 269.
72
dbn Hazm, VII, 67-68.
65
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lemeyin. Kim onu gizlerse üphesiz onun kalbi günahkârd r. Allah yapt klar n z eksiksiz bilmektedir”73 eklindeki rehin ayeti selem akdi hakk nda nazil
olmu tur.”74
bn Hazm’a göre belirli bir vakte kadar, yolculuk esnas nda, bey‘, selem
ve karz akitlerinde rehin caizdir. bn Hazm mezhep içerisinde böyle bir görü ten bahsetmez.75
tir.”76

34. “Borcunu ödemeyen borçlunun hapsedileceFinde ittifak edilmi -

bn Hazm’a göre borçlu asla hapsedilemez. Çünkü Hz. Peygamber
(s.a.s.) hiç kimseyi hapsetmemi tir. Alacakl lar n insaf etmesi gerekir. Borçlunun kaçma ihtimali varsa bn Hazm, hapsedilebilmesinin o takdirde dü ünüleceFini ifade eder.77
35. “Borçlu iflas ettiFini söylediFi zaman, eFer doFru söylediFi bilinemezse, doFru söylediFi anla l ncaya kadar hapsedileceFinde ittifak vard r.”78
Zahirî kaynaklarda böyle bir görü ten bahsedilmez. Nitekim bn Hazm,
zikredilen görü ün aksine borçlunun hiçbir ekilde hapsedilemeyeceFi görüündedir.79
36. “Yitik devenin al namayacaF ; yitik davar n ise al nabileceFi hususunda ittifak edilmi tir.”80
Böyle bir genelleme hatal d r. Zâhirîlere göre yitik deve dâhil bütün yitik hayvanlar n al nmas ve ebediyyen ilan edilmesi gerekir.81
37. “Ulema ki inin bütün mal n yabanc lara hibe edebileceFi hususunda müttefiktir.”82
Böyle bir genelleme hatal d r. Zahirîlere göre, ki inin tüm mal n
tasadduk veya hibe etmesi, Hz. Peygamber’in bunu yasaklamas sebebiyle
caiz deFildir. Ki inin geriye kendisini fakir b rakmayacak ve ailesini geçindirecek kadar mal b rakmas gereklidir.83

73

Bakara, II, 283.
dbn Rü~d, II, 298-299.
75
dbn Hazm, VI, 362.
76
dbn Rü~d, II, 320.
77
dbn Hazm, VI, 475.
78
dbn Rü~d, II, 320.
79
dbn Hazm, VI, 475.
80
dbn Rü~d, II, 333.
81
dbn Hazm, VII, 128.
82
dbn Rü~d, II, 357.
83
dbn Hazm, VIII, 87-90.
74
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38. “(Menfaatlerin hibe edilmesi hususunda) mam Dâvûd’a göre ki i
“Benim falanca evim sana, senin çocuk ve torunlar n n hizmetine mahsustur” derse evin mülkiyeti hibe edilen kimsenin menfaatine geçer. Fakat eFer
hibe eden ki i, çocuk ve torunlar hibede zikretmezse, evin mülkiyeti, hibe
edilenin ölümü ile tekrar hibe edene döner.”84
Böyle bir genellemeye Zahirîler kat lmaz. Zâhirî mezhebine göre bu tür
hibe akitlerinde art ko mak bat ld r. Nitekim hibe edilen menfaatler, hibe
edilen ki inin hayatta olmas na veya ölmü olmas na bak lmaks z n, bizzat
hibe lafz yla kar taraf n mülkiyetine geçer. mam Dâvud’dan da böyle bir
görü nakladilmemi tir.85
39. “Nesebin sübutu için hamilelik süresinin en uzunu hakk nda mam
Dâvûd “alt ayd r” der.86
Bu görü hatal d r. Hamilelik süresinin en uzunu hakk nda Zâhirîler
‘dokuz ayd r’ der. En az süresi ise alt ayd r.87 Burada istinsah hatas n n olabileceFi kanaatindeyiz.
40. “Ki i tamam na sahip olduFu kölenin bir k sm n azat ettiFi zaman
Zâhirîlere göre köleden azatlanan miktar azat edilmi olur. Geriye kalan k sm n da azat edilebilmesi için kölenin çal p efendisine k ymetini ödemesi
gerekir.”88
Bu görü ün nakli hatal d r. Zahirîlere göre ki i kölenin bir k sm n azat
ederse hepsini azat etmi say l r, kölenin çal p kalan n ödemesi art deFildir. Ancak azat eden ki i vasiyet etmi se istisa’ gerekir.89
41. “ mam Dâvûd ve tabiilerine göre ki i akrabalar ndan birine sahip
olsa da azat edilmi olmaz. Zira azat edilmede akrabal F n bir rolü yoktur.”90
Bu nakil hatal d r. Bir kimse yak n akrabalar ndan birine sahip olursa
ki i o andan itibaren hür olur. Ancak onlardan bir k sm na sahip olursa anne, baba, dede ve nine hariç- akrabalar azat edilmi olmaz.91
42. Zâhirîlere göre ümmü veled olan cariye henüz efendisinden çocuk
doFurmam ken efendisinin mülkiyeti alt nda kalmaya devam ettiFi gibi,

84

dbn Rü~d, II, 361.
dbn Hazm, VIII, 130-135.
86
dbn Rü~d, II, 390.
87
dbn Hazm, X, 131.
88
dbn Rü~d, II, 401.
89
dbn Hazm, VIII, 185-186.
90
dbn Rü~d, II, 402.
91
dbn Hazm, VII, 186-187.
85
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çocuk doFurduktan sonra da -aksine bir delil bulunmad kça– mülkiyeti alt nda kalmaya devam eder. Bu sebeple de ümmü veled sat labilir.92
Bu görü hatal d r. bn Hazm’a göre, ümmü veledin sat
si ve rehin b rak lmas haramd r.93

, hibe edilme-

43. bn Rü d: “Zannedersem Zahiriler kad nlar n tek ba na ahitliFini
hiç bir konuda caiz görmez”94 der.
Zahirîlere atfedilen bu görü hatal d r. Zahiri mezhebine göre süt akrabal F , kad nlara ait kusurlar, doFum ve istihlal (Ramazan hilalini gözleme)
gibi konularda kad nlar n tek ba na ahitliFi caizdir.95
SONUÇ
Bidayetü'l- Müctehid’ adl eserden anlad F m z kadar ile bn Rü d,
Maliki mezhebine mensup olmakla birlikte mezhep taassubu ta mayan, Maliki mezhebi içerisinde hatal bulduFu noktalarda söz söyleyebilecek, ba ka
bir mezhebin görü ünü mant kl bulup tercih edebilecek kadar müstakil ve
objektif bir âlimdir.
Eserde yap lan çe itli incelemeler sonucunda, Zahiri mezhebine ait ve
“Ulema ittifak etmi tir” eklinde nakledilen toplam 552 görü içerisinde 43
hatal görü tespit edilmi tir.
Bidayetü'l- Müctehid adl eserde, bn Rü d’ün Zâhirî mezhebinin görü lerine ekseriyette muttali olduFunu ve bu görü leri doFru bir ekilde nakletmede büyük bir ba ar gösterdiFini söyleyebiliriz. Müellifin bu ba ar s n n
alt nda; kanaatimizce, eserinin büyük bir ara t rma gayretinin ürünü olmas ,
bn Hazm’ n Endülüslü olmas sebebiyle müellifin ya ad F devirde Endülüs’te Maliki mezhebinden sonra Zâhirî mezhebinin yayg nl k kazanmas gibi
sebepler yatmaktad r.
Bununla birlikte, baz konularda müellifin hatal görü ler naklettiFini
tespit etmi bulunmaktay z. Farkl mezheplere mensup âlimlerin diFer mezhebe ait st lah farkl l klar n alg lama sorunlar , mezhep harici usul ve görü lerin doFru bir ekilde aktar lmas na engel olabilmektedir. Bunun yan
s ra ilgili mezhebe mensup bütün âlimlerin görü lerinin dikkate al nmayarak
sadece mezhep içerisinde duyuma dayal veya azz kabul edilebilecek görü lere itibar edilmesi de farkl mezhebe ait usul ve görü lerin doFru bir ekilde
aktar lmas na engel olabilmektedir. Ayn ekilde belirli bir mezhebe mensup
âlimlerin kendi mezhebinin görü ünü bütün mezheplere mal ederek ittifak
92

dbn Rü~d, II, 428.
dbn Hazm, VII, 212.
94
dbn Rü~d, II, 505.
95
dbn Hazm, VIII, 481.
93
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edilen bir mesele olarak sunulmas da mezhep harici usul ve görü lerin doFru bir ekilde aktar lmas na engel olabilmektedir.
Müellifin Zahirî mezhebinin görü lerini naklederken hata etmesi de
kanaatimizce, müellifin tahmine dayal görü leri sebebiyle veya muhalif bir
görü ün varl F tespit edilmeksizin hatal baz genellemelerde bulunarak ilgili
meselenin bütün mezhep âlimlerince ittifak edilen bir mesele olarak takdim
edilmesi sebebiyledir. Müellifin Zâhirî mezhebine yönelik çok net ifadeler
kullanarak naklettiFi baz görü lerin, mevcut mezhep kaynaklar nda daha
fakl ekillerde sunulduFunu gördük. Baz durumlarda tahmine dayal olarak
“Bunu ancak Zâhirîler böyle dü ünebilir” diyerek Zahirîlere atfettiFi konularda hata edildiFini tespit ettik. Bunun yan s ra mezhep içerisinde sadece
mam Dâvûd’a ait görü leri mezhebin genel kanaati olarak aktararak hatal
genellemelerde bulunduFu sonucuna ula t k.
Eseri inceleme sonucunda, bn Rü d’ün -diFer mezheplere nazaranZâhirî mezhebine kar biraz daha olumsuz bakt F , çoFunlukla da bn
Hazm’ n usulünden ho lanmad F kanaatine vard k. Buna raFmen, Müellifin
baz konularda bn Hazm’ n tercihlerini takdire ayan görü ler olarak telakki
ettiFini gördük.
4unu da ifade etmek gerekir ki, bn Rü d’ün Bidâyetü’l-müctehid eserinde Zahirîlere atfedilen hatal görü leri tespit etmeye yönelik bu çal ma,
Zahirî mezhebine mensup âlimler içerisinde büyük bir itibara sahip olan bn
Hazm’ n el-Muhallâ isimli eseri esas al narak mukayeseli bir ekilde incelenmi tir. Hatal olarak takdim edilen görü ler, bn Hazm’ n ad geçen eserinde
zikretmediFi halde ayn mezhebe mensup baz âlimlerin görü leri de olabilmektedir. Yine her iki âlimin ya ad F dönemlerin farkl olmas neticesinde
bn Rü d’ün kendi devrinde yayg n olan Zâhirî görü leri nakletmi olmas ,
buna mukabil bn Hazm’ n ad geçen eserinde bu görü lerden haberdar olmas n n imkan dahilinde olamamas , ilgili görü ve nakillerin hatal olarak takdim edilmesine sebebiyet verebilmektedir.
Sonuç olarak, bn Rü d’ün Bidayetü'l-Müctehid adl eseri, mezhep görü lerini bir arada bulabileceFimiz, tarafs z, içtihat mant F n geli tiren ilm-i
hilâfa dair çok önemli bir eserdir. Pek çok konuda farkl mezheplerin usul ve
görü lerini aktaran, ilim adamlar nezdinde zengin ve muteber bir kaynak
olma vasf n kazanan bu eserde baz nakil hatalar n n tespit edilmesi, onun
güvenilir bir temel kaynak olma vasf n ortadan kald rmaz. Ancak her mezhebin yahut âlimin usul ve görü lerinin kendi eserlerinden veya ayn mezhebe ait kaynaklardan ara t r larak al nmas , ilgili usul ve görü lerin doFru bir
ekilde tespit edilmesine yard mc olacakt r.
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PR NC PLES OF ENV RONMENTAL LAW N ISLAM
Dr. Sayed Sikandar Shah Haneef**/ çev. Dr. Abdullah ÇOLAK***
GR
Çevre, organizmalar n hayat , geli mesi ve etkile im içerisinde bulunduklar harici artlar n bütünü anlam na gelir.1 Biyolojik sistem içerisinde
varl F n sürdüren ve bunlar n çevre ile etkile iminin tamam ekosistem olarak isimlendirilir.2 Canl organizmalar ile bunlar n hayat kaynaF olan maddeler ve büyük ölçüde g da, su ve hava gibi eyler aras ndaki baFlant onlar n
varl klar n n devam n saFlar. ÖrneFin bir insan bünyesi asgari doFal çevreden al nan 30 elementten olu maktad r.3 Bu nedenle insan, hayvan ve bitkiler âlemindeki canl lar için sürekli temiz hava, bozulmam g da, kirletilmemi su ve diFer ya am ko ullar n saFlamak, dengeli ve ahenkli bir harmoni
olu turmak yarat l n usta bir mimar olan insan için temel bir gerekliliktir.
Bununla birlikte insan vizyonunu ve deFer nosyonunu kaybettiFi için,
çevre ile etkile ime geçtiFi zaman, bütün bir ekosistemin geleceFini mahvedecek ve kendi benliFini de imhan n e iFine getirecek derecede çevrenin saFl kl yap s na onar lmaz hasar verdi ve onun muhtevas n yok etti. ÖrneFin
insan n, en üst düzeyde ç kar elde etme ve ekonomik büyümeyi saFlama h r-

*

Bu yaz{ Arab Law Quarterly, XVII/ 3 (2002), s. 241-254’de yay{mlanan “Principles of Environmental Law in Islam”
ba~l{kl{ makalenin çevirisidir.
**
Uluslararas{ Malezya dslâm Üniversitesinde F{k{h ve Usûl-ü F{k{h bölümünde (IRKHS) yard{mc{ doçenttir. Jalan
Gombak, 53100 Kuala Lumpur.
***
dnönü Üniversitesi dlahiyat Fakültesi, e-mail: acolak@inonu.edu.tr
Makalede geçen baz{ hususlara çevirmen taraf{ndan aç{kl{k getirilmi~tir. Bu husus, ilgili yerlerde çevirmenin notu
anlam{nda [ÇN] k{saltmas{yla belirtilmi~ olup, dijer dipnot numaralar{ ile kar{~mamas{ için (*) i~areti kullan{lm{~t{r.
1
Muhammed Hammoud, Environmet, Ecology and Islam, Insight, New South Wales: Islamic Foundation, V/3 (1990),
s. 19.
2
Abdülhâdî Skinner, Environmental Harmony- Islamic Dimensions, Insight, New South Wales: Islamic Foundation,
V/3 (1990), s.25.
3
Sumaiya Quasim, Man in Harmony with Nature, Insight, New South Wales: Islamic Foundation, V/3 (1990), s. 23.
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s ; ormans zla t rarak, endüstriyel at klar dökerek, aktif kimyasal at klar
v.s. rasgele yerlere b rakarak kara, hava ve suyu kirletmektedir. nsan n doFal çevreyi tahrip etmesi, denizlerde olduFu kadar kara sular nda da hayvan
nüfusunda azalmaya neden oldu.4 Ormanlar n insanlar taraf ndan kusurlu
ekilde yak larak tahribi, arabalar ndan yay lan egzoz gazlar , sanayi dumanlar v.s.nin korkunç sera etkisine neden olmas ile karbondioksit oran n ,
bitkiler taraf ndan fotosentez için kullan lan orandan daha fazla artt rd .5
Sonuçta bu, günümüz dünyas nda pek çok yerde, a r s art
ve global
s nma, tahrip edici sel felaketleri ve kavurucu s caklarla sonuçlanm t r.
Gücü elinde bulundurma h rs yla, dü üncesiz ulus ç kar ve politik gündemlerle harekete geçirilen sava ve sald r beraberinde tarif edilemez s k nt lara,
tahminlerin ötesinde felaketlere sebep olmu tur. Bu felaket durumu hâlâ
olanca h z yla devam etmektedir. Yeryüzü ve kaynaklar n n dengesizce kullan m bilançosu, teknolojinin devam eden ve edecek olan imkanlar ndan faydalanmak için tahrip edici ekilde sorumsuzca kullan m ndan çevreci gruplar
da dahil pek çok gelecek stratejistleri, sadece insanlar aras nda problemler
hakk nda ortak bilinç olu turmak için deFil ayn zamanda çevrenin daha
fazla zarar görmesini önleyebilecek önlemleri haz rlamak için ciddi çabalar
içine girdiler.6 Bu nedenle endi eler, insan n doFay dengesiz ekilde kullan m n n etkilerinin nas l onar lacaF ve çevreyle ileti iminde insan davran lar n her seviyede deFi tirme yöntemleriyle ilgilidir.
Bu yüzden bu makalede çevrecilerin ta d F endi e ve duyarl l F n geli tirilmesi konusunda slamî kriter ve doktrinlere i aret etmeye çal lacakt r.
DEOLOJ K ÇERÇEVE
slâm dü üncesinde insan ve tabiat Allah' n yarat klar d r. Bu iki varl k
doFrudan bir gayeye yönelik yarat lm t r ve Allah taraf ndan belirlenen yarat l kanunlar yla (f tratla) uyum içerisinde olmalar murad edilmi tir. Sonuçta Allah' n yaratt klar n n temel iki öFesini olu turan insan ve tabiat,
kendileri için belirlenen görev ve icraat düzenli ekilde yerine getirme rolünü, yani kainatta var olan düzen (kânûnü’l-f tra) ile uyumlu içsel davran n
saFlayan f trat kanunu ile yönetilmektedir. Bununla birlikte insanla doFa
aras ndaki ili kilerde; tabiat insana boyun eFecek ekilde yarat lm ken, insan tabiata kar iyi ve kötü davranabilme yeteneFiyle yarat lm t r. Çünkü
fizyolojik aç dan tabiatla ayn maddeden yarat ld F ve benzer karakterle
olu turulduFu dü ünülünce insan, kâinat n ve içindekilerin aheser mimar n n kat nda konumunu yükselten manevi bir özelliFe sahiptir. Yarat c (Hâ4

Hammoud, Environmet, Ecology and Islam, s.20
Hammoud, a.g.e., s.19.
6
Hammoud, a.g.e., s. 20. Ayr{ca bk. Sumaiya Quasim, Tecnological Development and their Environmental Impact,
Insight, New South Wales: Islamic Foundation, V/2 (1990), s.8-9.
5
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lik) olan Allah taraf ndan insana bah edilen bu itibar, örneFin yeryüzünde
O’nun halifesi olma, O’nun varl F n kabul etme (tevhid) ve sorumlu bir ki i
olarak O’na kulluk etmek (ubûdiyet) için verilmi tir. Amaçlanan bu çizgiden
sapt ran her hangi bir ey ve mümtaz konumunun kötüye kullan lmas , insan n kainatla olan ili kisini kötü ekilde alt üst edebilir ve tarif edilemez ekolojik kriz ve arkas ndan gelen felaketlere neden olabilir.
Buna göre, slâm dünyas n n çevreye ve onun korunmas na bak
yönlendiren temel dü ünceler a aF daki gibidir:

n

;nsan n Halifeli i Doktrini
Kur'an'da anlatt ld F na göre insanoFlu yeryüzünde Allah' n halifesi
olarak yarat ld :
“Hani Rabbin meleklere: "Ben yeryüzünde bir halife yarataca' m," demi ti. Onlar: "Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birisini mi yaratacaks n? Oysa biz sana hamdederek daima seni tesbih ve seni takdis ediyoruz?" dediler. Allah da: “Ben sizin bilmediklerinizi bilirim," dedi.”7
Halîfe teriminin içeriFine gelince, o, h-l-f kelimesinden türetilmi olup
Kur'anî bir kavram olan halîfe terimini de içine al r ve lügat anlam itibariyle
takip etmek/izinden gitmek, bir ki inin yokluFunda ve yetersizliFinde veya
ölümü halinde onu temsil etmek, onurlu bir halefi olarak yerini almak anlamlar na gelir. Fakat Kur'an baFlam nda burada halîfe kelimesi, yeryüzünün
kullan c ve sakinleri olarak orada medeniyet kuracak ve onu imar edecek
olan insan n konumunu gösterir. nsanoFlu bunun için yarat ld F ndan Allah' n halifesidir.8
Sonuçta, insanlara medeniyet in a etmesi için gerekli güç ve yetkiyi veren Allah, bu yetkiden faydalan lmas n istemi tir. Çünkü insan n güvenilir
olma durumu, kendisine bu yetkiyi bah edenin arzu ve beklentileri ile uyum
içinde kullanacaF na i aret eder. Bu yüzden insan n konumu, asla yeryüzünde bozgunculuFa yahut kendisine verilen güç ve yetkiyi, yeryüzü kaynaklar n kötüye kullanmas na neden olmaz. Kur'an' n a aF daki ifadelerinde de bu
durum görülmektedir.
Her eyden önce tabiat ve onun kaynaklar Allah' n insana bir lutfudur.
“Göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah' n sizin hizmetinize verdi'ini ve
aç kça yahut gizlice üzerinizdeki nimetlerini tamamlad ' n görmediniz mi?

7
8

Bakara 2/30.
±ihabuddin Laming, Knowledge, Khilafah and Amanah in Islam, Selangor, Ans Mega 1995, s. 33-34.

,

1.

)

6

) .

8

Q C & 1.

)

C*

L

yine de insanlar aras nda, hiçbir bilgisi, yol göstericisi ve ayd nlat c bir kitab olmadan Allah hakk nda tart p duranlar vard r.”9
kincisi, insandan Allah' n lutfuna kar l k ükretmesi ve bozgunculuk
yapmamas istenmektedir.
“Gökleri ve yeri yaratan, gökten ya'mur indiren ve onunla size r z k
olarak türlü meyveler ç karan Allah’t r. Ve o Allah emri gere'ince denizde
yüzmek üzere gemileri emrinize veren, nehirleri de hizmetinize sunand r. O,
âdetleri üzere hareket eden güne i ve ay sizin hizmetinize sunan, geceyi ve
gündüzü sizin emrinize verendir. O, istedi'i eylerin hepsinden size verdi.
E'er Allah' n nimetlerini saymaya kalk san z sayamazs n z. 8üphesiz insan
çok zalim ve nankördür.”10
Üçüncüsü, Allah, nimetlerini doFru ekilde kullanabilme, tabiat güçlerini kontrol alt na alabilme ve kullanmas için tabiat n kaynaklar n ke fetme
konusunda insana basiret ve tabiat tan mada gerekli akli kapasiteyi vermi tir. “O, Adem’e kainattaki bütün varl klar n isimlerini ö'retti.”11
Sonuncusu, hilafet statüsü asla suiistimal edilmemesi gereken yüce
bir görev/sorumluluktur. Bu anlamda Allah, Davud Peygamber’e hitaben öyle buyurmu tur: “Ey Davud! Gerçekten biz seni yeryüzünde halife yapt k.
9nsanlar aras nda hak ile hüküm ver. Nefsin arzusuna uyma, yoksa seni
Allah' n yolundan sapt r r. Allah' n yolundan sapanlar için hesap gününü
unutmalar sebebiyle iddetli bir azap vard r.”12
Sonuç olarak, yukar daki konumu göz önüne al nd F nda bilinçli sosyal bir varl k olan insan, pek çok ekolojik tahrip ve modern zamanlar n krizlerinden uzak durmal d r. Çünkü Kur'an, insan n ihmalkâr davran n yeryüzündeki her türlü fesad n temel kaynaF olarak görür. “9nsanlar n kendi i ledikleri (kötülükler) sebebiyle karada ve denizde fesat ortaya ç km t r. Belki
dönerler diye, (Allah) onlara, yapt klar n n bir k sm n tatt r yor.”13 Bu baFlamda kötülük ve fesat maddi ve manevî bütün y k c davran lar kapsar.
Tevhid Prensibi
Tevhid, monoteizm, e sizlik ve teklik veya Allah' n birliFi slam dü üncesinin en temel prensibidir. Tevhid, tasdik ve takrir eden ki inin, slâm' n bir
mensubu olmas n saFlayan temel direFidir. Yani yarat c olan ve evreni dü-

9

Lokman, 31/20.
dbrahim, 14/32-34.
11
Bakara 2/33 (Dojrusu ayet numaras{ 31 olmal{ [ÇN]).
12
Sa‘d, 38/6 (Dojrusu ayet numaras{ 26 olmal{ [ÇN]).
13
Rum 30/4 (Dojrusu ayet numaras{ 41 olmal{ [ÇN]).
* Günümüzde yayg{n anlay{~a göre bu kuram{n temel ilkesi, evrenin en az 10 milyar y{l önce çok yüksek s{cakl{k ve
yojunluktaki yap{dan büyük bir patlama sonucu olu~tujuna dayan{r. Ana Britannica, dstanbul 1994, VII, 125 [ÇN] .
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zenleyen Allah’dan ba ka gerçek ilah olmad F n benimsemektir.14 Böylece
slâm, bilinmeyen bir mukadderata doFru otomatik olarak sürüklenen makine gibi bir tesadüfün veya Büyük Patlaman n (Big Bang)* sonucu evrenin
olu tuFu eklindeki anlay
reddeder. Ayr ca tevhid Allah’ n e siz ve tek
yarat c olduFunu tasdik etmektir. Bu ilke Allah' n birliFine inanmak olarak
bilinir.
Tevhid, insan n yegâne yarat c , kâdir-i mutlak, tüm hayat n kaynaF ,
s n rs z ve mükemmel s fatlar yla Allah' n birliFine inanmas na delalet eder.
Bu ise üç eyi gerektirir:
1) Tevhid, iyiliFe ula mak ve kötülüklerden kaç nmak için e siz özelliklerinden dolay sevilen, ibadet ve itaate yegâne lay k olan Allah' n birliFine
inanmay gerektirir ki, bu tevhid-i ulûhiyye olarak isimlendirilir.
2) Tevhid yaratt F tüm evreni ayakta tutan, terbiye, kontrol ve idare
edenin Allah olduFuna inanmakt r ki bu da tevhid-i rubûbiyye olarak isimlendirilir.
3) Tevhid Allah' n yüce isimlerine, her eyi bilmesi ve her eye güç yetirmesi gibi fonksiyonel s fatlar na inanmak olup buna da isimlerin ve s fatlar n birli'i denir.15
Kur'an’da Allah’ böyle tan mlayan pek çok ayet vard r. Bu ayetlerden
biri öyledir:
“Allah kendisinden ba ka hiçbir ilah olmayand r. dâimâ diri ve yarat klar n koruyup yöneticidir. Kendisini ne bir uyuklama, ne de uyku tutmaz.
Göklerde ve yerde olanlar n hepsi O'nundur. O'nun izni olmadan kendisinin
kat nda kim efâat edebilir? Onlar n önlerinde ve arkalar nda olan bilir.
O'nun ilminden, ancak kendisinin diledi'i kadar ndan ba ka bir ey kavrayamazlar. O'nun Kürsüsü, gökleri ve yeri kaplam t r (O yüce padi ah, göklere, yere, bütün kâinâta hükmetmektedir). Onlar koru(yup gözet)mek, kendisine a' r gelmez. O yücedir, büyüktür.”16
Yarat l taki intizam ve uyumu ifade eden tevhid anlay , bir
müslüman n davran nda olduFu kadar dü üncesinde de büyük bir rol oynar. Tevhid anlay n n çevre üzerindeki genel etkilerinden baz lar unlard r:
1) Tevhid, Müslümanlar dar görü lülükten, önyarg lardan, benmerkezcilikten ve egoizmin pe ine dü mekten korur. Çünkü insan, kendisi de dahil
dünyada var olan her eyin Allah'a ait olduFunu görür. Bu tutum, insan n
tabiat kaynaklar ile ilgilendiFinde maddeyi mana ile bütünle tirmesi, haya-

14

Muhammed Nur Ibrahim, The Islamic Discipline for Fortification of Faith, Malezya, Syarikat Huda, t.s., s.9.
Muhammed Nur Ibrahim, a.g.e., s.13-15.
16
Bakara 2/255.
15
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t n dünyevi ve uhrevi talepleri aras ndaki dengeyi sürdürmesi17 ve doFal çevreye kar duyarl l F konusundaki kararlar n büyük ölçüde etkiler.
2) Tevhîdî dünya görü ü ile dü ünen insan için ekosistem ile uyum
içinde bir hayat sürdürmek zorunlu bir görevdir. Çünkü o ve bütün evren ayn
Allah' ve O’nun birliFini tesbih etmektedir. Kur'an bu ahengi incelikle öyle
tasvir eder: “Yedi gök, yer ve bunlar n içinde bulunanlar, O'nu tesbih ederler.
O'nu övgü ile tesbih etmeyen hiçbir ey yoktur, ama siz onlar n tesbihlerini
anlamazs n z.”18
Buna göre her yarat k ve ekosistemin öFesi ifa edeceFi bir role sahiptir.
Ekosistemin zarar görmesi ve yok olmas na ayet çözüm getirilmezse kaç n lmaz olarak çevresel krizlerle sonuçlan r.
3) Müslüman n Allah' n gizli aç k her eyi bilmesi hakk ndaki inanc ,
onun sürekli olarak marufu yap p, münkerden sak nmas n saFlar. Böyle bir
bilinç, elbette onu sorumsuzluktan, tabiat kötü amaçl kullanmadan ve onu
tahrip etmekten korur.
Ubûdiyyet Kavram
Lügatte esaret durumu ve kölelik anlamlar na gelen ubûdiyet kelimesi
a-b-d kelimesinden türetilmi tir.19 slamî kullan mda ubûdiyet kelimesi, ki inin kendi isteFiyle Allah'a iman edip madden ve manen onun emirlerini yaparak kendisini sadece O’na teslim ettiFi zaman insan n elde edeceFi zirvede
ve takdire ayan konumunu gösterir.
ÖrneFin bn Teymiyye u görü leri ileri sürmektedir:
Asl nda ubûdiyyet, en üst düzeyde itaat ve tevâzu duygusuyla kar l k
beklemeden Allah'a olan sevgiyi göstermektir. Çünkü sevgiden yoksun itaat
hali kulluk deFildir. Sevgi ve muhabbetten kaynaklanmayan itaat anlay
kulluk olarak kabul edilmeyecektir.20
Buna göre Allah' n birden fazla yerde aç kça ifade ettiFi gibi, ilah olarak sadece Allah'a tahsis edilmi olan kulluk bir ba kas na devredilemez.
De ki:"E'er babalar n z, o'ullar n z, karde leriniz, e leriniz, h s m akrabân z, kazand ' n z mallar, kesada u'ramas ndan korktu'unuz ticaret(iniz), ho land ' n z konutlar, size Allah'tan, Elçisinden ve O'nun yolunda
cihâd etmekten daha sevgili ise o halde Allâh emrini getirinceye kadar (ba -

17

Hammoud, Environment, Ecology and Islam, 20.
dsrâ, 17/44.
19
Ibn Manzûr, Lisan al-Arab, Beyrut, Dâru Sâd{r, 1955, III, 271.
20
Yusuf el-Karadâvî’nin “el-‘Ibadah fi al-Islam, Kahire, Maktabah Wahabah, 1995, s.30.’dan al{nt{lanm{~t{r.
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(fas k) toplulu'u do'ru yola

bn Teymiyye daha da ileri giderek ubudiyeti, bir kimsenin, ibadetin e i
ve benzeri olamayan Allah’a tahsis edileceFine inanc n n temel göstergesi
olduFunu ileri sürmektedir. Bu ayn zamanda bir müslüman için iki eyi gerektirir:
1) Onun her eyde tam olarak sadece Allah'a güvenmesini gerektirir.
ÖrneFin hayat n n, ölümünün, geleceFinin ve ayr ca her eyin sadece Allah
taraf ndan belirlendiFine inanmas gerekir.
2) Kulluk görevleri, yani ritüellerden tasvip edilen diFer fiillere kadar
bütün iyi ameller Allah'a tahsis edilmelidir. Çünkü slâm'da kulluFun pratiFe
aktar l n n ifadesi olarak ibadet kelimesi; bireysel veya toplumsal olarak
faziletli fiiller olup, sadece Allah' n r zas n kazanma amac yla yap ld F nda
ahirette fayda saFlayan maddi manevi her konuyu içermektedir.22
Bu nedenle yap lacak olan her eyin sadece Allah ad na yap lmas n
te vik eden din, ekosistem ve onun kaynaklar n n insanl F n aleyhine deFil,
lehine olacak ekilde doFru ve yerinde kullan lmas da dahil, insanl F n yarar na olacak güzel fiillere öncülük etme ve sorumluluk üstlenmede Müslümanlar harekete geçirir.23 Allah'a kulluk etme arzusu, Müslümanlar n sorumlu
olduklar görevleri yerine getirmelerini saFlamada daha ileri bir fonksiyona
sahiptir. Çünkü bn Kayyim bu etkiyi öyle ifade eder:
Her Müslüman hayat mücadelesinde, temsil ettiFi konumuna baFl
olarak boyutu/ ekli ki iden ki iye deFi ebilen kulluFu sürdürmek zorundad r.
Bir bilim adam n n Allah’a ubudiyeti, slâm’ n öFretilerini yaymak/tebliF etmek ve diFer müsbet ilimlere katk saFlamakt r. Bir yöneticinin Allah’a kulluFu toplumda adaleti tesis etmek iken, zengin birinin Allah’a kulluFu ise
servetiyle ilgili mâlî yükümlülüklerini yerine getirmesidir.24
Bir kimsenin yerine getirmekle sorumlu olduFu eylerin listesi dikkate
al nd F nda, bu sorumluluk insan n Allah'a olan kulluFunun bir parças olarak çevresini korumaya kadar uzanabilecektir.
;nsan n Sorumlulu u veya Emânet Doktrini
nsan n özellikle Allah taraf ndan kendisine teklif edilen hilafet görevini üstlenmeyi kabul etmesinden sonra esas sorumluluFu emanettir/emanete
21

Tevbe, 9/24.
Tak{yyüddin Ahmed b. Abdülhalim ibn Teymiyye, el-‘Ubûdiyyeh, el-Mektebü’l-dslâmî, 1983, s.23.
23
Örnejin, tevhid inanc{ ve kulluk dü~üncesiyle hareket eden bir bilim adam{, ~ayet atomun dojas{nda olan özellikleri
(insanl{j{n yarar{na) olumlu yönde kulland{j{nda ibadet ediyor olacakt{r. Bk. Kas{m, Man in Harmony with Nature,
s.24.
24
±emsüddin Ebû Abdillah ibnü’l-Kayyim el-Cevziyye, $‘lâmü’l- muvakk în an Rabbi’l-âlemîn, Ezher Mektebü’lKülliyyeti’l-Ezheriyye, t.s., II, 176.
22
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riayyettir. Kur'an’dan delili “Biz emâneti, göklere, yere ve da'lara sunduk,
onu yüklenmekten kaç nd lar, ondan çekindiler. Fakat onu insan yüklendi.
Do'rusu o çok zâlimdir, çok câhildir. (Baz lar belki sorumlulu'a/emanete
ihanet edeceklerinden habersizdir.)”25
Böylece yukar daki ayete göre halife olarak ki inin emin olmas , bütün
insanlar n yarar na bir medeniyet kurma ve çevresini Allah' n istediFi gibi
yapmay gerektirir.
Sözlük anlam olarak emânet kelimesi, yapt F eylerde dürüst ve içten
olmak; Allah taraf ndan yasaklanan eyleri yapmaktan sak nmak manalar na gelir. Terim olarak ise, bir kimsenin Allah'a, insanlara ve diFer yarat klara kar fiil, söz veya imana ili kin bütün sorumluluklar d r.26 Uygulama
bak m ndan emanet, pratikte bir kimsenin hayat boyunca sorumluluklar ve
onunla baFlant l olan eyleri eksiksiz olarak yerine getirmenin kar l F d r.
Bu nedenle slâm Peygamberi öyle buyurmaktad r:
“Her biriniz çobans n z (yönetici) ve her biriniz sorumlu oldu'unuz eylerden hesaba çekilecesiniz; yönetici de sorumludur ve tebaas hakk nda hesaba çekilecektir. Aile bireylerini gözetip kollamakla görevli olan kimse onlar
konusunda sorumludur; Bir kad n kocas n n evinin koruyucusu olup sorumlu oldu'u eyden hesaba çekilecektir. Bir köle efendisinin mallar n korumakla yükümlüdür ve onun sorumlulu'u hakk nda sorgulanacakt r.”27
Yukar daki hadis kesinlikle insanlar n hayatlar ndaki emanetin pratize
edili inin pek çok çe it ve ekillerini kapsayacak ekilde sorumluluk konusunu ana hatlar yla vermektedir. Bundan ba ka özellikle müslüman n hayat nda; hem bireysel hem toplumsal anlamda emanetin diFer pratik uygulamalar n anlatan Kur'an ve Sünnetten pek çok delil vard r. Sorumluluk ve emanet
doktrini çevre aç s ndan dikkate al nd F nda bireysel ve toplumsal olarak
insanlar çevrenin korunmas ndan sorumludur. Bunun nedeni insan tabiat ve
onun kaynaklar üzerinde yetkili k l nmas ve onu koruyup kollamakla sorumlu tutulmas d r. Kur'an bunu aç kça ortaya koymaktad r:
“Her s n f varl ' yaratan O'dur. Gemiler ve hayvanlardan binesiniz diye size binekler var etmi tir. Bütün bunlar; üzerlerine oturunca Rabbinizin
nimetini anarak:"Bunlar buyru'umuza veren ne yücedir; zaten bizim takatimiz bunlara yetmezdi; üphesiz Rabbimize dönece'iz" demeniz içindir.”28
Bu âyet, kaç n lmaz dönü ün Allah'a olacaF ve insan n tabiattan elde
ettiFi nimetlerle ilgili eylemlerinden sorumlu tutulacaF dü üncesini aç kça
göstermektedir. 4ayet insan bu emanetin gereFini yerine getirmede ba ar s z

25

Ahzâb, 33/72.
Laming, Knowledge Khilafah and Amanah in Islam, s. 71.
27
Fazlu’l-Kerim, Mi kâtü’l-mesâbih, Yeni Delhi, Islamic Book Service, 1994, 3. bask{, II, 567-268.
28
Zuhruf, 43/12-14.
26
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olursa; emanetin gereFine vefas zl k etmi ve ikiyüzlü davranm olacakt r.
Hem Allah'a hem de diFer yarat klara kar görevlerinde sorumluluk duygusundan yoksun, dikkatsiz ve ihmalkâr bir kimse güvenilmez/dönek olarak
isimlendirilir. Çevreye kar i lenen h yanet suçu o kadar büyük bir suçtur ki,
sadece tabii çevrenin deFil ayn zamanda bizzat insan rk n n da yok olmas na neden olur. Nitekim bu boyuttaki bir tahribat slâm’da kesin olarak yasaklanm t r. Çünkü biz Kur'an’da “…kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye
atmay n. 9yilik edin. Do'rusu Allah iyilik edenleri sever.” 29 âyetini okuyoruz.
SLÂM HUKUKUNUN ÇEVREY KORUMAK Ç N ALDIMI ÖNLEMLER
Kapsaml bir yasa olarak slâm sadece normlar, idealler ve deFerler sistemi kurmaz ayn zamanda idealizmini gerçekle tirmek için temel pratik
kurallar uygulamaya koyar ki bu, et-te rî’ul-9slâmî yahut teknik ifade ile
erî‘at olarak isimlendirilir. Buna göre çevrenin korunmas na ili kin slâm
hukukunun baz evrensel temel prensipleri unlard r.
;nsan Hayat n n Dokunulmazl
nsan, yarat l aç s ndan evrenin mükemmel bir mimar olsa da ya ayan organizma olduFu için ekosistemin en önemli parças d r ve korunmay
en çok hak edendir. Bu yüzden insan hayat n n korunmas hakk ndaki slami
söylem ayn zamanda olabilecek en yüksek ifadedir. Zira Kur’ân u ifadelere
yer vermektedir: “Bundan dolay 9srâilo'ullar ’na öyle yazd k: Cinayetin ve
yeryüzünde fesad yayma(n n cezas ) olarak i lenmesi d nda e'er bir kimse
bir insan öldürürse bütün insanl ' öldürmü gibidir; ve kim de bir hayat
kurtar rsa bütün insanl ' diriltmi gibi olur…”30
Kur’ân’ n yukar daki beyan ile insanlar aras nda din, rk ve etnik köken v.s. aç s ndan her hangi bir ay r m yapmaks z n insan hayat n n kutsall F n anlatan peygamberin sünnetinden bunu destekleyici pek çok delil vard r. nsan bu masumiyeti (hayat n n korunmu luFunu) sadece cinayet gibi
idam gerektiren bir suç i lediFinde kaybeder.31
Sonuç olarak bir kimsenin hayat n yok etmek Kur’ân taraf ndan ho
kar lanmad F na göre; günümüzde hem ulusal hem de global askeri çat malarla çok büyük oranda insan hayat n n yok edilmesi, insan hayat n koruma konusunda slâm’ n çok önemli öFretilerinin ve onun en temel kural n n aç kça ihlali anlam na gelir. slâm dü üncesinde insan ili kilerini düzenlemenin en temel hukuk kural , sava ç karma ve tahrip deFil, bar içerisinde bir arada ya amakt r. Çünkü Kur’ân'da birden fazla yerde “O (Allah) haddi

29

Bakara, 2/195.
Mâide, 5/35 (Dojrusu âyet numaras{ 32 olmal{ [ÇN]).
31
dnsan hayat{n{n kutsall{j{ konusunda dslâm’{n dijer görü~ ve (bu konudaki) tart{~malar için bk. Sayed Sikandar Shah
Haneef, Homicide in Islam, Kuala Lumpur: A.S. Noordeen 2000. s.1-13.
30
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a anlar sevmez. Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmay n…”32 ifadesini okuyoruz.
Bununla birlikte dü manl k ve iddetin kullan lmas na izin verildiFi tek
istisnai durum (her hangi bir haks z sald r kar s nda) kendini savunma
hakk d r. Fakat dü manl F n yürütüldüFü böyle bir durumda bile sava n
çevreye y k c etkilerini en aza indirmek için s k düzenlemeler getirilmi tir.
ÖrneFin Kur’ân öyle hükmetmektedir: “Sizinle sava anlara kar siz de sava n. Ancak a r gitmeyin. Çünkü Allah a r gidenleri sevmez.”33
Sava süresince ne tür davran lar n s n r a ma olarak nitelendirildiFine gelince, slâm’ n ilk halifesi Hz. Ebû Bekir onlar n çerçevesini öyle çizmi tir:
“Ey insanlar! Bu kurallar /talimatlar size kalpten muhafaza etmeniz
için veriyorum. hanet etmeyin… i kence (müsle) ederek çocuk, ya l ve kad nlar öldürmeniz yasakt r. Hurma aFaçlar n tahrip etmeyin, ate le yakmay n ve her hangi meyve veren bir aFac kesmeyin. Kendi geçiminiz/nafakan z
için gerekli olandan ba ka sebepsiz yere her hangi bir koyun sürüsünü veya
develeri öldürmeyin. Kendilerini manast r n hizmetine adam kimselere dokunmay p onlar kendilerini adam olduklar hususla ba ba a b rak n z….”34
Yukar da Hz. Peygamberin önde gelen sahabisi ve siyasi liderlikte onu
takip edenlerce ilan edilen çevreyi korumaya ili kin ilke, sava a kat lmayan
sivillerin öldürülmesine, sivil nüfusun bulunduFu yerlere kar kitle imha
silahlar n n kullan larak, onlar n hava, su ve toprak gibi hayatlar için gerekli unsurlar olan doFal ortamlar n n tahrip edilmesinin me rula t r lmas na
f rsat vermemektedir. Bu nedenle günümüzde dünyadaki madenlerin s rf
kendilerini koruma ad na ay r m yapmaks z n milyonlarca insan n ölümüne
sebep olacak ekilde kullan lmas n n; yoFun füze bombard man n n; maFaralardaki dü manlar korkutup kaç rmak için sivil yerle im alanlar n n bombalanmas ve sivillere kar hain terörist sald r lar n; siyasi olarak tan nma
ve toprak elde etme amac yla askeri müdahale ve sava n slâm dü üncesinde yeri yoktur. Daha da kötüsü, sava ta etkisi sadece sava anlarla s n rl
kalmayan kimyasal ve biyolojik silahlar n kullan lmas d r ki slâm’da bunun
da yeri yoktur.35

32

A’râf, 7/55-56.
Bakara, 2/190.
34
Macid Hadduri taraf{ndan Tarihu’t-Taberî’den seçilmi~ (cümlelerdir). War and Peace in The Law of Islam, USA:
Michigon 1983, s. 102.
35
Geçmi~te sava~ hukukunu ayr{nt{lar{yla ele alan Hanefî mezhebinden es-Serahsî ve Mâlikî mezhebinden Halil gibi
hukukçular sava~{n tam olarak çevre üzerine etkileri üzerinde durmu~lard{. Çünkü onlar (sava~ta) askeri çat{~ma
süresince zehir ve zehirli oklar{n (bugünkü anlamda kimyasal ve biyolojik silahlar{n) kullan{m{n{n haraml{j{ üzerinde
durmu~lard{r. Bk. Muhammed Hamidullah, Muslim Conduct of State, Lahore: Sh. Muhammed E~ref 1977, s. 107.
33
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Yukar dakine ek olarak slâm aç ktan ve gizli olarak insan n kendisini
öldürmesine te ebbüs etmesini kesin olarak yasaklar. Kur’ân bunu öyle
belirtir: “(Mallar n z ) Allah yolunda harcay n. Kendi kendinizi tehlikeye atmay n. 9yilik edin. 8üphesiz Allah iyilik edenleri sever.”36
te slâm’ n sonunda A DS ve akciFer kanseri gibi insan hayat n tehdit etmeye neden olan bütün yasad
davran lar kat hukuk kurallar na
baFlamas n n nedeni budur.
Hayvan ve Bitkilerin Korunmas
Çevrenin en önemli parçalar ndan birini te kil eden diFer canl organizmalar da bitkiler ve hayvanlard r. Bütün diFer mahlûkat gibi Allah’ n yaratt klar n n bir k sm n olu turan bitki ve hayvanlar özellikle çevre artlar na uygun olarak insanlara hizmet etme aç s ndan kendileri için belirlenen bir
role sahiptirler. ÖrneFin hayvanlar insan saFl F için uygun protein kaynaF ;
derisi, kürkü, yünü ve elyaf ile insanlar n giysisini saFlar. DiFer taraftan
günlük tüketimin kaç n lmaz bir kaynaF olan bitkiler ayn zamanda temiz
hava saFlamada, ani sel felaketlerine kar çevreyi korumada ve dinlendirici
ye illiFi saFlamada önemli bir role sahiptir. Daha da önemlisi biyolojik aç dan söz edecek olursak, insanl F n yarar na çal mada hayvanlar ve bitkiler
aras nda olabildiFince uyumlu bir dayan ma vard r. Hava, hayvanlar n kullanmas için bitkiler taraf ndan filtrelenir (temzilenir) ve buna kar hayvanlar da (solurken), bitkiler taraf ndan fotosentezde kullan labilecek karbondioksit ç kar rlar.37 (Onlar n hayat buna baFl d r).
Konuya bu aç dan bak ld F nda Kur’ân ba ndan beri evrendeki her eyin bir rolü/görevi olduFunu ve kâinatta görevi olmayan hiçbir yarat F n olmad F n Müslümanlara hat rlatmaktad r.
“Yedi gök, yer ve bunlar n içinde bulunanlar, Allah’ tesbih ederler. O'nu hamd ile tesbih etmeyen hiç bir ey yoktur, fakat siz onlar n tesbihlerini
anlamazs n z. O, halimdir (hemen cezaland rmaz mühlet verir), çok ba' layand r.”38
Göklerde ve yerde olan her yarat F n harikal F n dü ünen insanlar, “…
‘Rabbimiz! Sen bunu bo una yaratmad n, Sen münezzehsin. Bizi ate in azab ndan koru’, derler.”39
Ve özellikle hayvanlar n yeri hakk nda Allah öyle buyuruyor: “Yeryüzünde gezen her türlü canl ve (gökte) iki kanad yla uçan her tür ku , sizin
gibi birer topluluktan ba ka bir ey de'ildir…”40

36

Bakara, 2/195.
Kas{m, Man in Harmony with Nature, s.24.
38
dsrâ, 17/44.
39
Âl-i dmrân, 3/191.
37
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Yukar daki Kur’ân âyetleri hayvan türlerinin korunmas na i aret etmektedir ve Peygamber (s.a.v.) de, evrensel misyonunun bir parças olarak bu
konudaki ilâhî hukukun emirlerini a aF da belirtmi tir:
(1) ster evcil ister yabani olsun hayvanlara efkat göstermek âhirette
kurtulu a, zulmetmek ise lanete sebep olacakt r. Çünkü Hz. Peygamber ölmek üzere olan bir köpeFin hayat n ona su vererek kurtaran mü rik bir fahieye Cennetin garanti edildiFinden söz etmi tir.41 Buna kar l k bir kediyi aç
ve susuz b rakarak ona zulmeden Müslüman bir kad n n da Cehenneme gireceFini haber vermi tir.42
(2) Yemek amac d nda hayvanlar n öldürülmesi ve avlanmas me ru
deFildir. Bu kural a aF daki hadisten ç kar lm t r: “Bir serçe veya daha büyük baz canl lar öldüren kimseye, hesap gününde Allah ona, bunun hesab n soracakt r. “Ey Allah’ n Resûlü doFrusu nedir? denildi. O, “doFrusu onu
boFazlay p yemenizdir, ba n kesip atman z deFildir” buyurdu.43
(3) Sald rgan olanlar hariç yabani hayvanlar öldürülmez. Bunu Hz.
Peygamber öyle ifade etmi tir: “Evde ya ayan y lanlar öldürmeyiniz…”44 Ve
o ayn zamanda “Sald rgan olanlar hariç bütün köpek türlerinin öldürülmesini kesinlikle emredecek de'ilim”45 buyurmu tur. Hz. Peygamber’in bu ifadelerindeki amac , Allah' n yarat klar ndan her hangi bir bölümünün imhas n n tabiattaki dengeyi bozacaF ndan dolay , bu türlerin bir parças olarak
köpeklerin imhas n onaylamad F n ortaya koymakt .46
Bitkilerin korunmas na gelince Hz. Peygamber’in bu konudaki emirleri
unlard r:
(1) Ormanlar tahrip etmeme. Çünkü Hz. Peygamber’in u hadisini
okumaktay z: “Herhangi bir canl bitkiye zarar vermeyiniz. Çünkü siz Allah' n halifelerisiniz.”47
(2) Sulak arazilerin tekrar ye illendirilmesi ve ölü arazilerin ihyas . Hz.
Peygamber öyle buyurarak Müslümanlar buna te vik etmi tir: “Bir meyve
fidan diken bir müslümana, o fidan n meyvesinden birileri yedikçe veya on-

40

En‘âm, 6/38.
Mi~kâtü’l-mesâbih, I, 329.
42
a.g.e., I, 328.
43
Abdurrahman ibn ±uayb en-Nesâî, Sünenü’n-Nesâî, Beyrut, el-Mektebetü’l-dslâmî, 1988, VII, 102.
44
Mi~kâtü’l-mesâbih, II, 177.
45
Muhammed b. dsa et-Tirmizî, Sünenü’t-Tirmizî, Karaçi: Saîd Company 1985, I, 284.
46
Ayn{ eserin ha~iyesine bak{n{z.
47
Mi~kâtü’l-mesâbih, II, 387.
41
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dan biri habersiz alsa ya da en ufak bir eklide istifade etse k yamet gününe
kadar o fidan dikene sevap verilmesi umulur.”48
slâm’ n ilk halifesi Ebû Bekir’in askeri bir mücadele süresince dahi
bitkilerin gereksiz yere tahrip edilmesini kesin olarak yasaklamas yukar dakilerle uyum içerisinde idi.49
nsanlar m z bugün Hz. Ebû Bekir gibi dengeli bir politika ve ekonomi
siyaseti izlemi olsalard , pek çok ekolojik facia önlenmi olacakt .
Kara, Su ve Havan n Korunmas
nsan n modern hayat tarz onu tabiat n kaynaklar n kullanmada duyars zl Fa sürükledi ve çok büyük çevre kirliliFi problemine neden oldu. Tankerlerden dökülen petrol, denizi zehirlemesi ve kirletmesinin ötesinde denizdeki canl lar n yok olmas na sebep oldu. Tar mda a r derecede gübre, böcek
ilaçlar ve kimyasal maddelerin kullan lmas , at lan endüstriyel at klar karay , rmaklar , deniz ve atmosferi etkiledi. Günümüzde kullan lan buzdolaplar , klimalar v.s. den yay lan kloroflorokarbon gibi baz kimyasal maddeler,
doFal görevi güne ten yeryüzüne ula an zararl radyasyonu filtrelemek/engellemek olan ozon tabakas n tahrip etti. Ormanlar n tahrip edilmesiyle atmosferimizdeki karbondioksit oran ndaki art ve otomobillerden yay lan gazlar, dünyan n s s n n artmas na ve global s nma hakk nda alarm
veren endi elerin ortaya ç kmas na sebep olmu tur.50 Nükleer bombalar n,
güdümlü nükleer füzelerin, patlay c lar n ve bombalar n sadece bir kaç n n
bile neden olduFu nükleerin zararl etkileri endi e verecek düzeyde kara, su
ve havam z kirletti ve insanlar da dahil mevcut bütün canl organizmalar
zehirlemekle tehdit etti.
slâmî yasal önlemlerin kara, hava ve su kirliliFini önlemesi, slâm
inanc n n ayr lmaz bir parças olan, doFal veya kimyasal kirletici maddelerden kurtulmay saFlayan slami öFretinin merkezinde yer alan temizlik (tahâret) prensibi ile saFlanmaktad r. Çünkü Kur’ân'da “… Ve Allah da çok temizlenenleri sever”51 ifadesini okuyoruz.
Hz. Peygamber de “Temizlik iman n bir ubesidir”52 ve “Allah oldukça
temizdir ve temizli'i savunanlar sever”53 buyurmaktad r.

48

Sünenü’t-Tirmizî, I, 256. (Ayr{ca Hz. Peygamber ye~il saha temini için Müslümanlar{ te~vik etmi~ ve bu konuda
“Her kim a aç dikiminde bulunursa onun için a açtan has l olan ürün miktar nca Allah ona sevap verir” buyurmu~tur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 415 [ÇN]).
49
a.g.e., s. 283.
50
Kas{m, Man in Harmony with Nature, s.24.
51
Tevbe, 9/108.
52
Sünenü’t-Tirmizî, II, 107. [Temizlijin sürekli tavsiye edilmesi, imanla bajlant{l{ oldujunun belirtilmesi ve eziyet
verecek ~eylerin yoldan kald{r{lmas{n{n sadaka olarak kabul edilmesi (bk. Buhârî, “Mezâlim”, 24; Müslim, Libas, 114;
Ebû Dâvûd, Edeb, 163) insanlar{n hayat{n{ dojrudan ilgilendiren cadde ve sokaklar{n temizlijine dinin verdiji nemi
gösterir [ÇN]).
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Yukar da bahsedilen emirleri uygun ekilde uygulamaya koymak için
Hz. Peygamber u ifadeleri buyurmu tur:
(1) Suyun kirletilmemesi, “Sizden hiç kimse daha sonra içinde y kanaca' durgun suya bevletmesin.”54
(2) DoFal at klar n yeryüzüne at lmamas . Çünkü o, “Lanete sebep olan
iki fiilden sak n n z: 9nsanlar n gelip geçti'i yol ve a'aç gölgesine büyük
abdestinizi bozmay n.”55 Ayr ca Hz. Peygamber’in “Bir mezar bir insan boyu
kadar derin kaz n ve onu geni yap n”56 buyruFu ile, ölüyü bozulmas ndan
sonra çevreden yeryüzüne pis kokunun yay lmas n önlemek için derine gömülmesi gerektiFini anlatmaktad r.
Hz. Peygamber’in yukar daki tabii çevreyi doFal kirletici maddelerden
korumaya yönelik yasamaya ili kin önlemleri k yas yoluyla günümüzde,
(k yas- evlâ prensibi üzerinden) bu maddelerden daha zararl ve iFrenç olan
bütün zehirli ve kirletici kimyasal maddeleri kapsayacak ekilde geni letilebilir.57
Gürültü Kirlili ine Kar

Koruma

nsanlar n yüksek ses/gürültü ve rahats z edici zararl sese maruz kalmalar onlara fiziksel ve psikolojik olarak zarar verir. slâm’da bu çevresel
problemi önlemeye yönelik rehberlik edecek prensipler unlard r:
(1) Gürültü yapmak ahlaks zl k, kabal k ve terbiyesizliktir. Çünkü
Kur’ân, “…. Ve sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini e eklerin sesidir”58
buyurmaktad r.
Hz. Peygamber de gürültü kirliliFi konusunda ümmetine u kural öFretmek için, her ne zaman aks rsa, ayn zamanda sesini azaltmak için eliyle
veya elbisesi ile yüzünü kapat rd .59
(2) DiFer insanlar n huzurunu kaç rarak onlara zarar vermek haramd r.
slâm’daki bu ilke u hadise dayanmaktad r: “Ne zulmedin ne de zulme u'ray n.”60

53

A.g.e. (ve ayn{ yer)
A.g.e., I, 20.
55
Süleyman b. E~’as, Sünen-i Ebî Dâvûd, Karaçi, Kitaphane merkezi ilim ve edep, t.s, I, 5.
56
Mi~kâtü’l-mesâbih, III, 52.
57
Evlâ k yas, fer’in illetinin Kur’ân veya Sünnette hükmü belirlenen illete göre daha güçlü ve a~ikar olmas{ndan
dolay{ dijer durumlar için öncelikle geçerli k{l{nmas{d{r. [Evlâ k{yas ile ilgili detayl{ bilgi için bk. ±ener, Abdülkadir,
K yas, $stihsan ve $st slah, t.s. Ankara, s. 108; Atar Fahrettin, F k h Usûlü, dstanbul 1988, s.70. [ÇN]].
58
Lokman, 31/19.
59
Sünenü’t-Tirmizî, II, 103.
60
dbn Mâce, II, 39.
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SONUÇ
Bu makalede sunulan dü üncelerden, bugün iç karart c durumda olan
çevre probleminin insanl F n acil olarak üzerinde durmas gereken bir konu
olduFu ortaya ç km t r. Çevresel krizlere büyük ölçüde geli mi ülkeler sebep
olsa da onu düzeltme sorumluluFu kollektif bir zorunluluk olarak bütün insanl F n sorumluluFundad r. Müslümanlara gelince onlar da a aF daki yöntemlerle bu konuya katk saFlamak zorundad rlar:
(1) Allah' n yeryüzündeki halifeleri olarak genel anlamda insanlar çevreyi korumak için sorumluluk üstlenmeyi gerektiren her projeye destek olmak
zorunda olduklar n bilmeliler. Çünkü onlar yeryüzünde Allah' n halifeleri
olarak çevrelerini koruma hususunda Allah’a kar sorumludurlar.
(2) Özellikle Müslüman bilim adamlar için, sabun gibi baz temel kimyasal ürünlerin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini nötrle tirmek için, çevreye zarar vermeden toprakta çözünebilmesine etki eden (biodegradable) eylerin olu turulmas konusunda ara t rmalar yapma sorumluluFunu üstlenmeleri kesin bir görevdir. Çünkü, bilim adamlar olarak onlar n konumlar göz
önüne al nd F nda, teknolojinin kullan m ve onun olumsuz etkilerini kontrol
etme yönündeki ara t rmalar onlar için bir ibadettir.
(3) Her müslüman yönetimin kendi ülkelerinin bütün birim ve sektörleri taraf ndan benimsenecek ekilde yapt r m gücü olan çevreyi koruma kanununu ilan etmeleri gerekir. Çünkü bu kanun toplumun korunmas için yönetimin yapmak zorunda olduFu eylerin önemli bir parças d r.
(4) Müslüman yönetimler, sadece tehlikede olan hayvan türlerini, su ve
bitkileri korumak için deFil, ayn zamanda bütün bunlar n en önemlisi insan
rk n ve çe itli etnikleri korumak için de tüm çevreci gruplar desteklemelidirler. Çünkü ortak ç karlar gerçekle tirmede i birliFi yapmak Müslümanlar
üzerinde evrensel bir zorunluluktur.61
(5) Müslüman akademik çevreler, çevre hukuku konusunda dü ünce ve
duygular n slami perspektifle kapsaml bir ekilde aç kça otaya koymal d rlar. Zira el-Makdisî gibi geçmi teki hukukçular kapsaml hayvan haklar yasas 62 haz rlayabilmi olsalard bugünün bilgini elbette çevreyi koruma hakk nda kendisine rehberlik edecek bir birikime sahip olacakt .
Sonuç olarak, bugünün ürkütücü çevresel erozyon problemi ve onun
muhtemel ekolojik tahribat , ayet önlem al nmaz ve özen gösterilmezse insanl k da dahil mevcut bütün canl organizmalar tehdit edecektir. Böyle bir
felaket kaç n lmaz olarak dinin koruma ve sürdürmeyi amaçlad F
61
62

Bk. Mâide, 5/2.
Skinner, Environmental Harmony-Islamic Dimensions, s.26.
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(makâsidü’ - erî’a) din, hayat, ak l, nesil ve mal n korunmas ndan ibaret
olan be temel esas (külliyyetü’l-hamse) yok edecektir. Buna göre çevreyi
korumak asl nda dinin be temel amac n korumak anlam na gelir ve böylece
bu, Allah' n Müslümanlar bir siyaset olarak sürdürmeleri ve benimsemelerini
kuvvetle te vik ettiFi, Müslümanlar taraf ndan yerine getirilmesi zorunlu bir
görevdir. “Ve Allah, yeri canl lar için yaratm t r. Orada meyveler ve salk ml
hurma a'açlar ve güzel kokulu bitkiler vard r. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?”63
.

63

Rahman, 55/10-13.
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FIKHÎ B R KAVRAM OLARAK TEKBÎR
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Giri8
Namaz ve hac gibi birçok ibâdetin temel kavramlar ndan birisi olan
tekbîr, f k h bilginlerinin f khî meseleler etraf nda geli tirdikleri yorum farkl l klar n gösteren önemli bir terimdir. Biz bu yaz m zda fukahân n konuyla
ilgili yakla mlar n mukayeseli bir ekilde verip görü fakl l klar n n nedenlerine yeri geldikçe i aret etmeye çal acaF z.
Arapçada büyük olmak, yüce olmak anlamlar na gelen k-b-r fiilinden
türetilen ve sözlükte ta‘zîm, büyük kabul etmek, yüceltmek anlamlar na gelen tekbîr, tef‘îl vezninde olup masdar- hakikîdir.1 F k h terimi olarak Allah
en büyüktür anlam na gelen “Allahü Ekber” cümlesini çe itli ibadetlerde söylemeyi ifade eder. Tekbîrin terim anlam da sözlük anlam gibi Allah’ ta‘zîm
manas ta r2.

*

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Öjrencisi, necmettink@hotmail.com.
Cevherî, Ebû Nasr dsmail b. Hammad, es-S hâh Tâcü’l-lu a ve s hahü’l-Arabiyye, Beyrut 1984, II, 801, “k.b.r.” md.;
Zebîdî, Ebü’l-Feyz Murtaza, Tâcü’l-ârûs min cevâhiri’l-Kâmûs, Beyrut 1974, XIV, 5-6, “k.b.r.” md.; dbn Manzûr,
Ebü’l-Fazl Muhammed, Lisânü’l-arab, Beyrut, t.y., V, 126-127 “k.b.r” md.; Ezherî, Ebû Mansur Muhammed b.
Ahmed, Tehzîbü’l-lu a, Kahire t.y., X, 215, “k.b.r.” md.; dbn Fâris, Ebü’l-Hüseyin Ahmed, Mu‘cemü mekâyîsi’l-lü a,
Bulak 1972, V, 153, “k.b.r” md..
2
Râg{b el-dsfahânî, Ebü’l-Kâs{m Hüseyin b. Muhammed b. Mufaddal, Mu‘cemu Müfredâti elfâzi’l-Kur’ân, Beyrut
t.y., s. 439, “k.b.r.” md..
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1. ftitâh Tekbîri
Bir f k h terimi olarak iftitâh tekbîri, namaz k lan ki inin namaza ba larken niyetten hemen sonra kendi i itebileceFi bir sesle “Allahü Ekber” demesini ifade eder. Bu tekbîrle ki i namaza ba lam , namazla baFda mayacak fiilleri kendisine haram k lm ve d âlemle ilgisini kesmi olduFu için
buna tahrîme de denir.3 Kaynaklarda namaza tekbîr ile ba lanacaF na dair
hem Kur’ân’dan hem de sünnetten birçok delil zikredilmi tir. “Rabbini yücelt”4 ayeti ile Rasûlullah (s.a.s.)’ n namaz n hatal k lan bir sahâbîye namaz tarif ederken “namaza kalkt ' n zaman tekbîr getir”5 demesi bu delillerin ba nda gelir.
ftitâh tekbîri namaz n hemen ba nda bulunmas sebebiyle Ebû Hanîfe
(v. 150/767) ile Ebû Yusuf (v. 182/798) gibi baz bilginlere göre namaz n
artlar ndan6 rükünlere biti ik olmas ndan ötürü 4iâ’n n da içinde bulunduFu diFer mezheplerle mam Muhammed’e (v. 189/805) göre ise namaz n rükünlerinden kabul edilmi tir. Tekbîri rükün veya art olarak kabul eden fakihlerin büyük çoFunluFu ister sehven ister amden olsun namaza tekbîr getirmeden ba layan n namaz n n kabul olmayacaF , rükû‘a gitmek için getirilen tekbîrin ise onun yerine geçemeyeceFi hususunda birle mekle beraber;7
Zührî (v. 381/991), Ebûbekir el-Esamm (v. 200/816), Süfyan b. Uyeyne (v.
198/813) ve smail b. Uleyye (v.193/809) gibi, namaza tekbîr getirmeksizin
sadece niyetle ba lanacaF görü ünde olanlar da bulunmaktad r.8 Tekbîrin
niyetten sonra getirileceFi, önce getirilmesinin caiz olmad F hususunda görü birliFinde olan fakihler; konuyla ilgili rivâyet farkl l klar na baFl olarak
niyetle aras ndaki fas la hususunda deFi ik kanaatlere varm lard r: mam
4âfiî (v. 204/820) tekbîrin niyetle beraber getirilmesi görü ündeyken, Hanefî
ve Hanbelî fakihlere göre tekbîrin niyetin hemen akabinde getirilmesi gerek-

3
Semerkandî, Alâuddin Muhammed, Tuhfetü’l-fukahâ’, Beyrut 1984, I, 96; Halebî, dbrahim b. Muhammed b. dbrahim, Mültekâ’l-ebhur (n~r. Vehbî Süleyman Gavecî el-Elbânî), Beyrut 1989, I, 68; dbn Âbidîn, Muhammed Emîn,
Reddü’l-muhtâr alâ’d-Dürri’l-muhtâr, dstanbul 1984, I, 442.
4
Müddessir, 74/3.
5
Müslim, “Salât”, 11.
6
Semerkandî, Tuhfetü’l-fukahâ’, I, 96, 123.
7
Bu konuda genelde Hz. Peygamber (s.a.s.)’{n abdesti güzel bir ~ekilde al{p sonra “Allahü Ekber” demedikçe bir
kimsenin namaz{n{n tamam olmayacaj{na dair hadisi delil olarak zikredilmektedir. Bkz. Ebû Dâvud, “Salât”, 144.
8
±eybânî, Muhammed b. El-Hasan, Kitâbü’l-Âsâr (n~r. Hatice Muhammed Kâmil), Kahire 2005, s. 61; ±âfiî, Muhammed b. ddris, el-Ümm (n~r. R{fat Fevzî Abdülmuttalib), 3. Bask{, Beyrut 2005, II, 224; Serahsî, Ebû Bekr Muhammed b. Ahmed, el-Mebsût, dstanbul 1982, I, 11, 208; Semerkandî, Tuhfetü’l-fukahâ’, I, 123; Kâsânî, Ebû Bekir b.
Mes‘ud, Bedâ’i‘u’s-sanâi‘ fî tertîbi’ - erâ’i‘, Beyrut 1982, I, 110, 130; dbn Kudâme, Muvaffakuddîn Ebû Muhammed
Abdullah, el-Mu nî alâ Muhtasari Ebî’l-Kâs m Ömer bin El-Hüseyn el-H rakî (n~r. Muhammed ±erefüddin Hattâb-esSeyyid Muhammed es-Seyyid), Kahire 2004, II, 10; Nevevî, Ebû Zekeriya Muhyiddin b. ±eref, el-Mecmû‘ ;erhü’lMühezzeb, Beyrut t.y, III, 289-291; Karâfî, ±ihâbüddîn Ahmed b. ddrîs, ez-Zahîra (n~r. Saîd A‘râb), Beyrut 1994, II,
167; ‘Âmilî, Muhammed b. Ali el-Mûsevî, Medârikü’l-ahkâm fî erhi ;erâi‘i’l-islâm, Beyrut 1990, III, 318.
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memesi gerekir.9
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nda bir eyin de gir-

Tekbîr getirilirken ellerin kald r lmas sünnettir. Ancak ellerin tekbîrden
önce mi, tekbîrle beraber mi yoksa sonra m kald r lacaF hakk ndaki rivayetler10 ve müçtehitlerin konuyla ilgili deFi ik yorumlar sebebiyle farkl görü ler ileri sürülmü tür.11 Hanefî bilginler elleri kald rman n Allah’tan ba kas n
ta‘zimi nefyedeceFi, tekbîrin ise ispat edeceFi; nefyin de ispattan önce geleceFi görü ünden hareketle önce ellerin kald r lmas ve ard ndan tekbîrin getirilmesinin daha doFru olacaF kanaatindeyken; 4âfiî ve Hanbelî mezhepleriyle 4iâ bilginleri ellerin kald r lmas yla tekbîre ba lanacaF , ellerin indirilmesiyle tekbîrin bitirileceFi görü ündedirler.12
F k h kitaplar nda kad nlar n tekbîr getirirken ellerini göFüslerinin hizas na kald racaF hususunda genel bir kabul bulunmakla beraber erkeklerin
tekbîr esnas nda ellerini nereye kadar kald racaF gerek rivayetlerden ve gerekse rivayetleri yorumlamaktan kaynaklanan baz sebeplerle tart mal d r.13
4âfiî ile Mâlikî mezhebi bilginleri ellerin omuz hizas na kald r lmas hususunda birle melerine raFmen14 Mâlikî bilginler bunun namaz n sünnetlerinden deFil de fezâilinden olduFunu söylerler.15 Hanefîler ile mezhep içinde
ihtilaf bulunmakla beraber tercih edilen görü e göre 4iâ’da ellerin kulak hizas na kald r lmas görü ü tercih edilmi tir. Hanefî fakihler Hz. Peygamber’in
ellerini kulaklar hizas na kadar kald rmas n n sebebinin saF ra tekbîri bildirmek olduFunu ve maksad n ancak ellerin kulak hizas na kald r lmas yla
gerçekle ebileceFini; mâm 4âfîi’nin (v. 204/820) esas ald F rivayetin ise

9

±âfiî, el-Ümm, II, 224; Semerkandî, Tuhfetü’l-fukahâ’, I, 126; Kâsânî, Bedâ’i‘, I, 129; dbn Kudâme, el-Mu nî, II, 16;
Haccâvî, ±erefüddîn Ebî’n-Necâ Musa b. Ahmed, el-$knâ‘ li tâlibi’l-intifâ‘ (n~r. Ahmed Fethî Abdürrahman), Beyrut
2004, I, 93.
10
±evkânî, Ebû Abdillah Muhammed b. Ali, Neylü’l-evtâr min ahâdîsi seyyidi’l-ahyâr ;erhu Münteka’l-ahbâr (n~r.
Vehbe Zühaylî), D{ma~k 1996, I, 475-476.
11
Burhâneddin el-Buhârî, Mahmud b. Ahmed b. Abdülaziz, el-Muhîtu’l-burhânî fî’l-f khi’n-Nu‘mânî (n~r. Ahmed
dzzu dnâye), Beyrut 2003, I, 332; dbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, I, 482; Nevevî, Ebû Zekeriyya Muhyiddin Yahya b.
±eref, Ravzatü’t-tâlibîn ve umdetü’l-müftîn (n~r. Halil Me’mûn ±îhâ), Beyrut 2006, I, 177.
12
Serahsî, el-Mebsût, I, 11; Mergînânî, Burhâneddin, el-Hidâye ;erhu Bidâyeti’l-mübtedi’, dstanbul 1986, I, 46; dbn
Kudâme, el-Mu nî, II, 18; Nevevî, Ravzatü’t-tâlibîn, I, 177; Haccâvî, el-$knâ‘, I, 99; Remlî, ±emsüddin Muhammed b.
Ebî’l-Abbas, Nihâyetü’l-muhtâc ilâ ;erhi’l-Minhâc, Beyrut 1984, I, 464; ‘Âmilî, Medârikü’l-ahkâm, III, 325.
13
Konuyla ilgili deji~ik rivayetler için bkz. dbn Ebî ±eybe, Abdullah b. Muhammed, el-Musannef fî’l-ahâdîs ve’l-âsâr
(n~r. Saîd Muhammed el-Lahhâm), Beyrut 1989, I, 264-265.
14
±âfiî, el-Ümm, II, 238; Sahnûn, Ebû Abdillah Muhammed b. Abdisselam b. Sâid, el-Müdevvenetü’l-kübrâ (n~r.
Hamdi Demerdâ~ Muhammed), Beyrut 2003, I, 190-191; dbn Rü~d, Ebû’l-Velîd, el-Beyân ve’t-tahsîl ve’ - erh ve’ttevcîh ve’t-t‘alîl fî mesâili’l-Müstahrace (n~r. Muhammed Haccî), 2. Bask{, Beyrut 1988, I, 413; Nevevî, el-Mecmû‘,
III, 305-306. dmam ±âfiî’ye göre ellerin kald{r{lmamas{ mekruh olmakla birlikte namaz{n iade edilmesini veya sehiv
secdesi getirilmesini gerektirmez. Bkz. ±âfiî, a.g.e, II, 238-239; Nevevî, a.g.e, III, 309.
15
dbn ±âs, Celalüddin Abdullah b. Necm, ‘$kdü’l-cevâhiri’s-semîne fî mezhebi ‘âlimi’l-Medîne (n~r. Muhammed
Ebü’l-Ecfân- Abdülhafîz Mansûr), Beyrut 1995, I, 130.
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özür durumuna mahsus olduFunu ifade etmi lerdir16. Hanbelî mezhebine
göre her iki durumla ilgili rivayetler Hz. Peygamberden nakledildiFi için ki i
her ikisini yapma hususunda muhayyerdir17.
ftitâh tekbîrinin hangi laf zlarla getirileceFi hususunda “namaz n
anahtar temizlik, namaz d ndaki fiilleri haram k lan tekbîr, bu fiilleri helal
k lan ise selamd r”18 hadisinde geçen tekbîrin lafzen mi olacaF yoksa ifade
ettiFi anlama m itibar edileceFine baFl olarak f k h bilginleri deFi ik görü ler ileri sürmü lerdir. “Rabbinin ismini an p namaz k lan”19 ayetinde mutlak
olarak Allah’ n isminin an lmas ndan bahsedilmekte olduFu için bu mutlak
ifadenin haber-i vahid ile takyîd edilmesinin caiz olmad F görü ünde olan
Ebû Hanîfe (v. 150/767) ile mam Muhammed’e (v. 189/805) göre iftitâh tekbîri al n rken Allah’ yüceltme anlam ta yan “Allahü’l-Kebîr”, “Allahü Kebîr” “Allahü Ecel”, “Allahü A‘zam”, “er-Rahmânü Ekber”, “er-Rahmânü
A‘zam”, “Lâ 9lâhe 9llellâh” veya sadece “Allah” ve Allah’ n diFer isimlerinin
söylenmesi caizdir.20 Allah’ n s fatlar aç s ndan ef‘ale ve fe‘îl vezinlerinin
e it olmas sebebiyle “Allahü Ekber” d nda “Allahü’l-Ekber”, “Allahü’lKebîr” ve “Allahü Kebîr” gibi tekbîrden mü tak olan kelimelerin söylenmesinin caiz olduFunu ifade eden mâm Ebû Yusuf (v. 182/798), bu dört laf zdan
biriyle namaza ba land F takdirde hadiste ifade edilen tekbîrle ba lama art n n yerine getirilmi olacaF n kaydeder. Sadece “Allahü Ekber” ve
“Allahü’l-Ekber” laf zlar n n söylenebileceFi görü ünde olan mam 4âfiî’ye (v.
204/820) göre “Ekber”in ba ndaki eliflam tak s , hadiste zikredilen lafz n
anlam n kar lad F gibi övgü aç s ndan daha aç k olduFu için “Allahü
Ekber”in yerini tutar. Mâlikî ve Hanbelî bilginlerle 4iâ’ya göre nasta geçen
“Allâhü Ekber” d nda bir eyle tekbîr getirilmez. mâm Mâlik (v. 179/796),
ta‘lîlin ta‘diye için olup nasta ifade edilen hükmün iptali için olmad F n ;
bundan dolay sadece nasta ifade edilen “Allahü Ekber” lafz n n ta‘lîl yap lmaks z n söylenmesi gerektiFini kaydeder.21 Buna kar l k in âî cümle yap s na sahip olan “Allâhümme'firlî”, “Esta'firullâh”, “Eûzübillâh” veya “Bismillâh” gibi duâ ve dilek cümleleriyle namaza ba lanm olmaz.22 4âfiî mez-

16

Mergînânî, El-Hidâye, I, 46; Tûsî, Ebû Ca‘fer Muhammed b. El-Hasan b. Ali, el-Mebsût fî f khi’l-$mâmiyye (tsh.
Muhammed Takiyyü’l-Ke~fî), Tahran 1387, I, 103; ‘Âmilî, Medârikü’l-ahkâm, III, 324.
17
dbn Kudâme, el-Mu nî, II, 17.
18
Ebû Dâvud, “Salât”, 73; Tirmizî, “Tahâret”, 3.
19
A‘lâ 87/15.
20
dmâm Muhammed isim ile s{fat{n bir arada söylenmesi gerektijini, sadece ismin söylenmesiyle namaza ba~lanamayacaj{n{ kaydeder. bkz. Kâsânî, Bedâ’i‘, I, 131.
21
±âfiî, el-Ümm, II, 227; Sahnûn, el-Müdevvene, I, 183; Tûsî, el-Mebsût, I, 102; dbn Rü~d, el-Beyân ve’t-tahsîl, II,
102-104; Semerkandî, Tuhfetü’l-fukahâ’, I, 123-124; Kâsânî, Bedâ’i‘, I, 130; Mergînânî, el-Hidâye, I, 47; dbn Rü~d,
Ebû’l-Velîd Muhammed b. Ahmed, Bidâyetü’l-müctehid ve nihâyetü’l-müktesid, Beyrut 1995, I, 101; dbn Kudâme, elMu nî, II, 8-9; Karâfî, ez-Zahîra, II, 167; ‘Âmilî, Medârikü’l-ahkâm, III, 319; Haccâvî, el-$knâ‘, I, 98; Desûkî, Ebû
Abdillah ±emsüddin Muhammed b. Arafe, Hâ iyetü’d-Desûkî ‘alâ ;erhi’l-kebîr, Ofset bask{, Dâru’l-Fikr, y.y., t.y., I,
232-233.
22
Mergînânî, el-Hidâye, I, 47; Kâsânî, Bedâ’i‘, I, 131; Nevevî, el-Mecmû‘, III, 303.

<6

# . L &.

* . 6

6 Y.

hebine göre “ekber Allah” veya “el-ekber Allah” eklinde tekbîr laf zlar aras nda takdim ve te’hir yapmak ve tekbîrden bir harf söylememek caiz görülmemi ken 4iâ’da bunun namaz geçersiz k lacaF ifade edilmi tir.23 Tekbîrin
okunu ekli üzerinde de titizlikle durulmu ve lafzatullâh n “Âllah” eklinde
söylenmesi soru anlam na gelip anlam bozduFu için dinen hatal , sonunun
“Ekbâr” eklinde uzat lmas ise dil aç s ndan yanl kabul edilmi tir24.
Kaynaklarda iftitâh tekbîri ba l F alt nda Arapça d nda bir dilde tekbîr getirmenin hükmü de ele al nmaktad r. Ebû Hanîfe’ye (v. 150/767) göre
bir kimsenin namaza ba larken veya kurban keserken Arapças n bilse de
tekbîrleri Arapça d nda bir dille getirmesi caizken; mam Ebû Yusuf (v.
182/798) ile Muhammed’e (v. 189/805) göre Arapças n bilmemesi halinde
caizdir, ancak kurban keserken Arapças n bilme art aranmaz25. Mâliki,
4âfiî Hanbelî ve 4iâ mezheplerine göre ise Arapças n bilmeyen için bir an
önce Arapças n öFrenmek art yla kendi dilinde tekbîr getirmek caiz, Arapças n bilen için caiz deFildir.26
Namaz, hem zikir hem de fiillerden müte ekkil bir ibadet olduFu için
gerek tekbîr getirmekten ve gerekse tekbîr esnas nda ellerini kald rmaktan
aciz olan ki ilerin durumu da kaynaklarda ele al nm t r. Dilsiz ve dili kesik
kimseler gibi tekbîr getirmekten aciz olan ki ilerin ellerinden gelen çabay
gösterdikten sonra tekbîr getirmeden namaza ba lamalar caiz görülmekle
beraber27 tekbîr yerine ne ile namaza ba layacaklar hususunda deFi ik görü ler ileri sürülmü tür. Baz bilginler dilsizin tekbîr esnas nda dudaF n
oynatmas n art ko arken28 diFerleri namaza niyet etmesinin tekbîr yerine
geçeceFini, dolay s yla tekbîr getirmenin kendisinden dü tüFünü söylemi lerdir.29 Bir kimsenin kollar ndan biri tamamen kesik veya felçli ise tekbîr
al rken diFerini kald r r; her ikisi de bu ekildeyse tekbîr al rken ellerini kald rma art kendisinden dü er; kollar n n bir k sm kesik veya felçliyse imkân
ölçüsünde kollar n kald rarak tekbîr al r.30

23
Tûsî, el-Mebsût, I, 102-103; Gazâlî, Muhammed b. Muhammed, el-Vasît fî’l-mezheb (n~r. Ahmed Mahmud dbrahim), Kahire 1997, II, 94; Nevevî, el-Mecmû‘, III, 292, 299; Remlî, Nihâyetü’l-muhtâc, I, 460.
24
Serahsî, el-Mebsût, I, 23; Kâsânî, Bedâ’i‘, I, 199; Mergînânî, El-Hidâye, I, 49-51; dbn Kudâme, el-Mu nî, II, 11;
Nevevî, Ravzatü’t-tâlibîn, I, 176; Karâfî, ez-Zahîra, II, 167-168; Haccâvî, el-$knâ‘, I, 98; Desûkî, Hâ iyetü’d-Desûkî,
I, 233.
25
±eybânî, Muhammed b. El-Hasan, el-Câmiü’s-sa îr, Beyrut 1986, 94-95; Kâsânî, Bedâ’i‘, I, 131; Mergînânî, elHidâye, I, 47; Zeylaî, Fahruddin Osman b. Ali, Tebyînü’l-hakâik erhü Kenzi’d-dekâik (n~r. Ahmed dzzu dnâye),
Beyrut 2000, I, 286-289.
26
±âfiî, el-Ümm, II, 227; Tûsî, el-Mebsût, I, 102; dbn Kudâme, el-Mu nî, II, 11-12; Nevevî, el-Mecmû‘, III, 294, 301;
Karâfî, ez-Zahîra, II, 168; Remlî, Nihâyetü’l-muhtâc, I, 462.
27
±âfiî, el-Ümm, II, 228-229; dbn Rü~d, el-Beyân ve’t-tahsîl, II, 143; Kâsânî, Bedâ’i‘, I, 130; dbn Âbidîn, Reddü’lmuhtâr, I, 415.
28
Serahsî, el-Mebsût, IV, 70; VI, 144; Nevevî, Ravzatü’t-tâlibîn, I, 156; Remlî, Nihâyetü’l-muhtâc, I, 463.
29
dbn ±âs, ‘$kdü’l-cevâhir, I, 131; dbn Kudâme, el-Mu nî, II, 12; Zeylaî, Tebyînü’l-hakâik, I, 284; Haccâvî, el-$knâ‘, I,
99.
30
Nevevî, el-Mecmû‘, III, 308-309.
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Cemaatle namaz k l nmas durumunda imam n iftitâh tekbîrini aç ktan,
muktedînin ise gizliden almas sünnettir.31 Fakat f k h bilginleri “imam ancak kendisine uyulmas için imam k l nm t r; o, tekbîr ald ' zaman siz de
tekbîr al n z”32 hadisinin yorumunda farkl kanaatlere vararak muktedînin ne
zaman tekbir alacaF hususunda deFi ik yakla mlar ileri sürmü lerdir. Hanefî mezhebine göre muktedînin tekbîri niyetten sonra alm olmas ve imam n tekbîrinin önüne geçmemesi art yla iftitâh tekbîrinin imam n tekbîriyle
birlikte olmas sünnettir. 4âfiî ve Hanbelî mezhebine göre ise muktedînin
imam tekbîr ald ktan sonra tekbîr almas gerekir; imamdan önce veya imamla beraber tekbîr almas durumunda namaz geçersiz olur.33
ftitâh tekbîrinin ayakta al nacaF ve imama uyan kimsenin iftitâh tekbîrinin tamam n ayakta almas gerektiFi hususunda f k h mezhepleri aras nda ittifak olmakla beraber;34 Hanefî bilginlere göre mesbûkun iftitâh tekbîrini ayakta ald ktan sonra imam oturuyorsa ka‘deye gitmek için de ayr bir
tekbîr almas gerekir. Buna kar l k 4âfiî mezhebi bilginleri rükû‘ ile secde ve
ka‘deleri birbirinden ay rm ; rük‘ûda imama yeti en kimsenin iftitâh tekbîrini ald ktan sonra rükû‘ için de ayr bir tekbîr almas gerektiFini, secdelerde
veya ka‘dede imama uyan ki inin, tercih edilen görü e göre iftitâh tekbîrinden sonra tekbîr almayacaF n ifade etmi lerdir.35 ftitâh tekbîrini ayakta
almaya gücü yetemeyen ki i oturarak tekbîr alabilir. Bununla beraber tekbîri
ayakta almaya gücü yettiFi halde namaz n tamam n ayakta k lamayan ki i
tekbîri ayakta al r, sonra oturup namaz n k lar; tekbîri oturarak al p sonra
namaz ayakta k lmas durumunda namaza ba lam olmaz.36
2. ntikal Tekbîrleri
Namazda rükû‘ ve secdelere eFilip kalkarken al nan tekbîrler olan intikal tekbîrlerinin sünnet olduFu genel olarak kabul edilmesine raFmen37 intikal tekbîrlerinde ellerin kald r lmas ile ilgili aktar lan deFi ik rivayetler sebebiyle ihtilaf edilmi tir.38 Hanefî ve Mâlikî mezhebine göre intikal tekbîrle-

31
Kâsânî, Bedâ’i‘, I, 199; Nevevî, el-Mecmû‘, III, 398; Zeylaî, Tebyînü’l-hakâik, I, 278; Halebî, Mültekâ’l-ebhur, I,
72; ‘Âmilî, Medârikü’l-ahkâm, III, 323-324.
32
Buhârî, “Salât”, 18; Müslim, “Salât”, 20.
33
Kâsânî, Bedâ’i‘, I, 200; dbn Kudâme, el-Mu nî, II, 13; Nevevî, el-Mecmû‘, IV, 234-235; Halebî, Mültekâ’l-ebhur, I,
77.
34
dbn Kudâme, el-Mu nî, II, 12; Nevevî, el-Mecmû‘, III, 296-297; Muhakkik el-Hillî, Cafer b. El-Hasen b. Ebî Zekeriya, ;erâi‘u’l-$slâm fî’l-f khi’l-$slâmiyyi’l-Ca‘ferî, Beyrut 1986, I, 52; Haccâvî, el-$knâ‘, I, 98; Remlî, Nihâyetü’lmuhtâc, I, 461.
35
Serahsî, el-Mebsût, I, 35; Gazâlî, el-Vasît, II, 238; Nevevî, Ravzatü’t-tâlibîn, I, 267, 269.
36
Semerkandî, Tuhfetü’l-fukahâ’, I, 124; Kâsânî, Bedâ’i‘, I, 131.
37
±eybânî, Kitâbü’l-Âsâr, s. 61; ±âfiî, el-Ümm, II, 252; dbn Rü~d, el-Beyân ve’t-tahsîl, I, 526; dbn ±âs, ‘$kdü’l-cevâhir,
I, 129; Muhakkik el-Hillî, ;erâi‘u’l-$slâm, I, 54-55.
38
Konuyla ilgili deji~ik rivayetler için bkz. dbn Ebî ±eybe, Musannef, 265-268; Müslim, “Salât”, 9.
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rinde eller kald r lmazken39 4âfiî ve Hanbelî mezhebiyle 4iâ’ya göre rükû‘a
giderken ve kalkarken ellerin kald r lmas sünnettir.40
3. Cenaze Namaz Tekbîrleri
Fukahân n çoFunluFuna göre cenaze namaz nda getirilen dört tekbîr
cenaze namaz n n rükünlerindendir.41 Hz. Peygamber’in cenaze namazlar nda dört, be , yedi ve dokuz tekbîr ald F , ancak k ld rd F son cenaze namaz nda dört tekbîr getirdiFi nakledilmi tir. Rasûlullah (s.a.s.)’ n bu uygulamas sebebiyle sahâbe aras ndaki ihtilaf gören Hz. Ömer’in (v. 23/644), Hz.
Peygamber’in son k ld rd F cenaze namaz na dayanarak bu say y dört olarak tespit ettiFi ve onun bu görü üne sahâbenin itiraz etmeyip üzerinde icmâ
etmeleri42 sebebiyle tekbîr say s n n dört olmas gerektiFi kaydedilmi tir.43
4iâ’ya göre ise cenaze namaz nda getirilecek tekbîr say s be olup her tekbîr
getirildiFinde ellerin kald r lmas sünnettir.44 Hanefî ve Mâlikî bilginlere göre
cenaze namaz tekbîrleri getirildiFinde eller kald r lmazken; 4âfiî ve Hanbelî
mezhebinde her tekbîr getirildiFinde eller kald r l r ve daha sonra diFer namazlarda olduFu gibi tekrar baFlan r.45
Konuyla ilgili gelen rivayetlere baFl olarak mezhep bilginleri, imam n
dörtten fazla tekbîr getirmesi halinde cemaatin bu tekbîrlerde kendisine uymayacaF n ifade etmi lerdir.46 Ancak Hanbelî fakihler tekbîr say s yla ilgili
deFi ik rivayetleri göz önünde bulundurarak yedi tekbîrden fazla ile dört
tekbîrden az olduFunda muktedînin imama uymayacaF n ifade etmi lerdir.47

39

Sahnûn, el-Müdevvene, I, 190; Serahsî, el-Mebsût, I, 14; dbn Rü~d, el-Beyân ve’t-tahsîl, I, 413; dbnü’l-Hâcib,
Cemalüddin b. Ömer, Câmi‘u’l-ümmühât (n~r. Ebû Abdirrahman el-Ahdar el-Ahdarî), Beyrut 1998; dbn Âbidîn,
Reddü’l-muhtâr, I, 506.
40
±âfiî, el-Ümm, II, 237-238; Tûsî, el-Mebsût, I, 103; Gazâlî, el-Vasît, II, 127; dbn Kudâme, el-Mu nî, II, 48; Nevevî,
Ravzatü’t-tâlibîn, I, 189; Nevevî, el-Mecmû‘, III, 398-399; ‘Âmilî, Medârikü’l-ahkâm, III, 394-395; Haccâvî, el-$knâ‘,
I, 102.
41
±âfiî, el-Ümm, II, 606, 646; Gazâlî, el-Vasît, II, 383; dbn ±âs, ‘$kdü’l-cevâhir, I, 267; dbn Kudâme, el-Mu nî, III,
242; Nevevî, el-Mecmû‘,V, 229-230; Karâfî, ez-Zahîra, II, 463.
42
Hanefî fakihler, sahâbenin muhalefet etmediji sahâbî sözünün k{yasa takdim edilecejini söylemi~lerdir. Bkz.
Debbûsî, Ubeydullah b. Ömer, Te’sîsü’n-nazar, Kahire, ts., s.75; el-Cassâs, el-Fusûl fî’l-usûl, dstanbul 1994, III, 361.
Ayr{ca baz{ f{k{h bilginleri, kendisine muhalefet edilmeyen sahâbe sözünün sükûtî icmâ olmas{ sebebiyle hüccet
olarak kabul edilmesi gerektiji kanaatindedirler. Bkz. el-Alâî, Halîl b. Keykeldî Selahuddin, $cmâlu’l-isâbe fî akvâli’ssahâbe, Kuveyt 1987, s. 20.
43
±eybânî, Kitâbü’l-Âsâr, s. 113; Serahsî, el-Mebsût, II, 63; dbn Rü~d, el-Beyân ve’t-tahsîl, II, 215; Kâsânî, Bedâ’i‘, I,
312-313, 315; dbnü’l-Hümâm, Kemâlüddin Muhammed b. Abdülvâhid, Fethu’l-kadîr, Kahire 1970, II, 123; Desûkî,
Hâ iyetü’d-Desûkî, I, 411.
44
Tûsî, el-Mebsût, I, 184-185; Muhakkik el-Hillî, ;erâi‘u’l-$slâm, I, 63; ‘Âmilî, Medârikü’l-ahkâm, IV, 164-165.
45
±âfiî, el-Ümm, II, 610-611, 646; Sahnûn, el-Müdevvene, I, 305; Serahsî, el-Mebsût, II, 64-65; dbn Kudâme, elMu nî, III, 249; Nevevî, el-Mecmû‘,V, 231; Haccâvî, el-‘$knâ‘, I, 184.
46
dbn Rü~d, el-Beyân ve’t-tahsîl, II, 215; Burhâneddin el-Buhârî, el-Muhîtu’l-burhânî, II, 308; Karâfî, ez-Zahîra, II,
463; Zeylaî, Tebyînü’l-hakâik, I, 576; Remlî, Nihâyetü’l-muhtâc, II, 471.
47
Haccâvî, el-$knâ‘, I, 185.
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Cenaze namaz bahislerinde mesbûkun durumu da tart lm ve f k h
bilginleri bu konuda deFi ik görü ler ileri sürmü lerdir. mam Ebû Hanîfe (v.
150/767), Mâlik ve Muhammed’e (v. 189/805) göre mesbûk tekbîr almay p
imam bekler ve imamla tekbîr alarak cenaze namaz na ba lar; mam Ebû
Yusuf’a (v. 182/798) göre ise hemen tekbîr al r. Eksik kalan tekbîrleri imam
selam verdikten sonra arada herhangi bir ey okumadan pe pe e alarak
tamamlar.48 4âfiî mezhebine göre mesbûk, cemaate yeti tiFi yerde imam n
tekbîr getirmesini beklemeden hemen tekbîr getirir ve imam selam verdikten
sonra getiremediFi tekbîrleri kendi ba na al r. Mezhepte kabul edilen görü e
göre tekbîrleri al rken aralarda okunmas gereken dualar da okur.49 Hanbelî
mezhebine göre ise mesbûk, imama yeti tiFi yerde tekbîr getirir ve ona uyar,
imam selam verdikten sonra geriye kalan tekbîrleri kendisi al r.50
4. Kunût Tekbîri
Vitir namaz n n üçüncü rek’at nda kunût duâlar n okuyacak olan ki inin tekbîr getirerek ellerini kulaklar n n hizas na kald r p sonra kunût duâlar n okuyacaF görü ünde olan Hanefî bilginlere göre burada getirilen tekbîr
vâcip deFildir51. 4iâ’da ise her namaz n ikinci rek’ât nda okunan kunût için
tekbîr getirilir52.
5. Te8rîk Tekbîrleri
Te rîk tekbîrleri, eyyâm te rîkte farz namazlardan sonra getirilen tekbîrlerdir. Hz. Ali (v. 40/660) ile bn Mes‘ûd’un (v. 32/652) rivayetini esas alan
Hanefîlere göre tekbîr “Allahü Ekber Allahü Ekber Lâ 9lâhe 9llallahü Vallahü
Ekber Allahü Ekber ve Lillâhi’l-Hamd” eklinde getirilir. Hanefî fakihler, “o
say l günlerde Allah’ zikredin”53 ayetindeki zikirden murad n te rîk tekbîrleri olduFu; “Allah’ n kendilerine r z k olarak verdi'i kurbanl k hayvanlar ,
belirli günlerde Allah’ n ad n anarak kurban etsinler”54 ayetinde i aret edilen günlerin ise Kurban bayram n n üç günü olduFu mülahazas ndan hareketle te rîk tekbîrlerinin vâcip olduFunu ifade etmi lerdir. Ayr ca Hz. Peygamber (s.a.s.)’ n te rîk tekbîrlerini sürekli getirmesi; Kurban bayram günlerinde yap lan amellerin Allah kat nda çok sevimli olmas sebebiyle bu gün-

48

Sahnûn, el-Müdevvene, I, 310; Zeylaî, Tebyînü’l-hakâik, I, 576-578.
Nevevî, Ravzatü’t-tâlibîn, I, 364-365; Remlî, Nihâyetü’l-muhtâc, II, 481.
50
Haccâvî, el-$knâ‘, I, 185.
51
Semerkandî, Tuhfetü’l-fukahâ’, I, 203; Kâsânî, Bedâ’i‘, I, 273; Burhâneddin el-Buhârî, el-Muhîtu’l-burhânî, II, 21;
dbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, I, 468-469, II, 6.
52
Tûsî, el-Mebsût, I, 111.
53
Bakara 2/203.
54
Hac 22/28.
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lerde çokça tekbîr, tehlîl ve tesbîhi te vik etmesi de te rîk tekbîrlerinin
vücûbiyetinin sünnetten delilleri olarak aktar lmaktad r.55 Sünnet olduFunu
söyleyenler olsa da Hanefî bilginlerine göre te rîk tekbîrlerinin cehrî bir ekilde getirilmesi vâciptir.56 Hanbelî fukahâs te rîk tekbîrlerinin ba ndaki
“Allahü Ekber”in iki defa söyleneceFi hususunda Hanefîlerle ayn görü ü
payla rken57 4âfiî ve Mâlikî mezhepleri üç defa söyleneceFini58 ve tekbîrlerin
aras na ziyadeler yapman n da bir sak ncas olmad F n ifade etmi lerdir.59
Te rîk tekbîrlerinin ba lang ç ve biti vakti hususunda sahâbeden aktar lan deFi ik görü ler sebebiyle fakihler ihtilaf etmi lerdir.60 Hz. Ali ile (v.
40/660) Hz. Ömer’in (v. 23/644) görü ünü esas alan mam Ebû Yusuf (v.
182/798) ve Muhammed’e (v. 189/805) ait olan Hanefî mezhebindeki
müftabih görü le Hanbelî mezhebine göre, te rîk tekbîrleri yirmi üç vakit
olup, Kurban bayram n n Arefe günü sabah namaz nda ba lar bayram n dördüncü günü ikindi namaz yla son bulur. bn Mes‘ûd’un (v. 32/652) görü ünü
esas alan Ebû Hanîfe (v. 150/767), Arefe günü sabah namaz ndan bayram n
birinci günü ikindi namaz na kadar toplam sekiz vakit olduFu kanaatindedir.61 bn Abbas’ n (v. 68/688) görü ünü esas alan Mâlikî mezhebiyle 4âfiî
mezhebine göre bu tekbîrlere bayram n birinci günü öFle namaz nda ba lan r, te rîk günlerinin sonu olan bayram n dördüncü günü sabah namaz nda
son verilir.62 4iâ’ya göre bayram n birinci günü öFlen namaz yla ba lay p
üçüncü günü sabah namaz ndan sonra getirilen tekbîrlerle bitecek ekilde
toplam on vakit tekbîr getirmek müstehapt r.63
4âfiî ve Hanbelî fakihler tekbîrleri mürsel/mutlak ve mukayyed eklinde
ay r ma tabi tutmu lard r. Buna göre mürsel/mutlak tekbîr herhangi bir zaman ve mekânla s n rl olmay p bayram namaz na giderken, çar -pazarlarda,
yollarda, camilerde, gece ve gündüz sesli bir ekilde getirilen tekbîrlerdir. Bu
tekbîrler müstehap olup her iki bayramda bayram günü güne in bat yla
ba lar ve imam bayram namaz na ba lay ncaya kadar devam eder. Mukayyed
tekbîr ise Kurban bayram nda namazlardan sonra getirilen tekbîrlerdir.64
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Semerkandî, Tuhfetü’l-fukahâ’, I, 173-174; Kâsânî, Bedâ’i‘, I, 195; dbnü’l-Hümâm, Fethu’l-Kadîr, II, 81; Zeylaî,
Tebyînü’l-hakâik, I, 544.
56
dbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 178.
57
dbn Kudâme, el-Mu nî, III, 131; Haccâvî, el-$knâ‘, I, 166.
58
±âfiî, el-Ümm, II, 520-521; Sahnûn, el-Müdevvene, I, 298-299; Gazâlî, el-Vasît, II, 329-330; dbn Rü~d, el-Beyân
ve’t-tahsîl, I, 273; Nevevî, Ravzatü’t-tâlibîn, I, 334; dbnü’l-Hâcib, Câmi‘u’l-ümmühât, s. 130.
59
Nevevî, el-Mecmû‘,V, 39; Remlî, Nihâyetü’l-muhtâc, II, 399.
60
Sahâbenin konuyla ilgili farkl{ söz ve fiilleri için bkz. dbn Ebî ±eybe, el-Musannef, II, 72-73.
61
±eybânî, Muhammed b. el-Hasan, el-Câmiü’l-kebîr, Beyrut 2000, s. 8; a.mlf., Kitâbü’l-Âsâr, s. 104; a.mlf., elCâmiü’s-Sa îr, s. 114-115; Serahsî, el-Mebsût, II, 43; Kâsânî, Bedâ’i‘, I, 195-196; dbn Kudâme, el-Mu nî, III, 129;
Haccâvî, el-$knâ‘, I, 165.
62
Sahnûn, el-Müdevvene, I, 299; Gazâlî, el-Vasît, II, 326; dbn ±âs, ‘$kdü’l-cevâhir, I, 243.
63
Tûsî, el-Mebsût, I, 169; Muhakkik el-Hillî, ;erâi‘u’l-$slâm, I, 61; ‘Âmilî, Medârikü’l-ahkâm, IV, 114-116.
64
Nevevî, Ravzatü’t-tâlibîn, I, 333-334; dbn Kudâme, el-Mu nî, III, 98-100, 106-107; Haccâvî, el-$knâ‘, I, 165.
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Hanefî bilginler bu konuda farkl kanaatlere sahiptirler. mam Ebû Hanîfe (v.
150/767), Allah’ övmenin gizliden yap lmas n n as l olduFu, bu konudaki
er‘î hükmün Kurban bayram hakk nda olup Ramazan bayram hakk nda
olmad F mülahazas ndan hareketle Ramazan bayram namaz na giderken
sesli bir ekilde tekbîr getirilemeyeceFi kanaatindeyken; mam Ebû Yusuf (v.
182/798) ile Muhammed (v. 189/805) Kurban bayram namaz na k yasla
Ramazan bayram namaz na giderken de tekbîr getirilebileceFini söylemi lerdir.65
F k h bilginleri te rîk tekbîrlerinin hangi namazlardan sonra, kimler taraf ndan ne artlarda getirileceFi hususunda da deFi ik görü ler ileri sürmü lerdir. Buna göre Hanefî mezhebiyle Mâlikî mezhebinde tercih edilen görü e
ve Müzenî’ye göre tekbîr getirmek farz namazlardan sonra vâcip olduFu için
nafileler ile bayram ve vitir namazlar ndan sonra getirilmez.66 Bununla ilgili
olarak bn Âbidîn (v. 1252/1836), Arafat ve Müzdelife’de namazlar cemedilirken aralar nda te rîk tekbîri getirilmeyeceFine dair görü ü ele tirerek namazlar cemedilse de farzlardan sonra te rîk tekbîri getirileceFini ifade eder.67
4âfiî mezhebinde kabul edilen görü e göre bu günlerde k l nan bütün farz ve
nâfile namazlardan sonra tekbîr getirilir.68 Ebû Hanîfe’ye (v. 150/767) göre
bu tekbîrler cemaatle farz namaz k lan erkek, mukîm, özgür ve bülûFa ermi
mükellef ki ilere vâciptir. Ancak kad nlar cemaatle namaza i tirak ederlerse
veya yolcular mukîm imama tabi olurlarsa, te rîk tekbîrlerini getirmeleri
vâcip olur. mam Ebû Yusuf (v. 182/798) ile Muhammed’e (v. 189/805) göre
bu günlerde farz namaz k lan herkese ister yolcu ister mukîm olsun tekbîr
getirmek vâciptir.69 Mâlikî ve 4âfiî mezhebine göre kad n-erkek, tek ba na
veya cemaatle k lan, yolcu veya mukîm, ehirde veya köyde oturan namazla
yükümlü herkes te rîk tekbîri getirir.70
Te rîk tekbîrleri unutulduFunda ve bir kimse cemaate sonradan yeti tiFi takdirde ne yap lacaF ile ilgili farkl görü ler ileri sürülmü tür. Hanefî
bilginlere göre imam, tekbîr getirmeyi unutmu sa cemaat tekbîri terk etmez.
Tekbîr getirmeyi unutan imam camiden ç kmam sa döner ve tekbîr getirir;
eFer camiden ç km sa veya konu mu sa ya da kasten abdestini bozmu sa
tekbîr getirmesi kendinden dü er. Mâlikî mezhebine göre tekbîr getirmeyi
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Mergînânî, El-Hidâye, I, 85; Semerkandî, Tuhfetü’l-fukahâ’, I, 170-171; Kâsânî, Bedâ’i‘, I, 279-280; dbnü’lHümâm, Fethu’l-kadîr, II, 72.
66
±eybânî, el-Câmiü’l-kebîr, s. 8; Müzenî, Ebû dbrahim dsmâîl b. Yahya b. dsmâil, Muhtasaru’l-Müzenî fî furû‘i’ ;âfiiyye, Beyrut 1998, s. 50; Serahsî, el-Mebsût, II, 44; Kâsânî, Bedâ’i‘, I, 197-198; dbn ±âs, ‘$kdü’l-cevâhir, I, 243;
Karâfî, ez-Zahîra, II, 425.
67
dbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 504.
68
Nevevî, el-Mecmû‘,V, 36-37; Nevevî, Ravzatü’t-tâlibîn, I, 334; Remlî, Nihâyetü’l-muhtâc, II, 399.
69
±eybânî, el-Câmiü’l-kebîr, s. 8; Serahsî, el-Mebsût, II, 44; Semerkandî, Tuhfetü’l-fukahâ’, I, 175; Kâsânî, Bedâ’i‘, I,
197; Mergînânî, El-Hidâye, I, 87.
70
Sahnûn, el-Müdevvene, I, 299; Nevevî, Ravzatü’t-tâlibîn, I, 335; Karâfî, ez-Zahîra, II, 425; Remlî, Nihâyetü’lmuhtâc, II, 397.

<6

# . L &.

* . 6

6 Y.

@

unutan ki i namaz k ld F yerden fazla uzakla mam sa döner tekrar te rîk
tekbîrlerini getirir; uzakla m sa getirmez. 4âfiî mezhebine göre ise araya
ister k sa ister uzun fas la girsin hat rlad F nda tekbîr getirir.71 Mesbûk her
ne kadar sehiv secdesinde imama uysa da te rîk tekbîrlerinde uymaz; imamla k lamad F k sm bitirip selam verdikten sonra te rîk tekbîrlerini getirir.72
F k h kitaplar nda, Kurban bayram günlerinde kazaya kalan namazlar
ve bunlara baFl olarak getirilecek tekbîrler ile ilgili deFi ik ihtimaller üzerinde durulmaktad r. Buna göre bir kimsenin eyyâm- te rîkte k lmas gereken
bir namaz kazaya kalsa ve yine bu günlerde kaza edecek olursa kaza namaz n n ard ndan tekbîr getirir. Te rîk günleri d nda kazaya kalm bir namaz
bu günlerde k lacak olursa veya eyyâm te rîke ait bir namaz unutur da ba ka bir günde kaza edecek olursa ya da te rîk günlerine ait bir namaz bir
sonraki sene te rîk günlerinde k lacak olursa tekbîr getirmez.73 4âfiî ile Hanbelî mezheplerine göre te rîk günlerinde k l nmas gereken bir namaz kazaya
kalm ve bu günler d nda kaza edilecek olursa tekbîr getirilmez; eFer bu
günler d nda veya bu günlere ait bir namaz kazaya kalm ve eyyâm te rîkte kaza edilecek olursa te rîk tekbîrleri getirilir.74
6. Bayram Namaz Tekbîrleri (Zevâid Tekbîrleri)
DiFer namazlarda bulunmay p sadece bayram namazlar nda bulunan
tekbîrlere zevâid tekbîrleri veya zâid tekbirler denmi ; zevâid tekbîrleri d nda kalan iftitâh tekbiriyle rükû‘a giderken getirilen tekbîrler asliyyât olarak
isimlendirilmi tir.75 Zevâid tekbîrlerinin hükmü, say s ve ne zaman al nacaF
hususunda f k h bilginleri aras nda gerek rivayetlere ve gerekse sahâbe uygulamas na baFl görü farkl l F bulunmaktad r.76
Zevâid tekbirleri Hanefî mezhebi ile 4iâ’da vâcip, diFer üç mezhebe göre sünnettir.77 Hanefî mezhebine göre bayram namazlar nda ilk rek‘atta
sübhânekeden sonra üç, ikinci rek‘atta ise rükû‘a gitmeden önce üç tekbîr
olmak üzere toplam alt tekbîr getirilir; bu tekbîrler al n rken eller kald r l r,
aralarda sal n r ve herhangi bir ey okunmaks z n üç tesbih söylenecek kadar
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±eybânî, el-Câmiü’l-kebîr, s. 8-9; ±âfiî, el-Ümm, II, 520; Sahnûn, el-Müdevvene, I, 299; Serahsî, el-Mebsût, II, 4445; Nevevî, Ravzatü’t-tâlibîn, I, 334; Zeylaî, Tebyînü’l-hakâik, I, 546.
72
dbn Kudâme, el-Mu nî, III, 133; Nevevî, el-Mecmû‘,V, 38; dbnü’l-Hümâm, Fethu’l-kadîr, II, 83.
73
±eybânî, el-Câmiü’l-kebîr, s. 8; Serahsî, el-Mebsût, II, 97; Semerkandî, Tuhfetü’l-fukahâ’, I, 175-176; Kâsânî,
Bedâ’i‘, I, 198.
74
dbn Kudâme, el-Mu nî, III, 1133; Nevevî, Ravzatü’t-tâlibîn, I, 334.
75
Semerkandî, Tuhfetü’l-fukahâ’, I, 167; Burhâneddin el-Buhârî, el-Muhîtu’l-burhânî, II, 210.
76
±evkânî, tekbîrlerin say{s{ ve ne zaman getirileceji ile ilgili on görü~ün oldujunu söyler. Bkz. ±evkânî, Neylü’levtâr, II, 284.
77
Kâsânî, Bedâ’i‘, I, 167; dbn Kudâme, el-Mu nî, III, 116; Muhakkik el-Hillî, ;erâi‘u’l-$slâm, I, 61; Haccâvî, el-$knâ‘,
I, 165.
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beklenir.78 Sahâbe aras nda ihtilafl olan zâid tekbîrlerin say s hususunda
Hanefîler ba ta bn Mes‘ûd (v. 32/652) olmak üzere, Huzeyfe b. el-Yemân (v.
36/565), Ukbe b. Âmir (v. 58/678), Ebû Mûsâ el-E ‘arî (v. 44/665) ve Ebû
Hüreyre (v. 57/677) gibi sahâbîlerin görü ünü esas alm ve bunu tercih etmelerinin sebebini de öyle aç klam lard r: Namazda sesli bir ekilde tekbîr
almak ve elleri kald rmak bilinenin hilaf na olduFu için en az say da olanla
amel etmek daha evlâd r; konuyla ilgili rivayetler içerisinde tekbîr say s en
az olan da bn Mes‘ûd’un (v. 32/652) rivayeti olduFu için Onun görü ü tercihe ayand r. Ayr ca bn Mes‘ûd’a (v. 32/652) bayram namaz n n nas l k l nacaF n n sorulmas üzerine yapm olduFu aç klamaya orada bulunan sahâbenin itiraz etmemesi de bu konuda ayr bir delil olarak zikredilmi tir.79
Mâlikî bilginlere göre zevâid tekbîrlerinin say s birinci rek‘atta alt ,
ikinci rek‘atta ise be olmak üzere toplam on bir olup her iki rek‘atta da k raatten önce al n r; tekbîr getirilirken eller kald r lmaz ve imam tekbîr getirdikten sonra cemaatin de tekbîr getireceFi kadar bir müddet bekler, bekleme
esnas nda herhangi bir ey okumaz.80 4âfiî fukahâya göre ise bayram namazlar ndaki zevâid tekbîrlerinin say s birinci rek‘atta istiftâh duas ndan sonra
k raatten önce yedi tekbîr, ikinci rek‘atta ise k raatten önce be tekbîr olmak
üzere toplam on ikidir. Her tekbîr al nd F nda iftitâh tekbîrinde olduFu gibi
eller kald r l r ve aralarda namazda olduFu gibi baFlan r.81 Tekbîrlerin aras nda orta uzunlukta bir ayet okunacak kadar durulup tehlîl, tesbîh, tahmîd
vb. bir ey okunabileceFini söyleyen fakihler olmakla beraber82 mezhepte
kabul edilen görü e göre tekbîrler aras nda “sübhânellâhi ve’l-hamdü lillâhi
ve lâ ilâhe illellâhü ve’l-lâhü ekber” söylenir.83 Hanbelî mezhebine göre ilk
rek‘atta istiftah duas ndan sonra k raatten önce alt tekbîr, ikinci rek‘atta da
k raatten önce be tekbîr olmak üzere toplam on bir tekbîr getirilir ve tekbîrler getirilirken eller kald r l r. Tekbîrlerin aras nda Allah’a hamd ve senâdan
sonra Hz. Peygamber (s.a.s.)’a salât ve selâm getirilebilir.84 4iâ’da ise birinci
rek‘atta fatiha ve sûreden sonra be , ikinci rek‘atta yine fatiha ve sûreden
sonra dört olmak üzer toplam dokuz tekbîr getirilir ve her iki rekatta getirilen
tekbîrlerin aras nda kunût okunur. Tekbîrler getirilirken ellerin kald r lmas
ise müstehapt r.85
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Semerkandî, Tuhfetü’l-fukahâ’, I, 97, 167; Mergînânî, el-Hidâye, I, 86; Burhâneddin el-Buhârî, el-Muhîtu’l-burhânî
II, 214; dbnü’l-Hümâm, Fethu’l-Kadîr, II, 77; Halebî, Mültekâ’l-ebhur, I, 71; dbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, I, 469.
79
Mergînânî, el-Hidâye, I, 86; ayr{ca bk. Serahsî, el-Mebsût, II, 38-39; Semerkandî, Tuhfetü’l-fukahâ’, I, 167-168;
Kâsânî, Bedâ’i‘, I, 277; Halebî, Mültekâ’l-ebhur, I, 78, 151.
80
Sahnûn, el-Müdevvene, I, 295; dbn Rü~d, Bidâyetü’l-müctehid, I, 242-243; dbn ±âs, ‘$kdü’l-cevâhir, I, 117; dbnü’lHâcib, Câmi‘u’l-ümmühât, s. 128; Karâfî, ez-Zahîra, II, 420-421.
81
±âfiî, el-Ümm, II, 507, 509; Nevevî, el-Mecmû‘,V, 17-18; Remlî, Nihâyetü’l-muhtâc, II, 387-389.
82
Müzenî, Muhtasaru’l-Müzenî, s. 49; Nevevî, Ravzatü’t-tâlibîn, I, 329.
83
Nevevî, el-Mecmû‘,V, 17; Remlî, Nihâyetü’l-muhtâc, II, 388.
84
dbn Kudâme, el-Mu nî, III, 114-115; Haccâvî, el-$knâ‘, I, 165.
85
Tûsî, el-Mebsût, I, 103, 170-171; Muhakkik el-Hillî, ;erâi‘u’l-$slâm, I, 61; ‘Âmilî, Medârikü’l-ahkâm, IV, 102, 109.
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F k h mezheplerinin zâid tekbîrleri vâcip ve sünnet kabul etmesine baFl olarak bu tekbîrlerde hata yap lmas üzerine bina edilen hükümler de farkl
olmu tur. ÖrneFin Hanefî bilginlere göre zâid tekbîrler vâcip olduFu için bir
kimse bu tekbîrleri getirmese, noksan getirse, daha fazla getirse veya getirmesi gereken yerde getirmese sehiv secdesi gerekir.86 Buna kar l k mam
4âfiî’ye (v. 204/820) göre bir kimse bu tekbîrleri bilerek de terk etse sehiv
secdesi gerekmediFi gibi, imam zâid tekbîrleri getirmeyi unutup bunlar rükû‘a gittikten sonra hat rlasa namaza devam eder ve art k tekbîr getirmez;
zâid tekbîrleri getirmek için k yama kalkmamas gerektiFini bildiFi halde
k yama kalk p bu tekbîrleri getirirse namaz geçersiz olur.87 Daha önce de
belirttiFimiz üzere konuyla ilgili ihtilaf n kaynaF sahâbenin farkl uygulamalar olduFu için fakihler tekbîr say lar n sahâbeden gelen rivayetlerle s n rl tutmu , getirilecek tekbîr adedinin bu rivayetlerden az veya çok olmamas üzerine hüküm bina etmi lerdir.88 Bu yakla m n bir sonucu olarak Hanefî bilginler, imam n sahâbenin belirtmi olduFu tekbîr say s ndan fazla
tekbîr getirmesi durumunda cemaatin bu konuda ona uymayacaF kanaatini
ta rken;89 4âfiî mezhebinde kabul edilen görü e göre üç veya alt gibi mezhebin kabul etmediFi say da tekbîr getiren bir imama uyulduFu takdirde
imamdan farkl hareket edilmez.90
Kaynaklarda zevâid tekbîrleri ba l F alt nda incelenen konulardan birisi de musbûkun durumudur. Buna göre mesbûk, imam birinci rek‘at n zevâid
tekbîrlerini getirmeden imama yeti mi se iftitâh tekbîrini getirir ve imama
tabi olur; imam zâid tekbîrleri al p k raate ba lad ktan sonra yeti mi se,
iftitâh tekbîrini al p “sübhâneke”yi okumadan üç zâid tekbîri ayakta alarak
imama tabi olur. Birinci rek’at n rükû‘unda imama yeti mi ve rükû‘u kaç rmayacaF ndan emin ise iftitâh tekbîriyle zevâid tekbîrlerini ayakta al r sonra
rükû‘a gider. Bu tekbîrleri ayakta ald F takdirde rükû‘a yeti emeyeceFinden
korkuyorsa, ayakta iftitâh tekbîrini al p rükû‘a gider ve rükû‘daki tesbihleri
terk edip, zâid tekbîrleri al r. Çünkü Hanefî bilginlere göre rükû‘da getirilen
tekbîrler sünnet, zâid tekbîrler vâciptir. Mesbûk, zâid tekbîrleri bitiremeden
imam rükû‘dan kalkarsa, o da imamla birlikte rükû‘dan kalkar ve yeti tiremediFi tekbîrleri daha sonra almas gerekmez; imam rükû‘dan kalkt ktan
sonra veya ikinci rek‘atta imama yeti irse, imam selam verdikten sonra ayaFa kalkar ve birinci rek‘at k lar. Ancak bu rek‘atta zevâid tekbîrlerini, ikinci
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Kâsânî, Bedâ’i‘, I, 166, 167.
±âfiî, el-Ümm, II, 508; Gazâlî, el-Vasît, II, 316; Nevevî, el-Mecmû‘,V, 18; Nevevî, Ravzatü’t-tâlibîn, I, 329; Remlî,
Nihâyetü’l-muhtâc, II, 390.
88
Baz{ f{k{h bilginleri sahâbe sözünün rey ve ak{l ile bilinemeyen konularda hüccet oldujunu ve bunun Rasûlullah
(s.a.v)’dan duyulmu~ olma ihtimalinin bulundujunu, dolay{s{yla her ne kadar mevkuf gibi görünse de merfu sünnet
hükmünde oldujunu söylemi~lerdir. Bkz. el-A~kar, Muhammed Süleyman Abdullah, el-Vâdih fî usûli’l-f kh, Amman
1992, s.131.
89
dbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 12.
90
Nevevî, Ravzatü’t-tâlibîn, I, 329
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rek‘atta olduFu gibi fâtiha ve zamm- sûreden sonra al r ve bu ekilde namaz n tamamlar.91
7. Bayram Hutbeleri Tekbîrleri
Her iki bayram hutbelerine tekbîr ile ba lanacaF kabul edilmekle beraber Hanefî kaynaklarda bu tekbîrlerin say s üzerinde pek durulmaz. Mâlikî,
4âfiî ve Hanbelî mezhebine göre ilk hutbede dokuz, ikinci hutbede yedi tekbîr
pe pe e getirilir.92
8. Ezân ve Kâmet Tekbîrleri
mam Ebû Hanîfe (v. 150/767), 4âfiî (v. 204/820) ve Ahmed b. Hanbel
(v. 241/855) ile 4iâ’daki me hur görü e göre ezândaki ilk tekbîrler dört, son
tekbîrler iki; Ebû Yusuf’tan (v. 182/798) yap lan bir rivayete ve mam Mâlik’e
(v. 179/796) göre ilk tekbîrler iki son tekbîrler iki defa okunur. Kâmetteki
tekbîrler hususunda Hanefî bilginler ayn ezân gibi olacaF kanaatindeyken;
Mâlikî, 4âfiî, Hanbelî ve 4iî fakihler tekbîrlerin iki er defa getirileceFi görüündedirler.93 Bu konudaki ihtilaf, sahâbeden aktar lan deFi ik rivayetlere
dayanmaktad r.94
9. stiskâ Namaz Tekbîrleri
bn Abbas (v. 68/688), Hz. Peygamber (s.a.s.)’ n istiskâ namaz n , bayram namaz n n iki rek’at gibi k ld F n rivayet etmi tir.95 bn Abbas’ n (v.
68/688) bu rivayetini esas alan baz f k h ekolleri yaFmur duas na ç k ld F nda istiskâ namaz n n k l nacaF n belirtmi ve bu namaz esnas nda getirilecek tekbîrlerle ilgili baz hükümlere kaynaklar nda yer vermi lerdir. Buna
göre 4âfiî bilginler istiskâ namaz nda bayram namazlar nda olduFu gibi
iftitâh tekbîri d nda k raatten önce ilk rek’atte yedi, ikinci rek’atte be olmak üzere toplam on iki zâid tekbîr al nacaF n ve her tekbîr al ta ellerin
kald r lacaF n ifade etmi lerdir.96 4iâ’ya göre ise istiskâ namaz k l nd ktan

91

±eybânî, el-Câmiü’l-kebîr, s. 6; Semerkandî, Tuhfetü’l-fukahâ’, I, 168-169; Kâsânî, Bedâ’i‘, I, 278-279.
±âfiî, el-Ümm, II, 513-514; dbn Rü~d, el-Beyân ve’t-tahsîl, I, 301; Nevevî, el-Mecmû‘,V, 23; Haccâvî, el-$knâ‘, I,
165. Bu tekbîrlerin hutbenin kendisinden olmay{p mukaddimesi olduju kaydedilmi~tir. bkz. Nevevî, el-Mecmû‘,V, 23;
Remlî, Nihâyetü’l-muhtâc, II, 392.
93
Sahnûn, el-Müdevvene, I, 178-179; Serahsî, el-Mebsût, I, 128-129; dbn Rü~d, el-Beyân ve’t-tahsîl, I, 435; Kâsânî,
Bedâ’i‘, I, 1147-148; dbn ±âs, ‘$kdü’l-cevâhir, I, 117-118; dbn Kudâme, el-Mu nî, I, 508-510; Nevevî, Ravzatü’ttâlibîn, I, 156; Karâfî, ez-Zahîra, II, 44, 73; ‘Âmilî, Medârikü’l-ahkâm, III, 279-282.
94
dbn Ebî ±eybe, Musannef, I, 233.
95
Tirmizi, “Cuma”, 43; Nesâî, “dstiskâ”, 13, .
96
±âfiî, el-Ümm, II, 543-545; Nevevî, el-Mecmû‘,V, 74; Nevevî, Ravzatü’t-tâlibîn, I, 342.
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sonra imam sesli bir ekilde yüz tekbîr getirir ve cemaat de bu tekbîrleri
onunla beraber tekrar eder.97
10. Tilâvet ve ükür Secdelerinde Tekbîrler
Tilâvet secdesi yapan ki inin hem secdeye giderken hem de secdeden
kalkarken ellerini kald rmaks z n cehren tekbîr getirmesi Hanefî mezhebinde
kabul edilen görü e göre sünnettir.98 Mâlikî mezhebinde tilâvet secdesinde
tekbîr getirilmezken99 4âfiî mezhebine göre tekbîr tilâvet secdesinin rükünlerinden biridir.100 4âfiî mezhebine göre secdeye gidecek olan ki i niyet getirdikten sonra namazdaki iftitâh tekbîrinde olduFu gibi tekbîr al r ve daha
sonra secdeye giderken ellerini kald rmaks z n bir daha tekbîr getirir ve secdeye gider. Secdeden kalkarken tekrar tekbîr getirir. Kaynaklarda secdeye
giderken getirilen tekbîrin müstehap olduFu kaydedilmi tir.101 Hanbelî mezhebine göre ise secdeye giderken ve kalkarken eller kald r lmaks z n tekbîr
getirilir.102 4iâ’da tilâvet secdesine giderken tekbîr getirilmez ancak secdeden
kalkarken getirilir.103 4ükür secdesinin yap l
ekli tilâvet secdesi gibi olduFu için getirilecek tekbîrler de ayn tilâvet secdesinde olduFu gibidir.104
11. Hac Menâsikinde Tekbîrler
Hacer-i esvedin istilâm edilmesi, tavâf, Safâ ile Merve aras nda sa‘y,
Arafat vakfesi ve eytan ta lama gibi hac menâsikinden olan baz fiiller yerine getirilirken tekbîr getirilir. Hacc n rükünlerinden olan tavâfa, hacer-i
esvede yönelip tekbîr ve tehlîl getirilerek ba lan r.105 4âfiî mezhebine göre
hacer-i esved istilâm edilirken “bismillâhi Allâhü ekber” eklinde tekbîr getirilmesi ve bu esnada ellerin kald r lmas müstehapt r.106 mam Mâlik’e (v.
179/796) göre ise hacer-i esved ve rüknü’l-yemânî istilâm edilirken eller kal-

97

Tûsî, el-Mebsût, I, 134.
Kâsânî, Bedâ’i‘, I, 192; Zeylaî, Tebyînü’l-hakâik, I, 505; dbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 106-107
99
Desûkî, Hâ iyetü’d-Desûkî, I, 308.
100
Günenç, Halil, Büyük ;âfiî $lmihâli (2. Bask{), Ankara 1979, s. 116.
101
Gazâlî, el-Vasît, II, 204; Nevevî, el-Mecmû‘, IV, 64-65; a.mlf., Ravzatü’t-tâlibîn, I, 234-235.
102
dbn Kudâme, el-Mu nî, II, 175-176.
103
‘Âmilî, Medârikü’l-ahkâm, III, 420.
104
Nevevî, Ravzatü’t-tâlibîn, I, 236.
105
Mergînânî, El-Hidâye, I, 140; dbn Kudâme, el-Mu nî, IV, 554, 557; Haccâvî, el-$knâ‘, I, 300-301; dbn Âbidîn,
Reddü’l-muhtâr, I, 506-507.
106
±îrâzî, Ebû dshak, el-Mühezzeb fî f khi’l-$mâm e -;âfiî (n~r. Muhammed ez-Zühaylî), D{ma~k 1992, II, 761, 762;
Remlî, Nihâyetü’l-muhtâc, III, 285.
98
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d r lmaks z n tekbîr getirilir.107 4iâ’ya göre de hacer-i esved istilâm edilirken
“Allahü ekber” eklinde tekbîr getirilir.108
Hz. Peygamber (s.a.s.)’ n tavâf i leminin ard ndan Safâ ve Merve tepelerine ç k p buralarda tekbîr getirmesi sebebiyle109 f k h bilginleri bu tepelere
ç k p Kabe’ye dönülerek tekbîr ve tehlîl getirileceFini ifade etmi lerdir.110
4iâ’ya göre ise Safâ tepesine ç k l nca yedi defa tekbîr getirilir.111 Arafat ve
Müzdelife vakfelerinde de tekbîr ve tehlîl getirileceFi kaynaklarda geçmektedir.112
Gerek Hz. Peygamber (s.a.s.)’ n eytan ta larken tekbîr getirmesi ile ilgili rivayetler113 ve gerekse sahâbenin bu konudaki uygulamas 114 sebebiyle
eytan ta larken tekbir getirileceFi mezhepler taraf ndan genel kabul görmü tür. Hanefî bilginlere göre eytan ta laman n adaplar ndan birisi de her ta
at ld F nda tekbîr getirmektir. Ancak tekbîr yerine tesbîh getirilmesi, Allah’
zikretme maksad hâs l olacaF ndan caiz kabul edilmi tir.115 Mâlikî, 4âfiî ve
Hanbelî mezheplerine göre ise eytana her ta at ld F nda tekbîr getirmek
sünnettir.116
12. DeGi8ik Vesilelerle Tekbîr Getirmek
Hayvan keserken ta‘zim amac yla Allah’ n isminin zikredilmesi hayvan n etinin helal olmas n n art olarak kabul edilmi tir. mam Ebû Hanîfe (v.
150/767) ve Muhammed’e (v. 189/805) göre ayette117 mutlak olarak Allah’ n
isminin an lmas istendiFi için iftitâh tekbîrinde olduFu gibi ister bir s fatla
olsun ister yal n halde olsun, Allah’ n isimlerinden birinin söylenmesi câizdir. mam Ebû Yusuf (v. 182/798) ise tekbîr getirilmesi kanaatindedir118.
mâm Mâlik’e (v. 179/796) göre hayvan keserken “bismillâhi vallâhü ekber”
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Sahnûn, el-Müdevvene, I, 191, II, 469; Karâfî, ez-Zahîra, III, 236.
‘Âmilî, Medârikü’l-ahkâm, VIII, 126-127.
109
Nesâî, “Menâsik”, 170, 181.
110
±îrâzî, el-Mühezzeb, II, 770, 772; Gazâlî, el-Vasît, II, 653; Mergînânî, el-Hidâye, I, 141; dbn Rü~d, Bidâyetü’lmüctehid, I, 276; dbn Kudâme, el-Mu nî, IV, 574; dbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 500-501.
111
Muhakkik el-Hillî, ;erâi‘u’l-$slâm, I, 133; ‘Âmilî, Medârikü’l-ahkâm, VIII, 203-204.
112
Zeylaî, Tebyînü’l-hakâik, II, 290, 299.
113
Ebû Dâvud, “Menâsik”, 77.
114
Müslim, “Hac”, 50.
115
Kâsânî, Bedâ’i‘, II, 157; Zeylaî, Tebyînü’l-hakâik, II, 303; dbnü’l-Hümâm, Fethu’l-Kadîr, II, 486.
116
±îrâzî, el-Mühezzeb, II, 785-786; dbn ±âs, ‘$kdü’l-cevâhir, I, 413; Karâfî, ez-Zahîra, III, 265; Haccâvî, el-$knâ‘, I,
307; Remlî, Nihâyetü’l-muhtâc, III, 303; Desûkî, Hâ iyetü’d-Desûkî, II, 45.
117
En‘âm 6/118, 121.
118
Kâsânî, Bedâ’i‘, XII, 4; Serahsî, el-Mebsût, IV, 8.
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denilirken; 4âfiî mezhebine göre besmeleyle beraber tekbîr getirmek
müstehapt r.119
Yukar da ifade edilen durumlar d nda bir kimsenin tepeleri ç karken
tekbîr getirmesi, inerken tesbîh getirmesi yolcu için müstehap kabul edilmi tir.120 Ayr ca dü man topraklar nda bulunan askerlerle s n r boylar nda nöbet
bekleyen askerlerin namaz sonlar nda yüksek sesle tekbîr getirmeleri ile cihada gidenlerin gerek dü manla kar la t klar nda ve gerekse ba ka zamanlarda tekbîr getirmeleri de kaynaklarda zikredilmektedir.121

Sonuç
badetler ile ilgili temel kavramlardan olan tekbîr konusunda yukar da
aktard F m z farkl meselelerle ilgili deFi ik içtihatlar ve bu içtihatlar n temellendirilmesinde kullan lan deliller, konuyla ilgili ihtilaf n daha çok rivayet farkl l klar , yorum farkl l klar ve sahâbe uygulamas n n hukukî deFeri
gibi sebeplerden kaynakland F n göstermektedir. Tekbîr konusunda ihtilaf
edilen meseleler incelendiFinde fakihlerin, kendilerine ula an haberlere veya
haberleri tercih için ileri sürdükleri artlara baFl olarak birbirlerinden farkl
rivayetleri esas ald klar görülecektir. Bunun yan s ra ayn nass esas almakla beraber her ekol, geli tirmi olduFu yorum tarz na baFl olarak meseleyi
farkl yorumlam ve sonuçta konu hakk nda deFi ik sonuçlara var lm t r.
Vahyin ilk muhataplar olan sahâbenin, nâzil olan ayetlerin Hz. Peygamber
(s.a.s.) taraf ndan aç klanmas na tan kl k etmeleri ve Rasûlullah (s.a.s.)’ n
fiillerine ahit olmalar gibi sebeplerden dolay slam’ n ruhunu en iyi anlayan nesil olduFu f k h bilginleri taraf ndan genel olarak kabul edilmektedir.
Buna baFl olarak müçtehitler tekbîr konusunda sahâbeden rivayet edilen
deFi ik uygulamalar dikkate alm ve bunun sonucunda da farkl neticelere
varm lard r.

119

Sahnûn, el-Müdevvene, II, 641; Nevevî, el-Mecmû‘,VIII, 410.
Nevevî, el-Mecmû‘, IV, 395.
121
dbn Rü~d, el-Beyân ve’t-tahsîl, I, 307; Desûkî, Hâ iyetü’d-Desûkî, II, 182.
120
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nsanlar n dünya ve ahirette mutluluklar n saFlayacak hükümler getiren slâm, hukuk (f k h) alan nda onlar n her türlü haklar n koruyan kanun,
kural ve düzenlemeleri de vaz‘ etmi tir. Bu kural ve düzenlemelerden bir
k sm da, fertlerin kar l kl olarak yapt klar hukukî muâmele ve akitlerin
yaz larak tevsîk edilmesidir. Bu, ileride herhangi bir sebepden dolay aralar nda anla mazl k ç kmamas için uyulmas gereken bir düzenlemedir. slâm’ n ilk döneminden itibaren müslümanlar bu hususa titizlikle riayet etmi lerdir. slâm hukukçular , “ urût” olarak bilinen bu düzenlemelerin esaslar n , temel kaynaklardaki nasslar n ve genel teâmüllerin F alt nda belirlemi ler ve bunu müstakil bir ilim dal haline getirerek, bu alanda birçok
k ymetli eserler telif etmi lerdir. Bu fakihler aras nda, mam Muhammed (v.
189/805), Yusuf b. Halid (v. 189/805), 4afii (v. 204/820), Hilal b. Yahya (v.
245/859), Muhammed b. Said el-Kurtubî (v. 279/892), Ebû Ca‘fer et-Taberî (v.
310/922) gibi deFi ik mezheplere mensup alimler bulunmaktad r. Bu ilim
dal nda en çok me hur olan ve deFerli eserler veren slâm hukukçular ndan
birisi de Ebu Ca‘fer et-Tahâvî’dir. Tahâvi urût alan nda “e -8urûtu’s-sagîr,
e -8urûtu’l-kebîr ve e -8urûtu’l-evsat” ad nda üç eser yazm t r. Bunlardan
e -4urûtu’l-evsat’ n tamam ile e -4urûtu’l-kebîr’in bir k sm elimize ula mam t r. Ancak elimize ula an e -4urûtu’s-sagîr ile e -4urûtu’l-kebîr’in
büyük bir k sm , birlikte Ruhi Özcan taraf ndan tahkik edilerek ne redilmi tir.
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Bu çal mam zda öncelikle, Tahâvi’nin ki isel ve ilmî hayat n klasik
kaynaklara dayanarak ayr nt lara girmeden vereceFiz. Daha sonra da urût
ilmi hakk nda k sa bir bilgi vereceFiz.
I- EBÛ CA’FER ET -TAHÂVÎ’N N HAYATI
A- Tahâvi Döneminde Siyasi ve ;lmî Durum
Tahâvi Abbasî devletinin zay flad F , devlet idaresinde Türklerin nüfûz
ve etkilerinin artt F Hicrî üçüncü ve dördüncü yüzy llarda ya am t r. Abbasi
devletinin ikinci yar s olan bu devre, siyasi aç dan ba kent BaFdat’ n kar kl k ve düzensizlik içerisinde olduFu bir dönemdir. Merkezi otorite yok olduFundan ülkenin bat ve doFusunda baF ms zl klar n ilan eden küçük devletler olu mu tur. lmî aç dan bak ld F nda, Abbasi devletinin içine dü tüFü
bu zaafa kar n, o dönemde slâm aleminin büyük bir ilmi at l m içerisinde
olduFu görülmektedir.1
Bu dönemde çe itli ilim alanlar nda brahim el-Mervezî (v.211/826),
Muhammed b. Sahnûn (v.256/870), Buhâri (v.256/870), Müslim b. el-Haccac
(v.261/875), smail b. Yahya el-Müzenî (v.264/878), Bekkâr b. Kuteybe
(v.270/883), Taberî (v.310/922), Ebû Mansur el-Maturîdî (v.333/944), bn
Cinnî (v.392/1002), bn Faris (v.395/1005) gibi alimler yeti mi tir.2 lmî bak mdan M s r özellikle de Kahire önemli merkezlerden biriydi. lk dönemlerde
Ömer b. Abdilaziz taraf ndan gönderilen bn Ömer’in azatl kölesi Ebu
Abdillah en-Nâfi’ ed-Deylemî (v.117/735) bölge halk n bilgilendirmi ti. Daha
sonra mam 4afii (v.204/820)’nin, “Leys Malik’den daha fakihdi ancak tabiileri onu ihmal etti”3 sözleriyle methettiFi Leys b. Sa‘d (v.175/791) M s r’da
ikamet ederek orada ilmî faaliyetlerde bulundu. Bir süre sonra M s r mam
Malik ve tabilerinin etkisi alt na girdi. Nihayet mam 4afii Hicri 195 senesinde M s r’a gelip yerle ti ve yeni mezhebini tan t p yayan el-Ümm, el-Emâli’lkübrâ ve’s-sugrâ, Muhtasaru’l-Buveytî, er-Risâle gibi eserlerini yazd . Hilafet
merkezi BaFdad’ n bir siyaseti olarak kazâ Hanefî mezhebine mensup fakihlerin elindeydi. Bu alanda çok büyük bir tecrübe sahibi olan Hanefî fakihleri
de kazâ yoluyla M s r’da etki sahibi olmu lard . te, mam Tahâvi Malikî,
4afiî ve Hanefî mezheplerinin etkilerini koruduFu böyle bir dönemde M s r’da
doFarak büyümü ve o bölgenin alimlerinden ilim tahsil etmi tir.4
B-Tahâvi’nin Ki isel hayat
Tam ismi, Ebû Ca‘fer Ahmed b. Muhammed b. Selâme b. Seleme b.
Abdilmelik b. Seleme b. Süleym b. Süleyman b. Cenâb el-Ezdî el-Hacrî el-

1

Emin, Ahmed, Zuhru’l-$slâm, II, 265.
Emin, I, 269; Hacvî, Muhammed b. el-Hasan, el-Fikru’s-Sâmî, Dâru’t-Türâs, Kahire, II, 90-134.
3
Imâdî, Abdülhay, ;ezerâtü’z-Zeheb, Dâru’l-Fikr, Beyrut 1979, I, 285.
4
Kandehlevî, Muhammed Yusuf, Mukaddimetü Emâni’l-Ahbâr fî ;erhi Meâni’l-Âsâr, ddâretü Telîfât E~refiyye,
Pakistan, I, 31-32.
2
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M srî et-Tahâvî’dir.5 Ebu Ca’fer’e yap lan bu nisbetler kabile ve yer ile ilgilidir.6 “et-Tahâvî” nisbeti doFduFu Tahâ köyüne dayanmaktad r. Tahâ, M s r’da Said bölgesinin kuzeyinde Nil vadisinin bat yakas nda Asyût’a yak n
bir köydür.7 Tarihçiler Tahâvi’nin Tahâ (veya Tahtût) köyünde doFduFu noktas nda ittifak etmekle birlikte onun hangi tarihte doFduFu konusunda farkl
tarihler nakletmi lerdir. Bunlar aras nda doFruya en yak n olan , Tahâvî’nin
kendi ifadesine ve tarihçilerin çoFunluFunun da nakline göre 239/853 tarihidir.8
Tahâvi ilim, takva ve salâh vas flar yla tan nan bir aile içerisinde doFup büyüdü. Babas Muhammed b. Seleme (v.264/878) ilim, edeb ve fazilet
sahibi bir kimseydi. Tahâvi’nin ifadesiyle babas , edebiyat ve iirde mahirdi.
Bu yüzden kendisi, eserlerinde kulland F baz iir ve beyitleri ona tashih
ettirerek tamaml yordu.9 Annesi ise, mam 4afii’nin en yak n arkada ve
öFrencisi olan Müzenî’nin k zkarde i olup ilim, f k h ve doFrulukla tan n yordu. Suyutî (v.911/1505) onu, M s r’daki 4afiî fakihler aras nda zikrederek,
onun 4afii’nin ilim meclislerine kat ld F n nakletmektedir.10 Tahâvi’nin böyle
ilim, takva ve fazilet sahibi bir ailede doFup büyümesi, onun bir alim olarak
yeti mesine büyük etki etmi tir.
C- Tahâvi’nin ;lmî Hayat
Tahâvi öncelikle ilim, f k h ve fazilet sahibi olan annesine öFrencilik
yaparak ilk bilgilerini ondan ald ve daha sonra Ebu Zekeriya Yahya b. Muhammed b. Amrûs’un ilim halkas na kat ld . Ondan k raat ve kitabet dersleri
alarak Kur’an’ h fzetti. Tahâvi çe itli ilimlerin esaslar n ve yaz y öFrendikten sonra bilgisini daha da artt rmak için birçok ilim halkas na devam etti.
Bunun yan s ra da babas n n halkas na kat larak edebiyat ve iir dersleri
ald . limde belirli bir seviyeye geldikten sonra day s Müzenî’nin evindeki
ilim meclislerine devam etmeye ba lad . Ondan gündüzleri hadis ilmini okuyup 4afii’nin sünenini dinledi ve rivayet etti, geceleri de f k h için kurulan
5
Kure~î, Muhyiddin Ebu Muhammed Abdülkadir, el-Cevâhiru’l-Mud yye fî Tabakâti’l-Hanefiyye (thk. Abdülfettah
Muhammed el-Hulv), Matbaatü dsa Halebî, Kahire 1978, I, 271; dbn Kutlubuja, Ebu’l-Fidâ Zeynuddin Kas{m, Tacü’tTerâcim (thk. Muhammed Hayr Ramazan Yusuf), Dâru’l-Kalem, D{m{~k 1992, s. 100; Sem‘ânî, Ebu Sa‘d Abdülkerim, el-Ensâb (thk. Abdullah Ömer el-Bârûdî), Dâru’l-Kütübi’l-dlmiyye, Beyrut 1988, IV, 53.
6
Yap{lan bu nisbetler için bkz. Kure~î, I, 272; Temîmî, Tak{yyüddin Abdülkadir, et-Tabakâtü’s-Seniyye fî Terâcimi’lHanefiyye (thk. Abdülfettah Muhammed el-Hulv), Dâru’r-Rufâî, 1983, II, 52; Kevserî, Muhammed Zahid, el-Hâvî fî
Sîreti’l-$mam Ebî Ca’fer et-Tahâvi, Karaçi, s.3, 40.
7
Yakût, ±ihabüddin, Mu‘cemü’l-Büldân (thk. Ferid Abdülaziz el-Cündî), Dâru’l-Kütübi’l-dlmiyye, Beyrut 1990, IV,
25; Sem’ânî, IV, 52; Suyûtî, Celâlüddin, Lübbü’l-Lübâb fî Tahrîri’l-Ensâb (thk. Muhammed Ahmed Abdülaziz, E~ref
Ahmed Abdülaziz), Dâru’l-Kütübi’l-dlmiyye, Beyrut 1991, II, 88; Kure~î, I, 273.
8
Dojum tarihi ile ilgili rivayetler için bkz. Kure~î, I, 273; Yakût, IV, 25; Sem’ânî, IV, 53; Rabi’, Muhammed b.
Abdullah, Târîhu Mevlidi’l-Ulemâ ve Vefeyâtühüm, Dâru’l-Âs{me, Riyad, II, 527; 100; Cezerî, Izzüddin dbnü’l-Esîr,
el-Lübâb fî Tehzîbi’l-Ensâb, Dâru Sâd{r, Beyrut 1980, II, 275;Kevserî,s. 4.
9
Tahâvi, Mü kilü’l-Âsâr, Haydarâbad 1912, I, 111; Nezir Ahmed, Abdullah, Mukaddimetü Muhtasar $htilâfi’lUlemâ, Dâru’l-Be~âiri’l-dslâmiyye, Beyrut 1995, I, 21.
10
Nezir Ahmed, I, 22.
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ilim halkalar na kat larak 4afii’nin f kh n ald .11 Bu durum kendisi Hanefî
mezhebine geçinceye kadar devam etti. Bu arada, M s r’a kad olarak atanan
Ebû Ca‘fer Ahmed b. Imrân (v.280/893) ile Ebû Bekre Bekkâr b. Kuteybe’den
f k h dersleri almaya ba lad . Ebu Ca‘fer ve Ebû Bekre Hanefî mezhebine
mensup olduFundan onlardan Kûfe’lilerin f kh n ve ilmini öFrendi.12 Tahâvi
f k h ilminde ilerledikçe birçok meselenin çözümünde day s Müzenî’nin kendisini tatmin etmediFini gördüFünden ba ka aray lar içine girdi. Ayr ca Müzenî’nin de birçok ihtilafl meselenin çözümü için Hanefî f k h kitaplar na
müracaat ettiFini, zaman zaman da kendi mam n n mezhebinden farkl görü lere vard F n mülahaza etti. Bunun üzerine o da, Hanefî f k h kitaplar n
okumaya ba lad ve zamanla Hanefî mezhebinin etkisi alt na girdi. Hanefî
fakihi M s r kad s Bekkâr b. Kuteybe’nin, Müzenî’nin 4afiî f kh na dair yazd F Muhtasar isimli kitab na yazd F reddiyeyi de okuduktan sonra 4afiî
mezhebini b rak p Hanefî mezhebine geçmeye karar verdi ve eski metodunu
terkederek yeni çal malar n Hanefî metoduna göre yapmaya ba lad .13
Tahâvi mezhep deFi tirdiFinde ilmi hayat n n henüz erken y llar ndayd ve
264/878 y l nda vefat eden day s Müzenî hayattayd . Tahâvi’nin 239/853
y l nda vefat ettiFini dü ünürsek o y llarda 25 ya lar nda olduFunu anlayabiliriz. Onun mezhep deFi tirme sebepleri hakk nda bir çok rivayet nakledilmi tir.14 Ancak bunlar aras nda doFruya en yak n olan , yukar da naklettiFimiz
kendi ifadesine dayanan, bn Hallikân ve diFer müelliflerin de naklettiFi rivayet gözükmektedir.15
Tahavi M s r bölgesindeki alimlerden çe itli ilimler okuduktan sonra,
268/881 y l nda 4am bölgesine giderek orada Hanefi fakihlerinden Ebu
Hâzim Abdülhamid b. Abdülaziz (v.292/905)’den f k h ve hadis okudu. Ayr ca bu yolculuFu esnas nda Beytü’l-Makdis (Kudüs), Gazze ve Askalân’a da
giderek bölgenin diFer alimlerinden istifade etti ve bir y l sonra 269/882 de
tekrar M s r’a döndü.16
lk dönemde ya ayan birçok alimde görüldüFü gibi Tahâvî’de f k h, hadis, kelam, tefsir ve ulûmü’l-Kur’ân gibi çe itli ilim ve bilgi sahalar nda öhret bulmu bir alimdir. En fazla me hur olduFu alan ise hadis ve f k h ilmidir. Tahâvi’nin ya ad F devir hadis tedvininin alt n dönemini ya ad F bir
zamand ve o, bu asr n en me hur hadis alimlerindendi. Ebû Dâvûd, Nesâî,

11

Kure~î, I, 273-274; Yakût, IV, 25; dbnü’l-Imâd, II, 288; Kevserî, s. 6; Nezir Ahmed, I, 22-23.
Kure~î, I, 274-275; Yakût, IV, 25; dbn Kutlubuja, s. 100; Ta~köprüzade, Ahmed b. Mustafa, Miftâhu’s-Saâde ve
Misbâhu’s-Siyâde fî Mevdûâti’l-Ulûm, Dâru’l-Kütübi’l-dlmiyye, Beyrut 1985, II, 249; Kevserî, s. 19.
13
Kure~î, I, 273; Yakût, IV, 25; dbn Hallikân, Ebu’l-Abbas ±emsüddin, Vefeyâtü’l-a‘yân (thk. dhsan Abbas), Dâru
Sâd{r, Beyrut 1978, I, 71; Temîmî, I, 51; Safedî, Salahuddin Halil b. Eybek, el-Vâfî bi’l-Vefeyât, Dâru’n-Ne~r Ferânez
±itayz, Fisbâden 1982, VIII, 10.
14
Saymerî, s. 168; dbnü’l-Imâd, II, 288; Leknevî, Ebu’l-Hasenât Muhammed Abdülhay, el-Fevâidü’l-Behiyye fî
Terâcimi’l-Hanefiyye, Dâru’l-Ma’rûfe, Beyrut, s. 32; Kevserî, s. 14-17.
15
dbn Hallikân, I, 71; Temimî, II, 51; Safedî, VIII, 10; Kevserî, s. 14,16.
16
Kure~î, I, 274; dbn Kutlubuja, s. 100; Safedî, VIII, 9; Leknevî, s. 32.
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Müslim, Tebarânî ve bn Mâce ile ayn as rda ya am , onlarla hadis rivayeti
konusunda al veri te bulunmu tur. Ebû Dâvûd ve Nesâî’den rivayetler
yapm , Nesâi ve Tebarânî de ondan hadis alm t r.17 F k h ilmi de Tahâvi’nin
ya ad F as rda en parlak dönemindeydi. Onun f k h ilmindeki otoritesi
herkesce kabul edilmi tir. Hayat ile ilgili bilgi aktaran bütün tarihçiler onu
imam, fakih, bütün mezhepleri bilen müctehid bir alim olarak nitelendirmektedirler.18 Tahâvi önceleri 4afii mezhebine mensupken daha sonra Hanefî
mezhebine geçmi tir. “ ctihad fi’l-mezhep” derecesinde olduFu söylenmektedir. Baz meselelerde mezhep imamlar ndan farkl ictihatlar da bulunmaktad r.19 O ayn zamanda f kh n önemli bir kolu olan urût ilminde de zirveye
ç km bir alimdi. Onunla urût ilmi en parlak dönemini ya am t r. Tahâvi,
urût ilminde söz sahibi Bi r b. Velid el-Kindî el-Hanefî (v.238/852), brahim
b. Halid el-Kelbî (v.238/852), Ebu Hâzim Abdülhamid b. Abdilazîz
(v.292/905), Hilal b. Yahya (v.245/859)20 gibi bir çok alimin de yak n muas r yd . Hilal b. Yahya urût ilminde ilk eser veren fakihler aras ndad r. Tahâvi
urût ilmine dair yazd F eserlerinde ondan çok nakiller yapm t r. F k h,
urût ve sicillât alanlar nda sahip olduFu geni ilminden dolay çaFda olan
kad lar ona özel bir ihtimam göstererek, urût ve tevsîk konular nda bilgisine
müracaat etmi lerdir. Nitekim M s r kad s ve ayn zamanda hocas olan
Bekkâr b. Kuteybe ile ondan sonra kad olan Muhammed b. Abde (v.313/925)
Tahâvî’yi kendilerine kâtip yapm lard r. Hatta bir müddet de, Kad Muhammed b. Abde’nin naibi olarak kad l k vazifesini icra etmi tir.21
Tahâvi ya ad F dönemde çe itli ilim dallar nda söz sahibi olan alimlerden istifade etmi tir. ster M s rl , isterse diFer bölgelerden gelen alimler
olsun hepsinden dersler okumu , ilmi münazaralarda bulunarak bilgisini
artt rmaya çal m t r.22 Bundan dolay d r ki onun çe itli ilim dallar nda birçok hocas olmu tur. Baz müellifler hocalar n kitap halinde bir ciltte toplam lard r. Kevserî (v.1951)23 ve Kandehlevî’nin (v.1964)24 alfabetik s raya
göre naklettikleri hocalar ndan baz lar u kimselerdir: smail b. Yahya elMüzenî, brahim b. Ebî Dâvûd (v.270/883), Ahmed b. 4uayb en-Nesâi
(v.303/915), Kad Ebu Ca‘fer Ahmed b. Ebî Imrân, Bekkâr b. Kuteybe, Kad
Ebu Hâzim Abdülhamid b. Abdilaziz.

17

Kure~î, I, 276; Kevserî, s. 4-5.
Kure~î, I, 277; Yakût, IV, 25; Safadî, VIII, 9; dbnü’l-Imâd, II, 288.
19
Leknevî, s. 31-32; Bilmen, Ömer Nasûhi, Hukuku $slâmiyye ve $stilâhât F khiyye Kamusu, Bilmen Yay{nevi dstanbul, I, 461;
20
dbnü’n-Nedîm, Ebu’l-Ferec Muhammed b. dshak, Kitâbü’l-Fehrese (thk.Nâhid Abbas Osman), Dâru Katarî dbnü’lFücâe Devha-Katar 1985, s. 434.
21
Özcan, Ruhi, Mukaddimetü’l-Hâvî fî ;urûti’t-Tahâvî, Bas{lmam{~ Y. Lisans tezi, Bajdad 1972, s. 327; Nezir
Ahmed, I, 59.
22
Kure~î, I, 274-275; Leknevî, s. 100; Kevserî, s. 18-19.
23
Kevserî, s. 6, 8-10.
24
Kandehlevî, I, 33-42.
18
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Tahâvî’nin birçok ilim alan nda sahip olduFu bilgi ve kültürü ilim talebeleri aras nda yay l p öhret bulmu tu. Bu yüzden slam aleminin bütün
bölgelerinden onun ilminden istifade etmek için ilim talebeleri gelip ders
al yorlard . Gelenler aras nda sadece öFrenciler deFil, çe itli ilimlerde söz
sahibi olmu alimler de bulunduFundan Tahâvi’de onlardan istifade ediyordu. ÖFrencilerinin say s n n çokluFundan baz lar onlar n isimlerini kitap
halinde bir araya getirmi tir.25
D- Eserleri
1- Kitabü’l-Akâid.26 Bu kitap bir çok alim taraf ndan erh edilmi tir.
Bunlar n baz lar unlard r: Ali b. Ebi’l-Izz el-Ezra‘î (v.792/1390)’nin erhi
(Müessesetü’r-Risale, Beyrut 1988), Ömer b. shak el-Hindî (v.773/1371)’nin
erhi (Hind, 1312),27 AbdülFani el-Ganîmî el-Meydânî (v.1298/1881)’nin
Beyanü’s-Sünne ve’l-Cemâ‘a isimli erhi. Bu erh Muhammed Mutî‘ el-Haf z
ve Muhammed Riyad el-Mâlih taraf ndan tahkik edilip ne redilmi tir (Daru’lFikr, D me k 1982).
2- 8erhu Ma’âni’l-Âsar.28 Muhammed Zühri en-Neccar taraf ndan
tahkik edilerek ne redilmi tir (Daru’l-Kutubi’l- lmiyye, Beyrut 1987).29
3- Mü kilü’l-Âsar30 (Daru Sâd r, Beyrut). Bu eser bir çok alim taraf ndan ihtisar edilmi tir.31
4- et-Tesviye Beyne Haddesenâ ve Ahberanâ isimli risalesi.32 Bu risale
bn Abdilberr (v.463) taraf ndan Cami’u Beyani’l-9lm ve Fadlih isimli kitab nda33 özetle nakledilmi tir.
5- et-Târîhu’l-Kebîr.34 Rical hakk nda yaz lm büyük bir eser olup
birçok tarih ve rical eserlerinde ondan nakiller yap lm t r; ancak bize kadar
ula mam t r.
6- er-Raddü alâ Kitâbi’l-Müdellisîn.35 Ebu Ali el-Hüseyn elKerâbisî’nin risalesine reddiye. Günümüze ula mam t r.
7- er-Raddü alâ Ebi Ubeyd fimâ Ahtae fihi fi Kitabi’n-Neseb.36

25

Kure~î, I, 275-276; Kevserî, s. 7, 11.
Ta~köprüzade, II, 250; dbn Kutlubuja, s. 100; dbnü’n-Nedîm, s. 438; Kâtip Çelebi, Mustafa b. Abdullah, Ke fü’zZunûn, dstanbul Üniversitesi yay., II, 1143.
27
Kâtip Çelebi, II, 1143.
28
Saymerî, s. 168; Kure~î, I, 276; dbn Kutlubuja, s. 100; dbnü’n-Nedîm, s. 438; Kâtip Çelebi, II, 1728.
29
Bu ~erhler için bkz. Kâtip Çelebi, II, 1728.
30
dbnü’n-Nedîm, s. 438; Kure~î, I, 276.
31
Muhtasarlar{n isim ve müellifleri için bkz. Kevserî, s. 34.
32
dbnü’n-Nedîm, s. 438.
33
dbnü Abdi’l-Berr, Câmi‘u Beyâni’l-$lmi ve Fadlih, Dâru’l-Feth, Kahire, II, 175.
34
Kure~î, I, 277; dbn Kutlubuja, s. 100; dbn Hallikân, I, 71; Kâtip Çelebi, I, 298.
35
Kure~î, I, 277; dbnü’n-Nedîm, s. 438.
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8- 9htilâfü’l-Fukahâ (Ulemâ).37 Bu kitab n as l metni bize kadar ula mam ancak Ebû Bekr el-Cessas (v.370/980) taraf ndan ihtisar edilen muhtasar nüsha günümüze gelmi tir.. Kitap ilk olarak Ebu’l-Vefâ el-Afgânî’nin
(Kahire 1370), daha sonra da Abdullah Nezir Ahmed’in tahkikiyle ne redilmi tir (Dâru’l-Be âiri’l- slâmiyye, Beyrut 1995).
9- Muhtasaru’t-Tahâvi.38 Ebu’l-Vefâ el-Afgânî taraf ndan tahkik edilerek ne redilmi tir (Dâru hyâu’l-Ulûm, Beyrut 1986). Bu kitap birçok alim
taraf ndan erhedilmi tir.39
10Kitâbü’ -8urûtu’l-Kebîr,
Kitâbü’ -8urûtu’l-Evsat,
Kitâbü’ 40
8urûtu’s-Sagîr, el-Mehâd r ve’s-Sicillât. Bu son eser mustakil olmay p onun
diFer urût kitaplar n n içinde mevcuttur. Bu eserlerden el-Evsat’ n tamam
ile el-Kebîr’in bir k sm bize kadar ula mam t r ancak e -8urûtu’s-Sagîr’in
tamam elimizde bulunmaktad r. Tahâvi önce e -8urûtu’l-Kebîr’i sonra da esSagîr’i telif etmi tir. El-Evsat’ es-Sagîr’den önce mi, yoksa sonra m yazd F
konusunda bir bilgi bulunmamaktad r. e -8urûtu’s-Sagîr ile e -8urûtu’lKebîr’den bize kadar ula an k s m Ruhi Özcan taraf ndan Y. Lisans tezi olarak tahkik edilmi ve daha sonra da ne redilmi tir (el-Mektebetü’lFaysaliyye).
11- Tahâvi’nin bize ula mayan diFer eserleri de unlard r: enNevâdiru’l-F khiyye. On cüz olarak kaleme al nm t r. Ahkâmu’l-Kur’ân41
Tefsîru’l-Kur’ân,42 Kitâbü’l-E ribe, Hükmü Ardu Mekke, Kasmü’l-Fey ve’lGanâim, Kitâbü’r-Red alâ 9sa b. Ebân, 8erhu’l-Câmiu’s-Sagîr,43 8erhu’lCâmiu’l-Kebîr,44 Kitâbü’l-Vasâyâ ve’l-Ferâiz,45 9htilâfü’r-Rivâyât alâ Mezhebi’l-Kûfiyyîn,46 en-Nahl ve Ahkâmühâ,47 el-Mi kât,48 er-Raziyye, Menâk bü Ebî
Hanîfe, en-Nevâdiru ve’l-Hikâyât.49

36

Kure~î, I, 277; dbn Kutlubuja, s. 100.
dbn Kutlubuja, s. 100; dbnü’n-Nedîm, s. 438; Kâtip Çelebi, I, 32.
38
Kure~î, I 276; dbnü’n-Nedîm, s. 438; Kâtip Çelebi, II, 1627.
39
Bkz. Kâtip Çelebi, II, 1627.
40
dbnü’n-Nedîm, s. 438.
41
Saymerî, s. 168; Kure~î, I, 276; dbn Kutlubuja, s. 100; dbnü’n-Nedîm, s. 438.
42
Ta~köprüzade, II, 249; Kure~î, I, 277.
43
Kâtip Çelebi, I, 562.
44
Kâtip Çelebi, I, 568.
45
Kâtip Çelebi, II, 1470.
46
Kâtip Çelebi, I, 32.
47
Tahâvi’nin bu eserleri için bkz. Kure~î, I, 276-277; dbn Kutlubuja, s. 100; Temimî, II, 52; dbnü’n-Nedîm, s. 438;
Kevserî, s. 31-37.
48
Kâtip Çelebi, II, 1694.
49
Kure~î, I, 276; Leknevî, s. 32; Kevserî, s. 36.
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E- Vefat
Tahâvi, Per embe gecesi (6 Zilkade 321/28 Ekim 933) tarihinde 82 yandayken Kahire’de vefat etti ve Karâfe mezarl F na defnedildi.50 Vefat ettiFinde geride, Ebü’l-Hasan Ali b. Ahmed b. Muhammed (v.351) ad nda alim
bir çocuk b rakm t .51
Tahâvi’nin sahip olduFu ilmî ve ahlakî güzel hasletler onun as rlar boyunca övgüyle an lmas n saFlam t r. Tarihçi ve ayn zamanda Tahâvi’nin
öFrencisi olan Ebû Saîd b. Yunus onun hakk nda “Tahâvi güvenilir, h fz
kuvvetli, fakih, ak ll bir ki i olup ondan sonra onun gibi kimse gelmemi tir”demektedir.52 bnü’n-Nedîm de, “Zaman nda ilim ve zühd bak m ndan e i
ve benzeri yoktu”53 ifadesini kullanmaktad r.
II- URÛT LM
GR
slâm hukukunda urût ilminin muâmele, akid ve iltizâm kavramlar
ile çok yak n bir ili kisi vard r. Lugatta, herhangi bir ey ile ilgili olarak bir
ba kas yla ili kiye girmek anlam nda54 olan “muâmele” kelimesiyle burada
kasdedilen, bir kimsenin bir ba kas yla herhangi bir hususta giri tiFi her
türlü tasarruf ve ili kidir. Bu ili ki taraflardan birisine bir hak kazand r rken
diFerine de yerine getirmesi gereken bir sorumluluk yükler. Böyle hak ve
yükümlülük doFuran muâmelenin olu abilmesi için de muâmeleyi yapan
taraflar n ehliyet sahibi ki iler olmas gerekir.55 ki veya daha fazla say daki
insanlar aras nda yap labilecek olan muâmele, onlar n sosyal zaruret ve ihtiyaçlar na göre çok çe itli olabilir. Burada, al -veri ve buna baFl olarak
muhayyerlik haklar , ikâle, selem, ortakl k, murâbaha, ribâ, üf‘a, mudârebe,
vekâlet, nikah ve talak örnek olarak ziredilebilir. Bu muâmele türlerine ayn
zamanda akit ad da verilmektedir. Ancak muâmele akitden daha umûmi ve
kapsaml d r. Çünkü muâmele, sözlü olsun fiili olsun taraflar n birbirleriyle
olan her türlü ili kilerini içine al rken akit genelde, taraflar n îcab ve kabul

50
Sem’ânî, IV, 53; dbn Hallikân, I, 71; Zehebî, Ebu Abdillah ±emsüddin, el-‘Iber fî Haberi men Gabar (thk. Ebu
Hâcir Muhammed es-Saîd), Dâru’l-Kütübi’l-dlmiyye, Beyrut 1985, II, 11; Kure~î, I, 273; dbn Kutlubuja, s. 100;
Kevserî, s. 40.
51
Kure~î, I, 541; Kevserî, s. 40.
52
Kevserî, s.12; Ayn{ ifadeleri ba~kalar{ da kullanm{~t{r.Bkz. Sem’ânî, IV,53; Safedî,VIII, 9;Temîmî, I,50.
53
dbnü’n-Nedîm, s. 437.
54
Zebîdî, Ebu Feyz Muhammed Murtazâ, Tacü’l-Arûs (thk. Ali ±îrî), Dâru’l-Fikr, Beyrut 1994, XV, 523.
55
Özcan, s. 3-4.

@,

1. 0

..

UD1M4

ile bir hususu iltizam ve taahhüd etmeleridir.56 Gerek sözlü gerekse fiili tasarruflar urût ilminin esas n olu turmaktad r. Özellikle de akdin urût ilminde çok büyük bir önemi vard r. Akitler ister iki taraf n irade beyan yla
isterse tek taraf n irade beyan yla57 kurulmu olsun, taraflardan birinin diFerine kar bir eyi yapmaya veya bir eyi yapmamaya taahhüd ettiFini ortaya
koyar. te, bu taahhüd ve iltizam n belirli kurallar çerçevesinde yaz l olarak
belgelenmesi de urût ilminin konusunu te kil etmektedir.
A- /urût’un Tan m
4urût ilmi ifadesiyle “ilm-i f khi’ - urût” kasdedilmektedir.58 “4urût”
terimi “ art” kelimesinin çoFulu olup sözlükte: “Bir eyi ilzâm ve iltizâm
etmek” demektir.59 4art’ n her ilim dal nda kendine özgü bir tan m vard r.60
4urût ilminde art n anlam : “9nsanlar aras nda yap lan çe itli muâmeleler
hakk nda haklar zayi olmaktan korumak amac yla, yaz sanat n bilen bir
kimse taraf ndan yaz lan belgedir.” Bir ilim dal olarak urût ilmi ise çe itli
ekillerde tarif edilmi tir. Bunlar aras ndan en kapsaml olan tan m öyledir:
“9htiyaç halinde delil te kil ederek taraflar n haklar n korumas için, kar l kl borç ili kilerinin belirli ekil ve üslûp içerisinde kaydedilmesini inceleyen
bir f k h dal d r.”61 F k h kitaplar nda urût, el-Adâleh, Ta‘dîl, H tatü’l-Vesâik,
Kitâbetü’l-Vesâik, Kitâbetü’ -8urût terimleriyle ifade edilmektedir. slâm hukukunda urût belgelerini düzenleyen uzman ki ilere ise: Udûl, 8uhûd,
8urûtî, Kâtibu’ -8urût, Kâtibü’l-Vesâik, el-Adlü’l-Kâtib çoFulu el-Udûlü’lKüttâb denilmektedir.62
B- /urût ;lminin Konusu, Temeli ve faydas
1- Konusu
Kar l kl borç ili kileriyle ilgili hükümleri tesbit ederek ihtiyaç halinde
delil te kil etmesi için belirli ekil ve üslupda yaz p kaydetmek bu ilmin konusunu olu turmaktad r. Buna göre urût ilminin konusu, iki temel unsurdur. Birincisi, urût belgelerinin yaz l p kaydedilmesi ile ilgili hükümlerin

56

Mecelle, md. 103; Karaman, Hayreddin, Mukayeseli $slâm Hukuku, Nesil Yay{nlar{, dstanbul 1991, II, 46; Özcan, s.

8.
57
Tek tarafl{ irade beyan{n{n akit say{l{p say{lamayacaj{ ile ilgili fukahân{n görü~ ve tart{~malar{ için bkz. Zerkâ,
Mustafa, el-F khü’l-$slâmî fî Sevbihi’l-Cedîd, Daru’l-Fikr, D{ma~k 1968, I, 318-339; Karaman, II, 47-50.
58
Özcan, s. 15.
59
dbni Manzûr, Lisânü’l-Arab, Dâru’l-Maârif, IV, 2235.
60
Bu tan{mlar için bkz. Cürcânî, Ali b. Muhammed, et-Ta‘rîfât, Dâru’l-Kütübi’l-dlmiyye, Beyrut 1983, s. 125-126;
Tehânuvî, Muhammed Ali, Ke âfü $stilâhâti’l-Fünûn, Kahraman Yay{nlar{, dstanbul 1984, I, 752-755.
61
Özcan, s. 19; Buna yak{n bir tan{mda Cum’a Mahmud ez-Zerîkî taraf{ndan yap{lm{~t{r. Bkz. Nizâmü’ -;ehri’l-Akârî
fi’ -;erîati’l-$slâmiyye, Dâru’l-Âfâk{’l-Cedîde, Beyrut 1988, s. 11; Yap{lan dijer tan{mlar için bkz. Kâtip Çelebi, II,
1045; dzmirli, dsmail Hakk{, $lm-i Hilâf, Derseâdet, dstanbul 1330, I, 19; Evrebîlyân Serkez, Tahir, Abdülzâde Muhammed, Mahzenü’-Ulûm, Kütüphane, dstanbul 1308, I, 332; Ta~köprüzâde, I, 249.
62
Atar, Fahreddin, $slâm Adliye Te kilât , DdB. Yay., Ankara, s. 134.
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(i lemlerin) bilinmesi. kincisi de, bu hükümlerin delil ve esaslar n n bilinmesini saFlamakt r.63
2- urût lminin Olu8umunda BeslendiGi Kaynaklar
Her ilim dal gibi urût ilminin de beslendiFi ve dayand F kaynaklar
vard r. Bunlar:
1- slâm f kh ve dolay s yla da f kh n kaynaF olan Kur’an ve Sünnet.
4urût muhteva bak m ndan f k h ilminin bir parças say l r. Yaln z, f k h içerisinde urût ilmini ilgilendiren k s m, taraflar aras nda kar l kl borç ili kileriyle belgeleme ihtiyac hissedilen tasarruflard r. Bunun d nda kalan muâmele çe itleri ile ibadetler urût ilminin kapsam na girmez.64
2- DoFru tam ve edebî bir üslûpla ifadeler kurmay konu edinmi mant k, in â ve kitâbet (yaz ) ilimleri.65
3- nsanlar n söz ve fiil olarak al p yapageldikleri davran lar olan örf
ve âdet.66 Örf ve âdetin urût ilminin olu mas ve geli mesinde çok büyük
rolü olmu tur. 4urût belgeleri haz rlan rken insanlar n yayg n olarak kulland klar ifade ve kelimelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.67
4- slâm dîvan sistemi. 4urût ilmi vesikalar n korunmas , yaz lmas ,
tescil edilmesi ve mühürlenmesi bak m ndan slâm’ n ilk dönemlerinden itibaren tatbik edilmeye ba lanan dîvan sisteminden çok istifade etmi tir.68
3- Faydas
4urût ilminin faydalar n maddeler halinde öyle s ralayabiliriz:
1- Mallar n muhafaza alt na al narak zayi olmas n n önlenmesi.
2- Taraflar aras nda çe itli nedenlerle vukû bulabilecek tart ma, üpheye dü me ve haks zl klar n önüne geçilmesi.
3- Anla mazl k halinde mahkemede, yaz lan belge ile haklar n ispat
edilerek korunmas .
4- Taraflar aras nda yap lan muâmele ve akitlerin er‘î hükümlere (kanunlara) uygunluFunun saFlanmas . Taraflar, aralar nda yapt klar muâmelelerde akdi fesâda uFratacak sebepleri bilemeyebilirler. Bu yüzden akdi yaz -

63

Katip Çelebi, II, 1045; Özcan, s. 26; Evrebîlyan, Muhammed Tahir, I, 332.
Ta~köprüzâde, I, 249, II, 557; Katip Çelebi, II, 1045; Özcan, s. 30.
65
Ta~köprüzâde, II, 557; Katip Çelebi, II, 1045; Özcan, s. 31, 33.
66
dbn Âbidin, Muhammed Emîn, “Ne~ru’l-Urf”, Mecmûatü Resâili $bni Âbidin, Âlemü’l-Kütüb, Beyrut, II, 114; Ebû
Sünne, Ahmed Fehmi, el-Urf ve’l-Âdet fî Ra’yi’l-Fukahâ, Matbaatü’l-Ezher, Kahire 1947, s. 8, 10.
67
Özcan, s. 32; ez-Zerîkî, s.18.
68
ez-Zerîkî, s. 18.
64
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ya geçirmek için bilirki iye gittiklerinde, belgeyi düzenleyen urûtî sayesinde
böyle hatalara dü mekten korunurlar.69
C- /urût ;lminin Yasal Kayna
4urût ilminin yasal olarak dayand F birçok delil vard r. Bunlar n en
önemlileri unlard r:
1- slâm hukukunda yaz l belgelerin kullan lmas yla ilgili ilk ba vuru
kaynaF Kur’an’d r. Bakara suresi’nin 282. (mudâyene) ayetinde hukukî ve
ticarî akit ve muâmelelerin yaz ile tevsik edilmesi srarla istenmektedir.70
Ayetin meali öyledir: “Ey iman edenler! Belirlenmi bir süre için birbirinize
borçland ' n z vakit onu yaz n. Bir kâtip onu aran zda adaletle yazs n. Hiç
bir kâtip, Allah’ n kendisine ö'retti'i gibi yazmaktan çekinmesin (her eyi
oldu'u gibi dosdo'ru) yazs n. Üzerinde hak olan kimse (borçlu) da (tam olarak) yazd rs n,....Büyük veya küçük vâdesine kadar hiç bir eyi yazmaktan
sak n ü enmeyin. Öyle yapman z daha adaletli, ehadet için daha kuvvetli,
üpheye dü memeniz için daha sa'lamd r... Hiç bir kâtibe ve hiç bir âhide
zarar verilmesin.”71 Bu ayet, urût ilminin en önemli yasal kaynaF n olu turmakta olup kar l kl borçlanma (iltizam) ili kileri içerisinde deFerlendirilen rehin, al -veri , irket, mudârebe, nikah, talak gibi urût ilminin konusunu te kil eden bütün hükümleri kapsamaktad r.72
Tahâvî bu ayet hakk nda, “Birbirleriyle borçlanma muâmeleleri yapan
kimseler, alacakl lar n mallar vereceklilerin de borçlar unutulmay p korunmas için bunu yazmakla emrolunmu lard r” demektedir.73
Kurtubî’de: “...Onu yaz n” emri üzerine ayette yazmakla
emrolunmu tur ama maksat hem yazmak hem de üzerine ahitlik yapmakt r.
Çünkü ahitlik yap lmadan yaln z yazmak tek ba na delil de'ildir. Yazmakla
emrolunmam z n sebebi unutmamak içindir74 yorumunu yapmaktad r.
Ayette geçen yazma emrinin hukukî delâleti konusunda fakihler aras nda görü ayr l klar vard r. Aralar nda Davud ez-Zâhiri, bn Hazm75 ve
Taberî’nin de76 bulunduFu baz alimler bu emrin vücûb ifade ettiFini söylemi ler ve muâmelelerin ahit gösterilerek yaz lmas n n farz olduFunu sa-

69

Serahsî, ±emsüddîn, el-Mebsût, Dâru’l-Ma‘rife, Beyrut, XXX, 168; Özcan, s. 27-29; ez-Zerîkî, s.18-20.
Atar, s. 135.
71
Bakara, 2/282.
72
Cessâs, Ebû Bekr Ahmed, Ahkâmü’l-Kur’ân, Dâru’l-Fikr, Beyrut 1993, I, 657-658; dbnü’l-Arabî, Ahkâmü’l-Kur’ân
(thk. Ali Muhammed el-Bicâvî) Dâru’l-Ma’rife, Beyrut 1987, I, 247; Özcan, s. 48.
73
Tahâvî, e -;urût (thk. Ruhi Özcan), Dâru’l-Faysale, I, 3, 16.
74
Kurtubî, Ebu Abdillah Muhammed b. Ahmed, el-Câmi‘ li-Ahkâmi’l-Kur’ân, Dâru’l-Kütübi’l-dlmiyye, Beyrut 1988,
III, 247.
75
dbn Hazm, Ebu Muhammed Ali b. Ahmed, el-Muhallâ bi’l-Âsâr (thk. Abdülgaffar Süleyman el-Bendârî), Dâru’lKütübi’l-dlmiyye, Beyrut, VI, 351.
76
Taberî, Muhammed b. Cerîr, Câmi‘u’l-beyân, Dâru’l-Kütübi’l-dlmiyye, Beyrut 1992, III, 117.
70
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vunmu lard r. Fakihlerin çoFunluFu ise, daha sonraki ayette geçen “(...) 8ayet birbirinize güveniyorsan z, güvenilen kimse emaneti yerine getirsin (..)”77
ifadesi sebebiyle yazma emrinin vücûb deFil nedb ve ir ad anlam na geldiFi
görü ünü benimsemi tir. Çünkü onlara göre yaz , mallar n korunmas n ve
üphelerin giderilmesini saFlar. Buna göre kar l kl güven mevcut olduFunda yazma i lemi terk edilebilir.78
Müdayene ayetinin d nda urût ilmine kaynakl k te kil edebilecek
ba ka ayet ve deliller de unlard r:
2- “(...) Ellerinizin alt nda bulunanlardan (köleler ve cariyelerden)
mükâtebe yapmak isteyenlerle, e'er kendilerinde (hürriyete kavu malar nda
kendileri için) bir iyilik görüyorsan z hemen mükâtebe yap n”79. Ayetin metninde geçen “kitab”tan maksat mükâtebedir. Kitab ile mükâtebe kelimelerinin her ikisi de yaz ma anlam ndad r. Arapça’da “Kitâb” ve “Mükâtebe”
kelimeleri müfâale veznindendir. Dolay s yla bu, iki veya daha fazla ki iler
aras nda dü ünülebilir. Yani mükâtebe efendi ile kölesi aras nda yaz larak
yap lan bir akittir. Bu akde göre, köle efendisine azad olma bedelini borçlanm ; buna kar l k efendi de onu azad etmeyi taahhüd etmi tir. Bu akid ileride herhangi bir anla mazl k ç kmamas için yaz ya geçirilerek zapt alt na
al nm t r.80
3- Hz. Peygamber (s.a.s.) yapt F bir al -veri ile ilgili öyle yazd rm t r: “Bu, Allah’ n Resûlü olan Muhammed’in el-Addâ b. Halid’den sat n ald ' d r. Müslüman n müslümana sat olup onda herhangi bir hastal k, kötü
özellik ve hile yoktur.”81
4- Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Selman el-Farisî’nin fidye kar l F nda kurtar l p azad edilmesi ile ilgili yazd rd F bir belge de udur: “Bu, Allah’ n Resûlü Muhammed b. Abdullah’ n verdi'i fidyedir. Selman el-Farisî’yi yahudi
Osman b. el-E hel’den 300 hurma a'ac ve 40 ok yye82 alt n fidye vererek
alm t r. Velâs da Allah’ n Resûlü Muhammed b. Abdullah’a ve ehl-i beytine
aittir. Ba ka hiç kimsenin Selman üzerinde bir hakk yoktur. Bu sözle meye
ebu Bekr es-S ddîk, Ömer b. el-Hattab, Ali b. Ebu Talib, Huzeyfe b. el-Yemân,
Ebû Zer el-G fârî, Mikdad b. el-Esed, Ebu Bekr’in azadl kölesi Bilal ve
Abdurrahman b. Avf ahittir. Bunu, Ali b. Ebî Talib hicret y l nda Cemâziye’l-

77

Bakara, 2/283.
Cessas, I, 658, 712; Kurtubî, III, 247.
79
Nur, 24/33.
80
Özcan, s. 50.
81
Buhâri, Büyu’ 19;Serahsî, a.g.e., XXX, 169; Hadisin “Bu, el-Addâ b. Halid’in Muhammed Resûlullah’dan sat n
ald d r...” ~eklinde benzer bir rivâyetini de Tahâvi, e -;urûtu’s-Sagîr ve’ -;urûtu’l-Kebîr de nakletmi~tir. Bkz. I, 36.
82
“Ok{yye” bir ölçü birimi olup bir alt{n ok{yye 7,5 miskaldir. Bu da 29,75 grama tekabül etmektedir. Bkz. Kal‘acî,
Muhammed Revâs, Kanîbî, Hâmid Sâd{k, Mu’cemü Lugati’l-Fukahâ, Dâru’n-Nefâis, Beyrut 1988, s. 97.
78
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Evvel ay n n Pazartesi günü Allah’ n Resûlü Muhammed b. Abdullah ad na
yazd .”83
5- Hz. Peygamber’in (s.a.s.) muhacirler ile ensar ve gayri müslim Medine halk aras nda Yesrib bölgesinde slâmî sosyal hayat n ana unsurlar n
belirten bir belge yazmas .84
6- Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Hudeybiye antla mas hakk nda yazd rd F
yaz .85
7- Ömer b. el-Hattab’ n vakf ile ilgili yazd rd F belge86 ile Ali b. Ebî
Tâlib’in mallar konusunda yazd rd F vasiyyet.87
8- Sahâbe döneminde Irak bölgesinde haraç memurlar n n haraça tabi
kimselere verilmek üzere düzenledikleri “berâat” belgeleri.88
9- Hz. Peygamber (s.a.s.) zaman nda Zeyd b. el-Erkam, el-Alâ b. Ukbe,
el-MuFire b. 4u‘be, el-Huseyn b. Nümeyr, Hârice b. Zeyd ve Talha b.
Ubeydillah gibi sahabiler halk n aras nda dola arak hukukî ve ticarî akit ve
muâmeleleri yaz p tevsik ederlerdi.89
10- Ayr ca, slâm ümmeti Hz. Peygamber’den (s.a.s.) günümüze sürekli
olarak, yapt klar hukukî ve ticarî akit ve muâmeleleri yaz ile tevsîk etmeyi
prensip haline getirmi lerdir.90
D- /urût ;lminin Unsurlar (Rükün)
4urût ilminin unsurlar taraflar, hukukî muâmele, urûtî, art belgesi
ve ahitliktir. Bunlar olmaks z n bu ilmin varl F ndan söz etmek mümkün
deFildir. 4ahitlik art belgesine, belge urûtun varl F na, urûtî hukukî bir
muâmele veya borçlanma ili kisine, o da taraflar n bulunmas na baFl d r.91
1- Taraflar
Taraflar ile, art belgesinin düzenlenmesini gerekli k lacak kar l kl bir
borçlanma veya hukukî bir muâmele içerisine girmi
ki iler
kasdedilmektedir. Taraflar ya adlî (resmî) yani, mahkemede dava veya hakimin hükmüne konu olabilecek bir muâmele ya da al -veri , rehin, kiralama,

83

Bajdâdî, Ebu Bekr Ahmed b. Ali el-Hatîb, Tarîhu Ba dâd, Dâru’l-Kütübi’l-dlmiyye, Beyrut, I, 170
dbn Hi~âm, Ebu Muhammed Abdülmelik, es-Sîretü’n-Nebeviyye, ±eriketü’t-T{bâati’l-Fenniyyeti’l-Mütteh{de,
Kahire 1974, II, 106 vd.
85
dbn Kesîr, Ebu’l-Fidâ, el-Bidâye ve’n-Nihâye (thk. Heyet, Ahmed Ebu Mülhim-Ali Necib Atvî,..), Dâru’l-Fikr,
Beyrut 1992, IV, 170; dbn Hi~âm, III, 203; Tahâvi, I, 35-36.
86
Dârekutnî, Ali b. Ömer, es-Sünen (thk. Abdullah Ha~im Yemânî), Dâru’l-Mehâsin, Kahire 1966, IV, 186-187.
87
Tahâvî, e -;urût, I, 36-37.
88
Taberî, Târihu’l-Ümem ve’l-Mülûk (thk. Muhammed Ebu’l-Fazl dbrahim), Dâru’l-Maârif, Kahire, III, 370-371, 609.
89
Kettânî, Muhammed Abdülhay, et-Terâtîbü’l-$dâriyye, Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, Beyrut, II, 275.
90
Serahsî, a.g.e., XXX, 168.
91
Özcan, s. 77.
84
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olabilirler.92 Hukukî bir muâme-

1. Taraflar aras nda muâmele yap lmadan önce. Aralar nda herhangi
bir hukukî muâmele yap lmadan önce taraflar n yapacaklar muâmeleye ehil
ve yetkili olup olmad klar na bak l r. Ehliyetleri tam ise, hukukî muâmeleleri
sahih kabul edilir ve urûtî taraf ndan yazma ve tevsîk i lemine geçilebilir.93
2. Hukukî muâmele yap l p art belgesinin yaz lmas an nda. Taraflar
bu merhalede urûtî ve ahitlere zarar vermeden belgeyi yazd r rlar.94 Belge
yaz l rken taraflar n, baba, dede adlar , baFl bulunduklar kabile, a iret ve
sanat guruplar , varsa lakaplar yaz l r. Yani, tan nmalar n saFlayacak kimlik bilgileri ile bulunabilecekleri bir adres belgeye kaydedilir.95 Taraflardan
birisi kad n veya bedensel özürlü ise, bu da ahitler huzurunda tesbit edilerek kaydedilir.96 Belge taraflar içeriFini tam olarak bilip kabul ettikten sonra
iki nüsha olarak tamamlan r ve ilgili taraflara birer nüsha teslim edilir.97
3. 4urût belgesi yaz ld ktan sonra. Taraflar aralar nda belge yaz ld ktan
sonra ya belgenin gerektirdiFi tarzda hareket ederler ya da belgenin içerdiFi
kurallara uymay p ihtilafa dü erler. Böyle bir durumda aralar nda anla abilirlerse mesele halledilmi olur. Ancak anla amay p durumu mahkemeye
sevk ederlerse o zaman taraflar daha önce, al c -sat c , kirac -kiralay c diye
isimlendirilirken bu durumda davac -daval diye adland r lacaklard r.98 Mahkemede davac ve daval taraf ndan anlat lan olay n tedvin edildiFi belge
veya deftere “mahdar” denir.99 Daha sonra hakim bu dava hakk nda hükmünü verirse o zaman taraflar: Lehinde hüküm verilen (mahkûm leh) ve aleyhinde hüküm verilen (mahkûm aleyh) diye isimlendirilir. Hakimin hükmünü
verip zapt ve tahrir alt na ald F bu belge veya deftere de “sicil” ad verilir.100
2- Hukukî Muâmele
4urût ilminde iki çe it muâmele bulunmaktad r. Birincisi, örfî (adî,
gayr resmî) muâmele; ikincisi, adlî (resmî) muâmele. Gayr resmî muâmele
al -veri çe itleri, kiralama, irket, nikah, talak gibi, bilinen bütün akit ve
hukukî muâmele türlerini kapsar. Resmî muâmele ise, mahkemede davâ ve
hüküm olmak üzere iki nevidir. Resmî muâmele (her iki nevisiyle de) adî

92

Özcan, s. 78.
Özcan, s. 78.
94
Bakara, 2/ 282.
95
Tahâvî, e -;urût, I, 4,7; Serahsî, XXX, 169-170.
96
Tahâvî, e -;urût, I, 11, 13.
97
Tahâvî, e -;urût, I, 15, 186.
98
Özcan, s. 80.
99
Bilmen, VIII, 205; Özcan, s. 81.
100
Bilmen, VIII, 205; Özcan, s. 82.
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muâmelenin konusunu te kil eden ili kilerde bir anla mazl k ç k p durumun
mahkemeye intikal etmesi halinde söz konusu olur.101
3- /urûtî
Yasal olarak, art belgesini yazan uzman kimseye urûtî ad verilir.
Tahâvi, bu ki iye u isimleri vermi tir: Ashâbü’ - urût,102 Men Ketebe’ urût,103 Küttâbü’ - urût,104 Ehlü’d-deyn.105 Baz kaynaklarda u isimler de
verilmi tir: Sahibü’l-vesâik, Vessâk, 8errât, Âkid, Müvessik, Kâtibü’l-vesâik,
Sakkâk.106 Mahkemelerde mahdar ve sicilleri yazan urûtîlere de Kâtibü’lkâdî ad verilmi tir.107
4urûtîlerde aranan baz özellikler vard r. Bunlar:
1- slâm. Yazd F ndan emin olunup kendisine güvenilebilmesi için
urûtînin müslüman olmas art ko ulmu tur.108 Bu konuda Tahâvi “Hakimin zimmilerden ve ahitli'i kabul edilmeyenlerden birisini kendisine kâtip
olarak tayin etmemesi gerekti'ini”109 söyler.
2- Adalet. Ayette “...bir kâtip onu aran zda adaletle yazs n”110 buyrulduFu üzere urûtînin her yönden adalet sahibi, güvenilir birisi olmas gerekir. Çünkü o mallar, kanlar ve rzlar konusunda müslümanlar n hukukî muâmelelerini düzenleyerek belgelemektedir. Bu yüzden fas k, kötülük ve günah
sahibi birisi olmamas gerekir. Tahâvi “Hakimin, kendisine kâtip olarak namuslu ve salih bir kimseyi seçmesi gerekti'ini”111 ifade etmektedir.
3- Mukayeseli hukuk bilgisi. 4urûtînin (noterin), genelde slâm hukukunu özelde ise miras ve borçlar hukukunu mezhep farkl l klar ile birlikte
bilmesi gerekir. Bu, belge düzenlerken hataya dü memeleri için zorunlu bir
artt r. 4urûtîlerin ayr ca, urût ilmi ile ilgili yaz lm eserlerdeki tatbiki form
örneklerini de iyi bilmeleri gerekir.112 Tahâvi “..Bir kâtip onu aran zda adaletle yazs n” ayetinin yorumunda, “Allah urûtînin insanlar aras nda adaletle yazmas n emretmi tir. Adaletin bir gere'i de urûtînin, yazmadan önce
101

Özcan, s. 83.
Tahâvî, e -;urût, I, 23, 207.
103
Tahâvî, e -;urût, I, 163.
104
Tahâvî, e -;urût, I, 336, II, 752.
105
Özcan, s. 84.
106
dbn Ferhûn, Burhanüddin dbrahim, Tebs ratü’l-Hukkâm fî Usûli’l-Akz ye, Mektebetü’l-Külliyyâti’l-Ezheriyye,
Kahire 1986, I, 282-283; T{rablusî, Ebu’l-Hasen Alâuddin, Muînü’l-Hukkâm, Matbaatü Mustafa el-Bâbî el-Halebî,
Kahire 1973, s.77; Kâs{mî, Zâfir, Nizâmü’l-Hukm, Dâru’n-Nefâis, Beyrut 1992, II, 433.
107
Kâs{mî, II, 397; Özcan, s. 85.
108
±afii, Muammed b. ddris, el-Ümm (thk. Mahmud Mataracî), Dâru’l-Kütübi’l-dlmiyye, Beyrut 1993, VI, 305; dbn
Ferhûn, I, 282; T{rablusî, s. 77.
109
Tahâvî, el-Muhtasar fi’l-F kh (thk. Ebu’l-Vefâ el-Afgânî), Dâru dhyâu’l-Ulûm, Beyrut 1986, s. 330.
110
Bakara, 2/ 282.
111
Tahâvî, el-Muhtasar fi’l-F{kh, s. 329.
112
T{rablusî, s. 77; Katip Çelebi, II, 1046; ez-Zerîkî, s. 96; Özcan, s. 88.
102
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neyi nas l yazaca' n ve fakihlerin ittifak ve ihtilaf ettikleri konular iyi bilmesi, sonra da bu farkl görü ler aras ndan en ihtiyatl yolu bularak belgeyi
ona göre yazmas d r”113 demektedir.
4-5-6-7-8- 4urûtî erkek, hür, ak ll , bülûFa ermi ve sicili temiz birisi
olmal d r.114
9- Azalar saFlam, dili ve ifadeleri düzgün olmal d r.115
10- Yaz sanat n bilen, hatt düzgün ve ihtiyac oran nda dil bilgisine
vak f biri olmal d r. Kâtip Çelebi, urût ilminin bir bak ma yaz ve in â sanat
demek olduFunu söylemektedir.116
11- 4urûtî hesap bilgilerini ve kaF t sanat n da iyi bilmelidir.117
4urûtî ilgili bir husus da ücret al p alamayacaF d r. 4urût hizmetlerinden ücret al nmas n n caiz olduFu konusunda alimler aras nda hemen hemen
görü ayr l F yoktur.118 Nitekim konuyla ilgili ayette “...Hiç bir kâtibe ve hiç
bir âhide zarar verilmesin”119 buyurularak kâtiplerin herhangi bir zarara
uFrat lmamalar emredilmi tir. Yazma i i onlar n normal mai etlerini temin
etmelerine engel olmamal d r.120 Sonuç olarak, urûtîler (noterler) yaz hane
açabilirler, tanzim ettikleri belgelerin kar l F olarak ücret alabilirler.121
4- /art
4art (noterlik) belgesi, taraflar aras nda yap lan hukukî bir muâmelenin urûtî taraf ndan zapt alt na al n p yaz lmas d r. Bu belge, ileride unutma
veya inkar etme sebebiyle ihtilafa dü ülmesi halinde delil te kil etmesi için
iki nüsha olarak düzenlenir ve taraflara verilir.122 Daha öncede i aret ettiFimiz üzere, adlî (resmî) ve adî (örfî, gayr resmî) olmak üzere iki çe it art
belgesi vard r. Ayr ca, adî urût belge türlerinden kabul edilen bir ba ka belge de Halife taraf ndan yazd r lan urût-i sultânî’dir. Bunlar, arâzi iktas ,
kad ve valilerin tayini, sözle me ve anla malar n yaz m ile ilgili, halifenin
de bir taraf olduFu belgelerdir.123

113

Tahâvî, e -;urût, I, 19; Ayr{ca bkz. Cessâs, I, 661-662.
dbnü Ebi’d-Dem, ±ihabüddin Ebû dshak dbrahim, Kitâbü Edebi’l-Kadâ (thk. Muhammed Mustafa ez-Zuhaylî),
Dâru’l-Fikr, D{ma~k 1982, s.70; Özcan, s. 90-92.
115
dbnü Ebi’d-Dem, s.70; ez-Zerîkî, s. 95.
116
Katip Çelebi, II, 1046; Kâs{mî, II, 399-400; Özcan, s. 90; Atar, s.138.
117
T{rablusî, s. 77; dbn Ferhûn, I, 282; Kâs{mî, II, 400.
118
Cessas, I, 662; Kurtubî, III, 248; dbn Ferhûn ve T{rablusî meselede ihtilaf oldujunu söyledikten sonra fakihlerin
çojunlujunun görü~ü olan, ücret alabilecekleri görü~ünün dojru oldujunu belirtmi~lerdir. Bkz. T{rablusî, s. 79; dbn
Ferhûn, I, 286.
119
Bakara, 2/282.
120
Kurtubî, III, 261-162.
121
Atar, s. 138.
122
Özcan, s. 95.
123
Özcan, s. 83.
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Resmî (adlî) urût belgeleri de mahdar ve sicil olmak üzere iki nevîdir.
Mahdar: Mahkeme de hukukî bir dava ile ilgili kay tlar , taraflar n iddialar n
ve delillerini, ahitlerin ehâdetini ihtiva eden ancak hakimin karar ve hükmünü içermeyen yaz l beyanlard r. Hakim taraflarla ilgili bilgiyi hat rlamak
ve müzakere etmek için bunu yaz l hale getirir fakat vereceFi karara bu yaz l bilgiler esas te kil etmez.124 F k h ve urût kitaplar n n “Kitâbü’l-Mehâd r
ve’s-Sicillât” bölümlerinde bu anlamda mahdarlar hakk nda bilgiler bulunmaktad r.125 Ayr ca, mahdar kelimesi “hüccet” anlam nda da kullan lm t r.126
Sicil ise, içerisine, mahkemede hukukî muâmelelere dair cereyan eden
ifadelerin ve hükümlerin zapt ve tahrir edildiFi belge ve defterlerdir. ÇoFulu
sicillâtt r. Mahkemede böyle bir muâmeleyi tesbit ve tahrire de “tescil” ad
verilir.127 Mecelle’de bu husus öyle geçmektedir: “Kad , mahkemeye sicillât
defteri vaz edip verece'i i‘lâmat128 ve senedât 129 hile ve fesaddan salim olabilecek muntazam bir surette ol deftere kayd ve tahrir ve an n h fz na dikkat ve
itina eder...”.130 Sicil, hakimin hükmünü ihtiva etmesi bak m ndan mahkemece düzenlenen ve sadece dava ile ilgili hususlar içeren mahdarlardan ayr l r.131
Bir de urût belgelerinde geçen sâk terimi vard r. 4urût ilminde sâk teriminin anlam , i‘lâm, hakimin dâva edilen muâmeleye, hadiseye ve bu husustaki hükmüne dair tanzim etmi olduFu vesikad r. ÇoFulu sukûk’dur.132
Tahâvi, örfî (adî) urût belgelerini çe itli istilahlarla ifade etmi tir.
Bunlar: 4art,133 4urût,134 4erâit135 (her ikisi de “ art” n çoFuludur), Kitâbü’ 4art136 ve çoFulu Kütübü’ -4urût,137 el-Uhde,138 Kitâbü’l-Uhde139, Kitâbü Uh-

124
Akgündüz, Ahmed, ;eriyye Sicilleri, Türk Dünyas{ Ara~t{rma Vakf{, dstanbul, 1988, I, 17; Ali Haydar, Dürerü’lHukkâm ;erhu Mecelleti’l-Ahkâm (Ar. Trc. Fehmî el-Huseynî), Dâru’l-Cîl, Beyrut 1991, IV, 622; Ayr{ca bkz. Bilmen,
VIII, 205; Tehânevî, I, 295-296; Özcan, s. 95.
125
Tahâvî, e -;urût, II, 913 vd.; dbnü Ebi’d-Dem, s. 494 vd.; el-Fetâvâ el-Hindiyye, Mektebetü Re~îdiyye, Pakistan
1983, VI, 160 vd.
126
Ali Haydar, IV, 622.
127
Ali Haydar, IV, 621; Bilmen, VIII, 205.
128
d‘lâmât “d‘lâm” kelimesinin çojulu olup sölükte bildirmek, bidirilmek anlam{ndad{r. Terim olarak ise, Mahkemede
kad{n{n yasal karar ve hükmünü, imzas{n{ ve mührünü ihtiva eden yaz{l{ resmi belgedir. Davay{ kazanan ve kaybeden
taraflara verilir. Bkz. Ali Haydar, IV, 621; Bilmen, VIII, 205.
129
Senedât “sened”in çojulu olup sözlükte mu’temed, melce demektir. Terim olarak, hüccet, bürhan ve delil anlam{ndad{r. Bkz. Ali Haydar, IV, 622; Bilmen, VIII, 205.
130
Mecelle, md. 1814.
131
Ali Haydar, IV, 621; Tehânevî, I, 689; Özcan, s. 82,96.
132
Ali Haydar, IV, 622; Bilmen, VIII, 205.
133
Tahâvî, e -;urût, I, 64, 308, 348.
134
Tahâvî, e -;urût, I, 12, 96, 269, 308, 336, 338.
135
Tahâvî, e -;urût, I, 350.
136
Tahâvî, e -;urût, I, 89.
137
Tahâvî, e -;urût, I, 96.
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de,140 Uhdetü’ -4irâ,141Kitâbü’ -4irâ,142 el-Ahd,143 Kitâbü Mutâlebe,144
Kitâbü’l-Muâkade,145 Kitâbü Tebâyu‘,146 es-Sahîfe.147 4urût belgeleri için “Vesîka”, “Vesâik”148 isimlerini kullanan fakihlerde vard r.
Adî urût belgelerinin muhtevas s ras yla öyledir:
1. Yap lan muâmele, onu yapan önce birinci taraf sonra ikinci taraf, taraflar n kimlik bilgileri, adresleri ve baFl bulunduklar meslek kurulu lar ,
varsa lakaplar veya özel durumlar .
2. Yap lan hukukî muâmelenin türü (al -veri , kiralama, irket vs.) ve
yap ld F yer.
3. Muâmele konusu olan eyin kapsam ve s n rlar n n belirlenmesi.
4. Muâmele konusunun bedeli, ne zaman ve nas l teslim edileceFi veya
kabz edileceFi.
5. Muâmele yap l rken taraflarca öne sürülen artlar.
6. 4ahitlerin, yap lan muâmelenin taraflarca ikrar ve kabul edildiFine
dair ahitlik yapmalar .
7. 4urût belgesini tamamlay c mahiyette olan beyanat n kaydedilmesi
(belge tarihi, taraflar ile ahitlerin imzas , urûtînin imza ve mühürü).149
4art belgesinin düzenlenmesi için özel bir mekan n olmas gerekmemektedir.150 Ancak bu, günümüzde düzenli olmas için belirli yerlerde yap lmaktad r.
5- /ahitlerin /ehâdeti
4ahitler, yap lan muâmele ile taraflar n belgenin içerdiFi bütün hususlar ikrar ve kabul ettiklerine dair ahitlik yaparlar.151 Genel olarak, urût
belgesinde ahitlik unsuru bulunmad F takdirde o belgenin delil olarak ka-

138

Tahâvî, e -;urût, I, 81, 160, 209, 213, 237.
Tahâvî, e -;urût, I, 81, 188, 235, 238.
140
Tahâvî, e -;urût, I, 366.
141
Tahâvî, e -;urût, I, 261.
142
Tahâvî, e -;urût, I, 42, 72, 80, 81, 91, 107, 111, 260, 261.
143
Tahâvî, e -;urût, II,599.
144
Tahâvî, e -;urût, I, 394, 396, 400.
145
Tahâvî, e -;urût, I, 195.
146
Tahâvî, e -;urût, I, 213.
147
Tahâvî, e -;urût, I, 9, 222, 237.
148
±afii, VI, 305; T{rablusî, s. 77; dbn Ferhûn, I, 282; Kâs{mî, II, 430.
149
dbn Ferhûn, I, 283-284; ez-Zerîkî, s. 121-135; Özcan, s. 100.
150
Kâs{mî, II, 431.
151
Tahâvî, e -;urût, I, 7, 13, 15, 80; dbn Ferhûn, I, 273; Özcan, s. 103.
139
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bul edilmeyeceFi söylenmi tir.152 Yap lan ahitliFin muteber say labilmesi
için de, ahitlerin taraflar ve muâmeleyi iyi bilmeleri art ko ulmu tur.153
Kaynaklarda örfî olsun adlî olsun urût belgelerinin delil olarak kabul
edilebilmesi için muhtevas üzerine ahitlik yap lmas n n zorunlu olup olmad F konusunda görü ayr l F olduFunu görmekteyiz. mam Ebu Hanife, Malik ve 4afii resmî olsun gayr resmî olsun urût belgelerinin muhtevas ahitlerin ehâdeti ile ispat edilmedikçe delil olarak kabul edilmeyeceFi görü ündedirler.154
mam Ebu Yusuf, Muhammed ve bn Ebî Ya‘lâ da gayr resmî urût belgeleriyle, resmî (adlî) belgeler olup hakimlerin “k mtar” veya “harita” diye
adland r lan kay t defterlerinden ç kar lm ve insanlar n ellerinde dola an
urût belgelerinin delil kabul edilebilmesi için, diFer fakihler gibi ahitlik
art n ko mu lard r. Ancak onlar, kâd n n divan denilen mahkeme ar ivinde
bulunan k mtar veya haritalardan ç kar lmam
urût belgelerinin, ahitliFe
gerek olmaks z n delil kabul edilebileceFini savunmu lard r.155
Bu görü ayr l F , urût belgelerinin tahrif edilip deFi tirilebileceFi endi esinden kaynaklanmaktad r. Bundan dolay da ahitlik delili ile ispat
edilmesi gerekir denmi tir. 4ahitlik mutlaka her surette gereklidir diyen birinci görü e mensup fakihler, belgelerin mahkemede kâd n n divan nda yer
alan k mtarlarda saklanmas n güvenlik aç s ndan yeterli görmemi ler, tezvir
ve tahrif ihtimalinin yine de var olduFunu ileri sürerek ahitliFi art ko mu lard r. DiFer görü e sahip fakihler ise, bu korumay yeterli bularak kâd n n
divan nda yer alan belgelerin ayr ca ahide gerek olmaks z n delil te kil edeceFini savunmu lard r. Buna göre, resmi dairelerden ç kan belgeler ancak
kay t say s ve tarih ta d klar nda delil kabul edilebilir.156
E- /urût ;lminin Hükmü
Burada hüküm sözüyle kasdedilen farz, vacib, sünnet, haram, mekruh,
sahih, fasid, bat l gibi teklifî hükmün k s mlar d r. Hükmünü ortaya koymaya çal acaF m z hususlar ise, urût ilminin temelini te kil eden muâmele,
muâmeleyi yapan ki iler (taraflar), urûtî (noter), art (yaz , belge), ahitlerin
ehâdeti gibi unsurlard r.

152

Tahâvî, e -;urût, I, 3,18; Kurtubî, III, 259; Özcan, s. 105.
dbn Ferhûn, I, 272-273.
154
Tahâvi, el-Muhtasar fi’l-F kh, s. 329; Serahsî, XVI, 92-93; Desûkî, Hâ iyetü’d-Desûkî, IV, 196-198; ±afii, VI, 210,
215.
155
Serahsî, XVI, 92-93; Ebû Yusuf, Ya‘kûb b. dbrahim, $htilâfü Ebî Hanîfe ve’bni Ebî Leylâ (thk. Ebu’l-Vefâ elAfgânî), Matbaatü’l-Vefâ, Kahire 1357, s. 158.
156
Özcan, s. 108-109.
153
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1- Muâmele Bak m ndan Hüküm
nsanlar n birbirleriyle yapt klar hukukî ve ticarî muâmeleler dünyevî
maksatlar yönüyle farz, vacib, sünnet, mubah, haram, mekruh, gibi hükümlerden birini al rlar. Bu hükümlerden birini alan muâmele daha sonra yükümlünün tasarrufu ile alakal olarak sahih, bat l, fasid, mün‘akid, nafiz gibi
vas flarla nitelenir. 4urût ilminin konusunu olu turan bütün tasarruflarda
muâmele ve akitler bu hükümlere tabîdir. Muâmelenin düyada gözetilen
amaçlara uygun olarak gerçekle ebilmesi için unsur, art ve zahirî vas flar n n tam olarak bulunmas gerekir. Bunlardan baz lar , bir k s m fakihlere
göre bile olsa bulunmazsa o zaman üzerinde ittifak edilen bir art belgesinin
yaz lmas mümkün olmaz.157 Zira urût belgelerini düzenlerken fakihlerin
ihtilaflar n göz önünde bulundurarak ihtiyatla hareket etmek esast r.158
2- Tasarrufda Bulunan Taraflar Bak m ndan Hüküm
Tasarruflara verilen hükümler onlar yapan ki ilere bak larak verildiFinden ah slar n durumu hükmün türü aç s ndan önem arzetmektedir. Bunun için hukukî bir muâmeleyi yapan ah slar n ehliyet sahibi yetkili ki iler
olup olmad klar na bak l r. Ehliyet ve yetki sahibi ki iler ise, muâmele sahih
ve geçerli; aksi takdirde fasid veya bat l olacakt r.159
3- /urûtî (Noter) Bak m ndan Hüküm
Hukukî bir muâmele bir veya daha fazla ki iler taraf ndan yap l p
urûtîden bunun belge olarak yaz lmas istendiFinde, onun bunu yazmas n n
hükmü konusunda fakihler aras nda görü ayr l klar bulunmaktad r. Fakihlerden 4a‘bî (v.103/721) bunun farz- kifâye, Süddî zaman musait ise farzayn, Atâ (v.114/732) ve Mücahid (v.103/721) mendûb, Taberî (v. 310/922) ve
Rabî‘ (v.160/777) vacib, Hasan el-Basrî’de ba ka bir yaz c bulamazsa vacib,
yazmad F takdirde ilgili zarar görecekse farz, ba ka bir yaz c bulabiliyorsa
yaz p yazmamakta serbesttir demi lerdir.160
4- /art (Belge) Bak m ndan Hüküm
Daha önce mudâyene ayetinin yorumunda, belgenin yaz lmas n n
hükmü hakk nda Taberî’nin ve Zahirilerin farz; Cumhûr’un ise mendub görüünü benimsediFini nakletmi tik. Fakat bu hükmü, tasarrufda bulunan taraflar ile yap lan hukukî muâmelenin art ve durumuna göre tesbit etmek daha
isabetli olacakt r. Buna göre, yaz l bir belge düzenlenmediFi takdirde kesin
olarak veya büyük bir ihtimalle hakk n zayi olmas yahut muâmeleye fesad
kar mas söz konusu ise o zaman belgeyi yazmak farz veya vacibtir. 4ayet
157

Özcan, s. 69-70.
Tahâvî, e -;urût, I, 13.
159
Özcan, s. 71.
160
Görü~ler için bkz. Taberî, Câmi‘u’l-beyân, III, 119-120; Cessas, I, 661-662,712; dbnü’l-Arabî, I, 248; Kurtubî, III,
248.
158
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hakk n zayi olmas veya muâmeleye fesad kar mas konusunda önceki kadar kesin veya kesine yak n bir bilgi yoksa bu durumda belgeyi yazmak
mendûb, belgeyi yaz p yazmama art ve durumlar e it olduFunda ise hüküm
mübah olur. Belge bu üç hüküm çerçevesinde ele al n p yaz ld F nda, kendisinde unsur (rükün), art ve zahiri (haricî) vas flar n tam olarak bulunup
bulunmamas na göre sahih, bat l ve hasen gibi hüküm ve vas flarla nitelenir.161
5- /urût Belgesinin Muhtevas na /ahitlik Yapan /ahitler Bak m ndan Hüküm
4ahitlerin belgenin muhtevas na ahitlik yapmalar n n hükmü, yap lan
muâmelenin durumuna göre deFi ebilir. Hakk n zayi olup muâmeleye fesad
kar acaF biliniyorsa ahitlik yapmak farz veya vacib, bu bilinmiyorsa
mendub, ahitliFin yap l p yap lmamas farketmiyorsa mubah olur. 4ahitlik
yap lm sa o zaman gerekli rükün ve artlar ta y p ta mad F na göre ya
sahih ya da fasid veya bat l hükmüyle nitelenir.162
Buraya kadar zikrettiFimiz hükümler, adlî (resmî) olmayan adî urût
belgeleriyle ilgilidir. 4art belgesi resmî olduFunda ona “mahdar” veya “sicil”
ad verilir. Belge mahdar ad n ald F nda muâmele: davâ, muâmele taraflar :
davac (müddeî) ve daval (müddeâ aleyh), urûtî (noter): hakim veya kâtibi
ad n al r. 4ahitlik ise aynen kal r. Belge sicil halini ald F nda ise, muâmele:
hakimin hüküm isdâr veya hükmünü vermesi, muâmele taraflar : lehine
hüküm verilen ile aleyhine hüküm verilen, urûtî: hakim veya kâtibi eklini
al r. 4ahitlik de yine aynen kal r.163
F- /urût ;lminde Gözetilmesi Gereken Kurallar
4urût ilmindeki bu kurallar, urût f kh n n fer‘î meselelerini içerecek
ekilde genel ve kapsaml d r. Gerek urûtî gerekse ilgili taraflar n urût belgeleri düzenlerken bu kurallara uymalar gereklidir.164 Bu kurallardan baz lar unlard r:
1- 4urût belgesi, daha önce zikrettiFimiz vas flar ta yan bir urûtî taraf ndan yaz lmal d r.165
2- 4urût belgeleri ileride ihtilafa sebep olmayacak ekilde ayr nt l olmal d r. Genel ifadelerle dolu veya gerekli unsurlar kaydedilmemi belgeler,
ileride vukû bulabilecek bir ihtilaf an nda taraflar n haklar n koruyamazlar.
Bunun için urût müellifleri, muhtemel her akit konusu ve ekli için belgeler
düzenlemi lerdir. Taraflar, bu belgelerde ki i adlar için “fülan”, diFer husus161

Tahâvî, e -;urût, I, 7, 9,10, 13, 41, 42, 43, 46; Özcan, s. 73-74.
Özcan, s. 75.
163
Özcan, s. 77.
164
Özcan, s. 112.
165
T{rablusî, s. 77; dbn Ferhûn, I, 282; Kâs{mî, II, 399.
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lar (mal n teslim ekli, paran n hangi cinsten verileceFi vb.) için “keza” ifadeleri ile bo b rak lan yerleri urûtî (noter) veya kad marifetiyle doldurtarak
sözle meyi haz rlad klar nda vukûu muhtemel ihtilaflar önlemi olurlar.166
3- Bir konuda ittifakla kabul edilebilecek belgeyi haz rlayabilmek için,
o konuda fakihler aras nda ihtilaf olmad F n iyi tesbit etmek gerekir.167 Bu
yüzden urûtînin, sahas nda ihtilafl konular bilen biri olmas zorunludur.168
4- 4urût belgeleri, belirli bir mezhebin görü ünü yans tacak ekilde deFil, ihtilafl meselelerde nakledilen görü ler aras ndan en ihtiyatl ve uygun
olan ç kart lmaya çal larak yaz lmal d r.169 Çünkü esas olan, hangi mahkemeye ba vurulursa vurulsun belgede sözü edilen hakk n korunmas d r.
Fakat, belgeyi ihtiyat üzere yazmak için baz fakihlerin ihtilaf ndan kaçarken
ba kalar n n ihtilaf na da dü ülmemelidir.170 Ayn zamanda, ihtilafl meselelerde ihtiyatla hareket ederken bütün görü lere ters dü ecek bir ifade de kullan lmamal d r. Yap lacak olan, bütün görü lere uygun dü ebilecek bir ifadenin bulunarak kullan lmas d r.171
5- Çe itli mezhepler nezdinde urût belgesine delil olma hüviyetini kazand rabilmek için, kullan lacak ibarelerin birçok f khî hükümleri tan mlayabilecek câmi’ laf zlar olmas na dikkat edilmelidir.172
6- htilafl bir meselede, herhangi bir mezhebe baFl olan hakimin verdiFi hüküm o meselede ihtilaf kald racaF ndan art k art belgesi, ihtiyat
yolunu tutmaya gerek kalmadan doFrudan hakimin verdiFi hükme göre kaleme al n r.173
7- Belgede, insanlar aras nda kullan m örf haline gelmi ifadeler ile dil
de daha yayg n olan kelimeler kullan lmal d r. Çünkü amaç, belgede anlat lmak istenilen manalar n insanlar n anlayabileceFi ekilde ifade edilmesidir.
Onun için urûtînin halk n yayg n olarak kulland F terim ve ifadeleri tercih
etmesi gerekir.174 Tahâvi kitab nda bu esas dikkate alm ve önceki urût
alimlerinin yazd klar aras nda tercih yaparken kullanm t r.175
8- Hz. Peygamber’in (s.a.s.) yazd rd F belgeler urût ile ilgili hükümler
içermesi bak m ndan k yas için esas te kil eder ve onlara k yas edilerek yeni
belgeler olu turulur, ters dü en urût belgeleri de terkedilir. Bunun için
166

Bkz. Tahâvî, e -;urût, I, 14-15, 42, 159; Özcan, s. 116.
Tahâvi, e -;urût, I, 13.
168
Özcan, s. 112.
169
Bkz. Tahâvi, e -;urût, I, 10-11; Özcan, s. 113.
170
Bkz. Tahâvi, e -;urût, I, 40-41; Özcan, s. 114.
171
Bkz. Tahâvi, e -;urût, I, 222; Özcan, s. 116.
172
Bkz. Tahâvi, e -;urût, I, 48-49; Özcan, s. 117.
173
Özcan, s. 118.
174
Özcan, s. 125.
175
Tahâvi, e -;urût, I, 46.
167
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urûtînin, Hz. Peygamber’den (s.a.s.) nakledilen urût belgelerini iyi bilmesi
gerekir.176 Tahâvi bu konuda, baz urût alimlerini tenkit etmi tir.177
9- Bir konuda olu an urût alimlerinin icmas , benzer konular n hükümlerini tesbit ederken daha sonra gelen urût alimleri için delil te kil
eder.178
G- /urût ;minin Do u u ve Geli imi
Cahiliyye devrinde Araplar basit kabile hayat ya yorlard ve ba lar nda bir kabile reisi bulunuyordu. Anla mazl k ve ihtilaf hallerinde ona müracaat ederek gelenek ve örf kurallar na göre sorunlar n çözüyorlard . Kabileler
aras ihtilaflar da bu ekilde hallediliyordu. Araplar her ne kadar al -veri ,
rehin, irket, icâre, selem gibi hukukî muâmele türlerini tan yor idiyseler de
onlar n, bu muâmele ve akitlerle ilgili herhangi bir belge yazd klar nakledilmemi tir. Ancak baz tarihi hadiseler yaz y bilen kimseler taraf ndan kaydedilerek tesbit edilmi tir. Bununla birlikte kar l kl borç doFuran hukukî muâmelelerin, taraflar n haklar n koruyacak tarzda yaz l p belgelenmesi gibi bir
giri imin mevcut olduFu yönünde bir bilgi bulunmamaktad r.179
slâm’ n gelmesiyle her türlü hukuk kurallar n belirlemede ilk ba vuru
kaynaF Kur’an olmu tur. Bu baFlamda Bakara suresinin 282. ayetinde hukukî ve ticarî akit ve muâmelelerin yaz ile tevsîk edilmesi istenmi tir. Bu
ayetin bir gereFi olarak bugün noterlik diye bilinen kuruma benzer bir müessese daha Hz. Peygamber (s.a.s.) zaman nda i letilmi ve daha sonra da
müslüman hukukçular taraf ndan geli tirilerek ba l ba na bir ilim dal haline getirilmi tir. Bakara suresindeki bu ayet sebebiyle her türlü hukukî akit
ve muâmeleler yaz ile tesbit ve tevsîk ediliyordu.180 Hz. Peygamber (s.a.s.)
zaman nda urût i lerini yani, hukukî ve ticarî akit ve muâmeleleri, Zeyd b.
el-Erkam, el-Alâ b. Ukbe, el-MuFîre b. 4u‘be ve el-Huseyn b. Nümeyr yaz p
tevsîk ediyorlard . Ayr ca, Harice b. Zeyd ile Talha b. Ubeydillah’da halk n
aras na girerek hukukî ve ticarî muâmeleleri yaz p miraslar payla t rma
görevini yerine getiriyorlard .181
En eski metinler olarak nakledilen belgeler aras nda Hz. Peygamber’in
(s.a.s.), azatl s Ebû Râfi’in azad edilmesine dair yazd rd F u belge bulunmaktad r: “Rahman ve Rahim olan Allah’ n ad yla. Bu, Allah Resûlü Muhammed taraf ndan kölesi Eslem hakk nda düzenlenen söle medir. Ben seni
Allah için kesin olarak azad ediyorum. Allah’da seni azad etsin. Onun benim
de, senin de üzerinde ihsan vard r. Sen hürsün. 9slâm’ n hükümranl ' ve
176

Özcan, s. 129.
Tahâvi, e -;urût, I, 40-41.
178
Bkz. Tahâvi, e -;urût, I, 10; Özcan, s. 130.
179
Özcan, s. 153-156.
180
Atar, s. 138.
181
Kettânî, I, 275-276; Kâs{mî, II, 429.
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iman n himayesi d nda senin üzerinde hiç kimseye yol (hükümranl k) yoktur. Buna Ebû Bekr, Osman ve Ali ahit oldu, Muâviye b. Ebî Süfyan’da yazd .”182
Hz. Peygamber’in (s.a.s.) slâm tebaas na yazd F mektuplardan tarihin
bize kadar ula t rd F en son belgelerden biri de Temîm ed-Dârî’ye 4am’da bir
arazi ikta’ ettiFi mektuptur. Hz. Peygamber’in (s.a.s.) bir deri parças üzerine
yazd rd F bu belgenin giri i öyledir: “ Rahman ve Rahim olan Allah’ n ad yla. Bu, Resûlullah’ n Dârîler’e ba' n n zikredildi'i belgedir. Allah kendisine
arazi verdi'inde, onlara Beyt-i Aynûn, Habrûn ve Beyt-i 9brahim’i içindekilerle birlikte ebediyyen ba' lam t r. Abbas b. Abdilmuttalib, Cehm b. Kays ve
8urahbil b. Hasene buna ahit oldular ve 8urahbil yazd ...”.183 Ayr ca bu
hususda, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) el-Addâ b. Halid ile yapt F bir sat akdini
yaz ile tesbit ettirmesi,184 baz arazileri ikta’ olarak sahabelere verirken ayr ca onlara bu hususta tapu mesabesinde yaz l bir belge vermesi185 örnek olarak zikredilebilir.
Ömer, Osman, Ali gibi sahabilerden baz lar yapt klar vak f ve sadakalar yaz ile tesbit ettirmi lerdir. Ömer zaman nda urûtî taraf ndan tevsîk
edilmesi muhtemel bir borç senedinin, mahkemeye intikal ettiFini ve senetle
borcun ödeneceFi ay yaz l p sene yaz lmad F ve bu sebeple Hicrî takvimin
kabul edildiFini kaynaklardan öFreniyoruz.186 Ayr ca Ömer, vergi memurlar n tayin ettiFine dair kararnamelerini, tayin edildikleri bölge halk na resmen
gönderiyordu. Resmî yaz malar n çoFalmas nedeniyle Ömer, devlet dairesi
demek olan divanlar kurdu. Her daire kendi alan ile ilgili hususlar yaz yla
kaydediyordu. Bunlar urût ilmi ile ilgili hususlar deFildir. Fakat daha sonralar hukukî ve ticarî muâmelelerin tevsîki ve yaz lmalar adliye te kilat na
baFl olarak çal an adlî (resmî) urûtîlere (noterlere) tevdî edildi.187
Hz. Peygamber (s.a.s.) zaman nda ba lay p Hulefâi Ra idin devrinde
h zla devam eden fetihler vas tas yla slâm ülkesi geni lemi ve müslümanlar
birçok toplum ve medeniyetle çe itli ili kilere girmi lerdir. Bütün bu geli melerle birlikte slâm f kh geli mi ve görü farkl l klar ortaya ç km t r. Hicrî
birinci as rda urût belgeleri dil, üslûp ve ifade tarz bak m ndan Hz. Peygamber (s.a.s.) ve Hulefâi Ra idin dönemindeki özelliklerine sahip iken,
Emevî döneminin ortalar ndan Abbasî devrine doFru ekil ve üslûp hatta dil
bak m ndan geli meye ba lam t r.188 Bu dönemde resmî (adlî) urût belgelerinde ortaya ç kan en önemli geli me, kad lar taraf ndan ihdas edilen sicil
182

Kettânî, I, 274.
Kettânî, I, 1443-144.
184
Buhâri, “Büyû‘”, 19; Serahsî, a.g.e., XXX, 169.
185
Buhâri, “Menâkibü’l-Ensâr”, 8; “Musâkât”, 14, 15; Kettânî, I, 276. Dijer uygulama örnekleri için bkz. s. 9
186
Taberî, Târîh, II, 111; dbn Kesîr, III, 206; Atar, a.g.e., 136.
187
Atar, a.g.e., 136.
188
Özcan, s. 165-166.
183
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defterlerinin bulundurulmas na ihtiyaç has l olmas d r. Bu usûl Hulefâ-i
Ra idin döneminde bulunmuyordu. Ancak, has mlar n birbirine dü man haline gelmesi bu usûlün ihdas n gerektirdi ve siciller tutuldu. Kindî bu hususla ilgili u hadiseyi nakletmektedir: “ Süleym b. Itr, Muâviye b. Ebî Süfyan’ n
M s r kad s olarak görev yap yordu. Miras meselelerinde anla mazl 'a dü en
bir aile fertleri konuyu mahkemeye getirdiler. Süleym, varisler hakk nda karar n verdi. Fakat varisler tekrar anla mazl 'a dü erek yeniden kad ya müracaat ettiler. Bunun üzerine aralar nda tekrar karar verdi ve verdi'i karar
için zab t tutarak ordu komutanlar na da ahitlik yapt rd . Bu faaliyetiyle
Süleym, Emevîler döneminde, kararlar n tescil eden ilk kad oldu.”189
Bu geli melerin yan s ra, her ilim alan nda olduFu gibi urût ilminde de
mütehass s alimler yeti erek bu ilmin inceliklerini ve esaslar n eserler yazarak ortaya koymu lard r. 4urût belgeleri düzenlemenin bir ilim dal haline
gelmesinde pratik günlük ihtiyaçlar n büyük rolü olduFu kadar nazarî f k h
anlay n n geli mesinin de önemli etkisi olmu tur. Nihayet Hicrî ikinci asr n
ikinci yar s nda urût ilmi ile ilgili mustakil eserler telif edilmeye ba lanm t r. Bu alanda ilk eser veren müellifler Hanefî mezhebine mesup fakihler olmu tur.190 4urût ilminin kurucusunun kim olduFu tart lm t r. Birçok kaynakta belirtildiFine göre, bu ilmi ihdas eden mam Ebû Hanîfe’dir. Cürcânî
Hanefi mezhebini tercih sebeplerini s ralarken, bu ilmin mam Ebû Hanîfe
taraf ndan kurulmu olmas n sebeplerden birisi olarak göstermi tir.191 Ancak 4afiiler buna kar ç karak, bu ilmin Hz. Muhammed (s.a.s.) taraf ndan
kurulduFunu ileri sürmü lerdir. Ebû Mansûr Abdülkahir el-BaFdâdi
Cürcani’ye kar yazd F reddiyede Hz. Peygamber’in (s.a.s.) h ristiyan Eyle
ahalisiyle yapt F anla mada Ali’nin hatt yla bir ahid ve misak yazd rd F n ,
bunun da urût ilminin Ebu Hanîfe taraf ndan deFil Hz. Peygamber (s.a.s.)
taraf ndan kurulduFuna delil olduFunu iddia etmi tir.192
Sadece Abdülkahir el-BaFdadî’nin zikrettiFi vak a deFil, ba ta
Hudeybiye olmak üzere birçok hadise de Hz. Peygamber (s.a.s.) yaz l belge
düzenlenmesini emretmi tir. Ancak bunlar, bir ilim dal olarak urût ilminin
Hz. Peygamber (s.a.s.) taraf ndan ihdas edildiFi anlam na gelmez. Bu ilmin
belirli form ve üslûp içerisinde belli konulara hasredilip, s n fland r larak bir
ilim dal haline getirilmesi Hicrî ikinci asr n ikinci yar s nda olmu tur. Bu
aç dan bak ld F nda, urûtla ilgili görü leri intikal eden, rivayetleri konuyla
ilgili kitaplarda yer alan ilk ki i Ebû Hanîfe’dir. Tahâvi’nin e -8urûtu’l-Kebîr
ve’ -8urûtu’s-Sagîr kitab nda Ebû Hanîfe’den gelen rivayetlerin say s k rk

189
Hasan, dbrahim Hasan, $slam Tarihi (trc. dsmail Yijit-Sadreddin Gümü~), Kay{han Yay{nlar{, dstanbul, II, 200;
Özcan, s. 166.
190
Katip Çelebi, II, 1046.
191
Sübkî, Tacüddin, Tabakâtü’ -;âfiiyyeti’l-Kübrâ (thk. Mahmud et-Tannâhi, Muhammed el-Hulv), Matbaatü dsa
Halebî, Kahire 1964, V, 146; Katip Çelebi, II, 1046.
192
Sübkî, V, 146; Katip Çelebi, II, 1046.
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üçtür.193 Talebesi Ebû Yusuf’un bu konuda k rk iki rivayeti194 bulunmaktad r.195
4urût ilmine dair ilk yaz l eser, mam Muhammed’e aittir ve
Serahsî’nin el-Mebsût adl kitab içerisinde bize kadar ula m t r.196 Baz
kaynaklar ilk mustakil urût kitab n n müellifi olarak Hanefî fakihi Hilal b.
Yahya’y göstermekteyseler de197 bunun doFru olmad F anla lmaktad r.
Çünkü, tabakat kitaplar Hilal b. Yahya’n n vefat ndan yar m as r önce yaz lm
urût kitaplar ndan bahsetmektedir.198 Bunlar aras nda, ilk mustakil
urût müellifi olarak Hanefî fakihi Yusuf b. Halid es-Semtî (v.189/805) nakledilmektedir.199 Ayn dönemde ya am olan Hanefî fakihi Kad Kuteybe b.
Ziyad’in da urût belgeleri düzenlemekle me hur olduFu, Kitâbü’ -8urût ve
Kitâbü’l-Mehâd r ve’s-Sicillât ve’l-Vesâik ve’-Uhûd ad yla iki kitap telif ettiFi
söylenmi tir.200 Yine Hanefî fakihlerinden Ebû Zeyd Ahmed b. Zeyd’de
(v.200/815) Kitâbü’ -8ürûti’s-Sagîr ve Kitâbü’ -8urûti’l-Kebîr isimli iki eser
yazm t r.201 Bu iki eser elimize ula mam t r ama Tahâvi urût kitaplar nda
ondan çok nakiller yapm t r.202
bn Nedîm, mam 4afii’nin Kitâbü’ -8urût adl bir eseri olduFundan
bahsediyorsa da203 diFer kaynaklarda bu kitab n mustakil bir eser olduFuna
dair bilgi yoktur. Bununla birlikte el-Ümm kitab n n deFi ik yerlerinde urût
belgelerinden örnekler bulunmaktad r.204
4urût ilminde en fazla me hur olan fakih hiç üphesiz ki Tahâvi’dir.
Muas rlar olan fakihler taraf ndan da takdirle kar lanan eserlerinden
Kitâbü’ -8urûti’l-Evsat hariç, Kitâbü’ -8urûti’l-Kebîr’in büyük bir k sm ile
Kitâbü’ -8urûti’s-Sagîr’in tamam günümüze kadar ula m t r. Tahâvi’nin
telif ettiFi bu eserler slâm dünyas nda takdirle kar lanm ve kendisinden
sonra gelen Hanefî urût müelliflerini etkilediFi gibi diFer mezhep mensubu,

193

Bkz. Tahâvi, e -;urût, I, 7, 9, 10, 11, 23, 25, 35, 38, 41.
Bkz. Tahâvi, e -;urût, I, 7, 9, 10, 11, 25, 26, 38.
195
Özcan, s. 184.
196
Serahsî, XXX, 167 vd.
197
Katip Çelebi, II, 1046; dzmirli, s.19.
198
dbn Hacer, Ebû Abdullah Muhammed el-Askalânî, Tehzîbü’t-Tehzîb, Dâru’l-Fikr, Beyrut 1984, XI, 360; Katip
Çelebi, II, 1046.
199
dbn Hacer, XI, 362.
200
dbnü’n-Nedîm, s. 437.
201
Katip Çelebi, II, 1046.
202
Tahâvi, e -;urût, I, 9, 10, 23.
203
dbnü’n-Nedîm, s. 443.
204
±afii, III, 281, VI, 191, 198
194
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özelliklede Endülüs’teki Malikî fakihlerin telif ettiFi eserlere de kaynakl k
etmi tir.205
Kaynaklarda Hanbelilere ait mustakil bir urût kitab zikredilmemektedir. Tahâvi’de urûta dair yazd F kitaplar nda diFer mezhep görü lerine yer
verdiFi halde Hanbelî fakihlerinden herhangi bir rivayet zikretmemi tir.206
H- /URÛT ;LM; ;LE ;LG;L; ESERLER ve MÜELL;FLER;
lk dönemden itibaren urût ilmi alan nda çe itli mezheplere mensup
fakihler taraf ndan birçok eser yaz lm t r. Bunlardan tesbit edebildiklerimiz
aras nda u eser ve müellifler bulunmaktad r:
1- Muhammed b. Hasan e4eybânî (v.189/805), Kitabü’ -8urût207
(hanefî).
2- Yusuf b. Halid es-Semtî (v.189/805), Kitabü’ -8urût208 (hanefî).
3- Muhammed b. dris e -4âfii (v.204/820), Kitabü’ -8urût209 (4âfiî).
4- Muhammed b. Semâa et-Temîmî (v.233/847), Kitabü’l-Mehâd r ve’sSicillât210 (hanefî).
5- Yahya b. Eksem (v.243/857), Kitabü’ -8urût211(hanefi).
6- Hilal b. Yahya (v.245/859), Kitabü Tefsîri’ -8urût212(hanefi).
7- Ebu Ali
8urût213( afii).

Hüseyn

b.

Ali

el-Kerâbîsî

(v.245/859),

Kitabü’ -

8- Ahmed b. Muhammed b. Kâdim el-Becelî (v.247/861), Kitab fi’ 8urût214(hanefî).
9- Ebû Bekr Ahmed b. Amr el-Hassâf (v.261/875), Kitabü 8urûti’l-Kebîr,
Kitabü 8urûti’s-Sagîr, Kitabü’l-Mehâd r ve’s-Sicillât215( hanefî).
10- smail b. Yahya el-Müzenî (v.264/878), Kitabü’l-Vesâik216(4afiî).

205

Tahâvi’nin bu eserlerinin ilgi ve bejeniye mazhar olmas{, Ebû Mansur Abdülkahir gibi Hanefîlere muhalif baz{
kimselerin, Tahâvi’nin bu eserleri muas{r{ Taberî’den çald{j{ ve ehl-i re’yin bir eseri olarak sundujunu iddia etmelerine yol açm{~t{r. Bkz. Katib Çelebi, II, 1046; Kevserî, s. 29.
206
Özcan, s. 183.
207
Bu eser el-Asl’{n bir bölümü olup günümüze Serahsî’nin el-Mebsût’u içerisinde ula~m{~t{r. Bkz. Serahsî, XXX,
167-209.
208
dbn Hacer, XI, 362.
209
dbnü’n-Nedîm, s. 443.
210
dbnü’n-Nedîm, s. 435; dbn Kutluboja, s. 241.
211
Kâtib Çelebi, II, 1046; Leknevî, s. 224.
212
Saymerî, s. 164; dbnü’n-Nedîm, s. 434; Kâtip Çelebi, II, 1046.
213
Sübkî, II, 117; Kâtib Çelebi, II, 1046.
214
Kure~î, I, 305.
215
Kure~î, I, 231; dbnü’n-Nedîm, s. 436; Kâtip Çelebi, II, 1046.
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11- Dâvûd b. Ali el- sfehânî (v.270/883), Kitabü’l-Mehâd r, Kitabü’lVesâik, Kitabü’s-Sicillât217 (zahirî).
12- Bekkâr b. Kuteybe es-Sakafî (v.270/883), Kitabü’ -8urût, Kitabü’lMehâd r ve’s-Sicillât, Kitabü’l-Vesâik ve’l-Ukûd218( Hanefî).
13- Abdülhamid b. Abdülaziz (v.292/905), Kitabü’l-Mehâd r ve’sSicillât219 (Hanefî).
14- Yahya b. Bekr (4. y.y.), Kitabü’ -8urût220(Hanefî).
15- Ebû Ca‘fer Muhammed b. Cerir et-Taberî (v.310/922), Kitabü’ 8urûti’l-Kebîr, Kitabü’l-Mehâd r ve’s-Sicillât.221
16- Ebû Bekr Muhammed b. Abdullah es-Sayrafî (v.330/942), Kitabü’ 8urût222 (4âfiî).
17-Ebû Bekr Ahmed b. Kamil (v.350/961), Kitabü’ -8urût,Kitabü’ 8ürûti’s-Sa'ir.223.
18- Ebû Ca‘fer Ahmed b. Muhammed et-Tahâvî (v.321/933), Kitabü’ 8urûti’l-Kebîr ve’ -8ürûti’s-Sa'ir ve’ -8urûti’l-Evsat, Kitabü’l-Mehâd r ve’sSicillât224(Hanefî)..
19- Ebû Saîd el- stahrî (v.328/940), Kitabü’ -8urût ve’l-Vesâik ve’sSicillât225(4afiî).
20- Muhammed
Vesâik226(Malikî)..

b.

Yahya

el-Endelûsî

(v.336/947),

Kitab

fi’l-

21- Ebû shak brahim b. Ahmed el-Mervezî (v.340/951), Kitabü’ -8urût
ve’l-Vesâik227 (4afiî).
22- Ferec b. Seleme el-Kurtubî (v.345/956), Kitab fi’l-Vesâik228(Mâlikî).
23- Muhammed b. Haris el-Hu enî (v.361/972), Kitabü’l-Mehâd r229
(Malikî).

216

dbnü’n-Nedîm, s. 448; Kâtip Çelebi, II, 1046.
dbnü’n-Nedîm, s. 457,459; Kâtip Çelebi, II, 1046.
218
Kure~î, I, 459; dbn Kutluboja, s. 145; Leknevî, s. 55.
219
dbnü’n-Nedîm, s. 439; dbn Kutluboja, s. 182; Leknevî, s. 86
220
dbnü’n-Nedîm, s. 439; dbn Kutluboja, s. 315; Kure~î, III, 583-584.
221
dbnü’n-Nedîm, s. 491,492; Kâtip Çelebi, II, 1046.
222
Sübkî, III, 186; Kâtip Çelebi, II, 1046.
223
dbnü’n-Nedîm, s. 493.
224
dbnü’n-Nedîm, s. 438; dbn Kutluboja, s. 101; Kure~î, I, 276-277.
225
dbnü’n-Nedîm, s. 450.
226
dbn Ferhûn, ed-Dîbâcü’l-Müzheb, s. 348.
227
dbnü’n-Nedîm, s. 448.
228
dbn Ferhûn, ed-Dîbâcü’l-Müzheb, s. 316.
217
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24- Musa b. Ahmed el-Yahsûbî el-Kutubî (v.377/987), Kitabü’ -8urût230
(Mâlikî).
kî)..

25- Ahmed b. Saîd el-Hemedânî (v.399/1009), Kitabü’ -8urût231 (Mâli-

26- Ebû Abdillah Muhammed b. Abdullah (v.399/1009), Usûlü’lVesâik232 (Mâlikî)..
27- 4emsü’l-Eimme Muhammed b. Ahmed es-Serahsî (v.483/1090),
Kitabü’ -8urût (el-Mebsût kitab n n içinde)233 (Hanefî).
28- Muhammed Ebu Abdillah b. Ferec (v.497/1104), Kitabü’ -8urût234
(Mâlikî).
29- Ebu Hafs Ömer b. Muhammed en-Nesefî (v.537/1142), el-Fâik fî
8urûti’l-Vesâik235 (Hanefî).
30- Hasan b. Mansur Kâdîhan el-Özcendî (v.592/1196), el-Mehâd r236
(Hanefî).
31- Zahiruddin Hasan b. Ali el-MerFinânî (v.593/hanefî), Kitabü’8urût237.
32- Ubeydullah b. Mes‘ûd (v.747/1347), Kitabü’ -8urût, Kitabü’lMehâd r238 (hanefî).
33- bn Behrân (v.862/1458), Menâtu’l-Ahkâm239 (Mâlikî).
34- Fetâva’l-Alemgiriyye,
8urût240 (Hanefî).

Kitabü’l-Mehâd r

ve’s-Sicillât,

Kitabü’ -

35- Kuteybe b. Ziyad (v.?), Kitabü’ -8urût, Kitabü’l-Mehâd r ve’sSicillât ve’l-Vesâik ve’l-Uhûd241 (hanefî).
36- Ebû Zeyd Ahmed b. Zeyd (v.?/hanefî), Kitabü’l-Vesâik, Kitabü’ 8urûti’l-Kebîr ve’ -8ürûti’s-Sa'ir242(hanefî).

229

dbn Ferhûn, ed-Dîbâcü’l-Müzheb, s. 355.
dsmail Pa~a, VI, 478; dbn Ferhûn, ed-Dîbâcü’l-Müzheb, s. 423.
231
dbn Ferhûn, ed-Dîbâcü’l-Müzheb, s. 98-99; Hacevî, II, 119.
232
Hacevî, II, 119.
233
Serahsî, XXX, 167-209; Leknevî, s. 159.
234
dbn Ferhûn, ed-Dîbâcü’l-Müzheb, s. 371.
235
Kure~î, II, 660.
236
Kure~î, I, 94;Leknevî, s. 65.
237
Kâtip Çelebi, II, 1046.
238
dbn Kutluboja, s. 203; Leknevî, s. 109-110.
239
Kâtip Çelebi, II, 1047.
240
el-Fetâvâ el-Hindiyye, VI, 160-389.
241
dbnü’n-Nedîm, s. 437; Kure~î, II, 711.
230
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37- bn Dinar el-Hemedânî (v.?), Kitabü’ -8urût243 (4âfiî)
38- bn el-Ü nânî el-Irakî (v.?) Kitabü’ -8urût244(Hanefî).
39- el-Ferâhî el-Irakî (v.?), Kitabü’ -8urût245 (Hanefî).
40- bn 4akrâ el-Haffâf (v.?), Kitabü’ -8urût246(4âfiî).
4urût ve sicillât ilminde me hur olup kitaplarda kendilerinden rivayetler yap lan ancak bu konuda mustakil eserleri bulunmayan fakihlerde bulunmaktad r. En me hurlar unlard r: mam Ebû Hanîfe (v.150/767),247 Ebû
Yûsuf (v.182/798),248 smail b. Hamâd b. Ebî Hanîfe (v.212/827),249 brahim
b. Cerrah et-Temimî (v.217/832),250 sa b. Ebân (v.221/836),251 Bi r b. el-Velîd
el-Kindî (v.238/852)252, Muhammed b. 4azan (v.274/887),253 Kas m b. Esbat
el-Mahzûmî (v.275/888),254 Muhammed b. Esbat el-Mahzûmî (v.279/889),255
Ahmed b. Ebî Imrân (v.280/893),256 Ahmed b. Baytar el-Kurtubî
(v.303/915),257 Abbas b. sa el- frîkî (v.333/944),258 Ali b. Muhammed etTennûhî (v.342/953)259, Muhammed b. Muhammed b. Ebî Düleym
(v.372/982)260, Abdurrahman b. Ahmed (v.422/1031),261 brahim b. Ca‘fer elMü âvir (v.513/1119),262 Ahmed b. Abdurrahman b. sa et-Tücîbî
(v.563/1168),263 Ahmed b. Abdirrahman el-Ensârî (v.5691173),264 Ebu’lKas m Ahmed b. Muhammed el- bîlî (v.588/1192),265 Ahmed b Ali b. esSemmânî (v.649/1251),266 brahim b. Ebî Bekr b. Abdullah et-Tilmisânî
242

dbnü’n-Nedîm, s. 439; Kure~î, I, 170.
dbnü’n-Nedîm, s. 453.
244
dbnü’n-Nedîm, s. 440.
245
dbnü’n-Nedîm, s. 440.
246
dbnü’n-Nedîm, s. 452.
247
Tahâvî’nin ±urût kitaplar{nda kendisinden 43 rivayet bulunmaktad{r. Özcan, s. 184.
248
Tahâvî’nin ±urût kitaplar{nda kendisinden 42 rivayet bulunmaktad{r. Özcan, s. 184.
249
Özcan, s. 187.
250
Özcan, s. 187.
251
Özcan, s. 188.
252
Özcan, s. 188.
253
Özcan, s. 190.
254
Özcan, s. 190.
255
dbn Ferhûn, ed-Dîbâcü’l-Müzheb, s. 360.
256
Leknevî, s. 14.
257
dbn Ferhûn, ed-Dîbâcü’l-Müzheb, s. 90.
258
dbn Ferhûn, ed-Dîbâcü’l-Müzheb, s. 310.
259
dbn Kutluboja, s. 214.
260
dbn Ferhûn, ed-Dîbâcü’l-Müzheb, s. 350.
261
dbn Ferhûn, ed-Dîbâcü’l-Müzheb, s. 243.
262
dbn Ferhûn, ed-Dîbâcü’l-Müzheb, s. 145.
263
dbn Ferhûn, ed-Dîbâcü’l-Müzheb, s. 115.
264
dbn Ferhûn, ed-Dîbâcü’l-Müzheb, s. 117.
265
dbn Ferhûn, ed-Dîbâcü’l-Müzheb, s. 122.
266
dbn Ferhûn, ed-Dîbâcü’l-Müzheb, s. 121.
243
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(v.697/1298),267 Ahmed b. Abdülhak el-Cedelî (v.765/1363),268 Ebu’l-Abbas
Ahmed b. Kas m el-Fâsî (v.779/1377).269
SONUÇ
slâm öncesi Arap toplumunda çe itli ticari muâmele ve akitler yap l yordu. Fakat bu muâmelelerle ilgili yaz l herhangi bir belge elimize ula mam t r. slâm’ n gelmesiyle birlikte, yap lan hukukî muâmele ve akitlerin yaz l p kaydedilmesine büyük önem verilmi tir. lk ana kaynak olan Kur’an’da
yer alan borç ili kilerinin yaz lmas emri, her ne kadar alimlerin çoFunluFuna
göre nedb ve ir ad ifade ediyorsa da, bazen haklar n korunmas için yerine
getirilmesi zorunlu bir i lem halini almaktad r. Zira, yap lmas vacib olan bir
eyin gerçekle mesi için gerekli olan ey de vaciptir prensibi bunu gerektirmektedir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.) de, gerek kendisinin gerekse sahabenin birbirleriyle veya diFer insanlarla yapt klar hukukî muâmele, sözle me
ve anla malar n yaz ile tevsîk edilmesini isteyerek, günümüzde noterlik diye
bilinen müessesenin ilk temelini atm t r. 4urût alan nda ilk i lemler denebilecek bu yaz lardan birçok örnekleri, asr- saâdet döneminde görmek mümkündür.
Hicrî birinci as rda urût belgeleri dil, üslûp ve ifade tarz bak m ndan
Hz. Peygamber (s.a.s.) ve Hulefâi Ra idin dönemindeki özelliklerine sahip
iken, Emevî döneminin ortalar ndan Abbasî devrine doFru ekil ve üslûp hatta dil bak m ndan geli meye ba lam t r. Bu dönemde yeti en mütehass s
âlimler bu ilmin inceliklerini ve esaslar n eserler yazarak ortaya koydular.
Bu alanda ilk eser veren müellifler Hanefî mezhebine mesup fakihler olmu tur. Bu ilmin belirli form ve üslûp içerisinde belli konulara hasredilip, s n fland r larak bir ilim dal haline getirilmesi hicrî ikinci asr n ikinci yar s nda
olmu tur.
4urût ilmine dair ilk yaz l eser, mam Muhammed’e aittir ve
Serahsî’nin el-Mebsût adl kitab içerisinde bize kadar ula m t r. Baz kaynaklar ilk mustakil urût kitab n n müellifi olarak Hanefî fakihi Hilal b. Yahya’y göstermekteyseler de bunun isabetli olmad F anla lmaktad r. Çünkü,
tabakat kitaplar Hilal b. Yahya’n n vefat ndan yar m as r önce yaz lm
urût kitaplar ndan bahsetmektedir.
4urût ilminde en çok me hur olan fakih hiç üphesizki Ebû Ca‘fer etTahâvî’dir. Önemli bir ilim merkezi olan M s r’ n Kahire ehrinde (239-

267

dbn Ferhûn, ed-Dîbâcü’l-Müzheb, s. 147.
dbn Ferhûn, ed-Dîbâcü’l-Müzheb, s. 105.
269
Hacevî, II, 247.
268
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321/853-933) y llar aras nda ya ayan Tahâvi hadis, f k h, tefsir, kelâm,
urût ve sicillât alanlar nda sahip olduFu geni ilminin yan s ra fazilet ve
güzel ahlak yla da me hurdu. Bu yüzden çaFda olan kad lar ona özel bir
ihtimam göstererek, urût ve tevsîk konular yla, zor meselelerin çözümünde
onun geni bilgisine müracaat ediyorlard . Tahâvi’nin e -8urûtu’s-Sagîr, e 8urûtu’l-Kebîr ve e -8urûtu’l-Evsat ad nda üç eseri bulunmaktad r. Bu eserlerden e -8urûtu’l-Evsat’ n tamam ile e -8urûtu’l-Kebîr’in bir k sm bize
kadar ula mam t r. DiFer kitaplar yani, e -8urûtu’s-Sagîr’in tamam ile e 8urûtu’l-Kebîr’in büyük bir k sm günümüze kadar ula m ve merhum Ruhi
Özcan taraf ndan tahkik edilerek ne redilmi tir. Tahâvi, e -8urûtu’l-Kebîr
kitab n es-Sagîr den önce telif etmi tir. Dolay s yla e -8urûtu’s-Sagîr kitab
Tahâvi’nin ilim ve dü ünce yönünden olgunla t F dönemlerde kaleme al nd F ndan daha bir dikkat ve titizlikle yaz lm t r.
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MÜELL F N HAYATI VE ESERLER
I. HAYATI
Hasan b. Ammar b. Ali el-Vefâî el-M srî e -4ürunbülâlî 994/1586 y l nda M s r’da dünyaya geldi. Künyesi Ebu’l- hlâs’t r. M s r’ n Menûfiye bölgesinde yer alan 4übrâblûla’l olup 4übrâblûlî olmas gereken nisbesi gayri
k yâsî olarak 4ürunbülâlî eklindedir. Küçük ya ta ilim tahsiline ba lad .
ÇocukluFunda 4eyh Muhammed Hamevî’den ve 4eyh Abdurrahman Mesî-

,BB

U

.*

. 6 L

P

rî’den ders okudu. F k h ilmini, me hur Hanefî Fakihi Abdullah Nahrîrî ve
Allâme Muhammed Muhibbî ve 4eyhu’l- mam Ali b. Gânim el-Makdîsî’den
öFrendi. Müteahhirîn Hanefî ulemâs aras nda f khî nasslara vukufta en önde
gelen biri olup kendisinden Ahmed el-Acemî, Ahmed el-Hamevî, smail enNablûsî ve 4ahin el-Ermenâvî ders ald . Kahire’de Câmiu’l-Ezher’de müderrislik yapan 4ürunbülâlî 1069/1659 y l nda Ramazan ay n n on birinde Cuma
günü M s r’da vefat etti. Asr n n en me hur fakihlerinden ve faz llar ndan
olduFu kaynaklarda belirtilmektedir.1

II. ESERLER

A. V , T • K, V g!'
B. V

K

R

Nûru’l-Îzâh’ n erhi olan eser ibadet konular n muhtevîdir. Kahire
(1305, 1308, 1321, 1281, 1313, 1330) ve Bulak’ta (1279, 1294) bas lm t r.
C. V "

A

Nûru’l-Îzâh’ n erhidir. Ahmet et-Tahtâvî’nin (v. 1231/1816) hâ iyesiyle birlikte Kahire (1290, 1301, 1304, 1318) ve Bulak’ta (1269, 1279) bas lm t r
D. q J

cG RM q J T ƒ,d

[

Molla Hüsrev’in me hur Dürerü’l-Hükkâm 4erhu Gureri’l-Ahkâm adl
eserinin bir hâ iyesidir. stanbul’da (1301) bas lm t r.
E. . %, CG

‰ V -

bn Vehbân’ n manzûmesinin erhidir.
G. •

R

Kelâm ilmine dair k ymetli bir eserdir.

1
Hayat{ ve eserleri hakk{nda bk. Muhibbî, Hulâsatü’l-Eser, Beyrut ts., II, 38-39; Kâtip Çelebi, Ke fü’z-zunûn, dstanbul 1360, II, 1982; Serkîs, Mu‘cemü’l-matbûâti’l-Arabiyye ve’l-muarrabe, Kahire 1928-30, I, 1117; Brockelmann,
GAL Supll., II, 406; Bajdatl{ dsmail Pa~a, Îzâhu’l-meknûn, (n~r. Kilisli Muallim Rifat-±erefeddin Yaltkaya), dstanbul
1364, I, 33; a. mlf., Hediyyetü’l-ârifîn (n~r. Kilisli Muallim Rifat-dbnülemin Mahmud Kemal-Avni Aktuç), dstanbul
1951, I, 292-293-294; Ömer R{za Kehhâle, Mu‘cemü’l-Müellifîn, Beyrut ts., III, 265-266; Ahmet Özel, Hanefî F k h
Alimleri, Ankara 1990, s.131.
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H. Risâleleri
Süleymaniye Kütüphanesi’nde Ayasofya nr. 1184’te, 608 varak halinde 60 adet risâlesi mevcuttur. Tespit edebildiFimiz risâleleri a aF da
s ralanm t r.
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III. TAHK K ED LEN R SÂLE: GÂYETÜ’L-MATLAB F ’R-REHN
ZEHEB

ZÂ

Tahkikini yapt F m z risâlede müellif 4ürunbülâlî, rehnedilen mal n
telefi ve tazmini konusunu, Hanefî hukuk ekolüne göre, çok deFi ik kaynaklardan hareketle mezheplerin görü ayr l klar na deFinmeden irdelemi tir.
Ancak birkaç yerde Mâlikî mezhebi imam Mâlik b. Enes’in ictihatlar na deFinmi tir. 4ürunbülâlî’nin risâlesine verdiFi isimden de anla lacaF gibi müellif, genel olarak rehnin zâyî olmas durumunda rehin alan n tazmin yükümlülüFünün olup olmad F n detayl bir ekilde örneklendirerek anlatm t r. Buna göre, kendisine, deFeri borcun üstünde olan rehni, evinde gayet
itinayla muhafaza eden, evinden ç karken kap y kilitlemesine raFmen döndüFünde rehnin zâyî olduFunu gören mürtehinin rehnin borcu a an k sm n
tazminle mükellef olup olmad F sorulmu tur. Kanûnî Sultan Süleyman dönemi eyhülislamlar ndan Ebussuûd Efendi bu ki inin malum miktar tazmin
etmesinin lüzûmunu ileri sürerken zaman n baz fakihleri mürtehinin tazmin
yükümlülüFünü kabul etmemi lerdir. Müellif, risâlesinde ihtilâf edilen bu
konuya aç kl k getirmeye çal m t r.
Eserin ilk bölümlerinde müellif, önce merhûnu muhafaza etme hususunda mürtehine dü en ödevleri ve kullanabileceFi haklar belirtmi , sonra
da merhûnun zâyî olma durumunu çe itli olas l klara göre deFerlendirerek bu
durumlarda mürtehinin tazminle sorumlu olup olmad F n ayr ayr belirtmi tir. Eserin sonunda kabul gören 3 ayr görü s ralanm ve fetvan n, yerle ik
örfe göre verileceFi kanaati müellifte has l olmu tur.
Ne re haz rlad F m z bu risâlenin Süleymaniye Kütüphanesi’nde Ayasofya bölümü nr. 1184’te bulunan 4ehit Ali Pa a, Reîsü’l-Küttâb ve Yeni
Cami nüshalar ndan yararlan lm , 4ehit Ali Pa a nüshas metne esas al nm t r. Reîsü’l-küttâb nüshas "°" , Yeni Cami nüshas ise "‡" rumuzu ile
gösterilmi tir.
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‘Makâs dü’ - erîa’, slam hukukunda ‘gaye’ probleminin ele al n p i lendiFi usûl-i f k h ilminin bir alt disiplini olarak kabul edilebilir. Bu çal mada, bu alana dair klasik kaynaklar ve modern ara t rmalar n tan t m yap lacak ayr ca bu çal malar n konuyla ilgisi tespit edilmeye gayret gösterilecektir. Konuya dolayl temas eden klasik ‘usul’ eserlerine ise yer verilmeyecektir.
kinci bir husus olarak bu çal mada sözü edilen eserler, hem yazma
hem de bas l olanlar içine alacakt r. Yazma olanlar , kay tl olduFu kütüphane ve ilgili kay t notlar yla beraber verilecektir. Burada bir noktaya daha
i aret etmek gerekir ki o da eserlerin, içerik olarak sadece makâs d alan yla
doFrudan ilgili kavramlar deFil, dolayl kavram ve terimleri de içine almakta
olduFudur.

*
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Bu mütevaz çal mam z hem bize hem de bu alana ilgi duyan ara t rmac lara yard mc olmak amac na matuf olarak haz rlanm t r. Dolay s yla
sözünü ettiFimiz eser ve çal malara k saca ve ana hatlar yla temas edilmi
olup, daha derinlikli çal malar yeni ara t rmalara b rak lm t r.
A-CÜVEYNÎ (v.478/1085) ÖNCES DÖNEM
Makâs d ve maslahat konusuna ili kin ilk deFerlendirmeleri yapan ve
bu konuda ilk defa söz eden kimse olarak, ünlü usulcü Cüveynî’yi görmekteyiz. Bu tespitten hareketle, Cüveynî’den ba layarak konu hakk nda deFerlendirmeler yapan usulcülere ve görü lerine yer verecek, böylece hem o ah slar n görü lerini öFrenmi , hem de bu konunun geçirdiFi a amalar tespit etmi
olacaF z.
Cüveynî’nin bizzat kendi görü lerini ele almadan önce, Cüveynî öncesi
döneme de k saca temas etmekte fayda mülahaza ediyoruz.
mam 4afiî (v.204/819)’nin “er-Risale” adl eseriyle birlikte, “usul- f k h” ilmi; bir disiplin halinde “ slâmî limler” tarihinde yerini alm t r. slâm
hukukunda ‘gaye’ probleminin sistematik bir ekilde ele al n p i lenmesi ise,
4afiî’den yakla k iki-üç as r sonra ba lam t r.
“Makâs d” konusunun, özellikle “kelâmî-felsefî” tart malar n doruk
noktaya ula t F dönemde gündeme geldiFini görmekteyiz. Hicrî II. ve III.
as rlarda bilhassa Mu‘tezilî kelâmc larla, E ‘arî kelamc lar aras nda geçen,
kelâmî-felsefî içerikli konular n odak noktas n olu turduFu tart malar n
yoFunla t F dönemin hemen sonras nda bu konunun ele al nmaya ba lanmas bir tesadüf say lamaz.
Cüveynî’den önceki dönemde ya am Hakîmü’t-Tirmizî (v.285/898),
klasik bir usulcü ve fakih say lmasa da u anki tespitlere göre “makâs d”
sözcüFünü eserlerinde ilk kullanan kimse olduFunu söylemek mümkündür.1
Nitekim onun eserlerinden birisinin ismi ‘es-Salâtu ve makâs dühâ’d r.2
Onun makâs d konusuyla doFrudan ilgili diFer eserleri unlard r:
1-‘Kitâbü isbâti’l-‘ lel’:3
Hakîm et-Tirmizî bu çok önemli eserinde konular f k h babalar na göre
tasnif etmi , her bölümde o k s mla ilgili ‘hikmet’ ve ‘illet’lerden bahsetmi tir.
2-‘el-Hacc ve Esrâruh’:4

1

Raysûnî, Ahmed , Nazariyyetü’l-Makâs d $nde’ -;ât bî, USA 1992, II. Bask{, s.26.
Kitab, Behîc ñazzâvî taraf{ndan tahkikli olarak ne~redilmi~tir. Beyrut, 1991.
3
Bu eser, Hâlid Zehrî taraf{ndan tahkikli olarak ne~redilmi~tir.1998 Rabat-Dâru’l-beyzâ.
4
Bu eser, Hüsnî Nasr Zeydân tahkikiyle yay{mlanm{~t{r. Kahire 1970.
2
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3-‘Ma’rifetü’l-esrâr’:5
4-‘Esrâru mücâhedeti’n-nefs’:6
mâm Ebû Mansûr el-Mâtürîdî (v.333/944) bir kelâmc olarak tan nsa
da usûl- f k h konular na da hâkim olduFu görülmektedir. Usûl konusunda
yazd F önemli teliflerden birisi, ‘Meâh zü’ - erâi’’d r.7 Usûl- f kh n önemli
çal malardan biri olan bu eser, günümüze kadar gelmemi tir.8
Cüveynî öncesi önemli müellifler aras nda Ebûbekir Kaffâl 4â î
(v.365/975)’nin bu konuya k tutacak eserlerinden,’Mehâsinü’ - erîa’9s ve
Ebûbekr Ebherî (v.375/985)’nin, ‘Mes’eletü’l-cevâb ve’d-delâil ve’l-‘ lel’ini bu
arada zikretmek gerekir.10 Bunlar n yan nda 4eyh Sadûk bn Bâbeveyh
(v.381/991)’e ait, ‘Ilelü’ - erâi’11 adl eseri de konuya 4ia’n n bak n sergilemesi bak m ndan önemlidir.
Cüveynî’nin görü lerinin olu mas nda en çok etkili olan üphesiz ki,
eserleriyle kendisine hocal k etmi olan Ebûbekir Bâk llânî’(v.403/1012) dir.
Bâk llânî, hem kelamc hem de usulcü olmas dolay s yla, önemli usul ve
kelâm eserlerini kaleme alm t r. Bâk llânî, kelâmî ve felsefî alanda Mu‘tezile
ekolü mensuplar yla büyük tart malar yapm , Sünnî dü ünceyi sistemli ve
tutarl bir biçimde savunmay ba arm t r. Bu derin içerikli tart ma zemininde çok yararl eserler birbiri ard na ilim dünyas na sunulmaya ba lam t r. Bâk llânî bu çalkant l dönemde, ‘et-Takrîb ve’l-ir âd fî tertîbi turuk ’lictihâd’ adl ünlü f k h usûlü eserini yazd . Sonra bu ünlü eseri bizzat kendisi
iki kez k saltt . Bu eserlerinden birisine, ‘el-9r âdü’s-sa'îr’12, diFerine, ‘el9r âdü’l-mütevass t’ ismini verdi.
Cüveynî ise Bâk llânî’nin ‘et-Takrîb’ adl eserini,‘Kitâbü’t-Telhîs fî
Usûli’l-F kh’ ismiyle yazd F eserinde k salt p özetlemi tir.13 Bunlar n
yan s ra, slâm hukuk felsefesine ait önemli bilgileri içeren ‘el-Mukni’ fî

5

Bkz. thk. Muhammed dbrahim el-Cüyû~î, Kahire 1977.
dbrahim el-cemel taraf{ndan tahkikli olarak ne~redilmi~tir. (Tarih ve yer yok).
7
Lâmi~î, Ebü’s-Senâ Mahmûd b. Zeyd, Kitâb fî Usûli’l-F kh, tahk. Abdülmecid et-Türkî, Beyrut 1995, I. Bask{, s.
189.
8
Raysûnî, a.g.e., s. 29; dmâm Mâtürîdî’nin bu eserini, usul ve kelam kitaplar{nda kendisine yap{lan at{flardan yola
ç{karak yeniden in~a etme denemesi say{labilecek ~u mütevazi makalemize bak{labilir: ‘$mâm Mâtürîdî’nin “UsûlF kh”a Dair Görü leri Ya Da “Meâh zü’ -;erâi”i Yeniden Kurmaya Çal mak’, Din Bilimleri Akademik Ara~t{rma
Dergisi, Samsun 2004 (say{: 2), s. 151-172.
9
Eserin bir yazmas{ için bkz. Topkap{ Saray{ Müzesi Kütüphanesi, tsf. no. 000. kyt. No. 7213 ser no. 3188. blm ad{:
Ahmed III. Kod. 2000.
10
Bkz. dbnü’l-Kayy{m el-Cevziyye, Miftâhu Dâri’s-Seâde, thk. Seyyid dbrahim – Ali Muhammed, Kahire 1994, s.
394; Raysûnî, a.g.e., s.29.
11
Dâru ihyâi’t-türâsi’l-‘Arabî, 1966 yy. [Bkz. dSAM ktp. Sr. 19724 tsf. no. 297.501/BAB. d. Ayr{ca bkz. Nur-{ Osmaniye Ktp. Sr. No. 2577, tsf. no. 297.501. demirba~. 0001187].
12
Eser, Abdülhamîd b. Ali Ebû Zenîd taraf{ndan üç cilt olarak ne~redilmi~tir. (Beyrut 1998).
13
Heytû, Muhammed Hasen’in Gazzâlî’nin , el-Menhûl ’üne yazd{j{ mukaddimeden, s.8.
6
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usûli’l-f kh’, ‘Kitâbü’l-beyân an ferâiz ’d-dîn ve erâii’l-9slâm’ ve ‘el-Ahkâm
ve’l-‘ lel’ adl eserlerini de bu arada kaydetmek gerekir.14

B-CÜVEYNÎ (v.478/1085)- ÂTIBÎ (v.790/1388) ARASI DÖNEM
Biz bu bölümde makâs d konusunu doFrudan ele alan eserleri
Cüveynî’den itibaren deFerlendireceFiz.
1- mâmü’l-Harameyn el-Cüveynî (v.478/1085)
Makâs d konusunu sistematik olarak eserlerinde ilk i leyen kimse
bilindiFi kadar yla mâmü’l-Harameyn el-Cüveynî’dir. Bu yönüyle onun “elBürhân fi usûli’l-f kh”15 ve “et-Telhis fî usûli’l-f kh”16 adl eserlerini özellikle
zikretmek gerekir.
2-Ebû Hâmid el-Gazzâlî (v.505/1111)
Sistemin ‘zarûriyyât-hâciyyât-tahsîniyyât’ biçimindeki bize kadar ulaan formülün kurucusu Ebû Hâmid el-Gazzâlî’nin özellikle ‘8ifâü’l-'alîl’17 ve
‘el-Mustasfâ’18s konunun geni çe ve sistemli olarak ele al nd F eserler
olarak göze çarpar. Bunlardan 4ifâü’l-Falîl’ini özellikle bu konuya has olarak
kaleme ald F n söylemek mümkündür. Bunun en aç k göstergesi eserin
uzunca ad ndan da anla labilir. Bu arada k yas ve buna baFl olarak ta‘lîl
kavram n geni çe ele ald F ‘Esâsü’l-k yâs’19 adl yap t da an lmal d r. Baz
kaynaklar Gazzâlî’ye atfen, Esrâru’l- F kh adl bir eseri zikretmektedirler. Bu
eser yazma olarak Afyon Gedik Pa a kütüphanesinde bulunmaktad r.20
Öte yandan Gazzâlî’nin çaFda say lan Ferrâ el-Begavî (v.516/1122)’ye
ait olduFu söylenen ‘Mesâlîhu’s-sünne’ adl bir yazma eser bulunmaktad r.21
Ancak bu eser muhtemelen ‘Mesâbîhu’s-sünne’ adl eser olup, yanl l kla

14

Cüveynî, et-Telhîs fî Usûli’l-F kh, c. I, s.15.
Bkz. thk. Abdülazîm Mahmûd ed-Dîb, Katar, 1992, III. Bask{, c. I-II.
16
Bkz. et-Telhîs fî Usûli’l-F kh, Tahk. Abdullah Cevlim en-Neybâlî – ±ebbî Ahmed el-Ömerî, Beyrut, 1996, I. Bask{,
c. I-II
17
Bkz. ±ifâü’l-jalîl fî beyâni’~-~ebeh ve’l-muhîl ve mesâliki’t-ta’lîl, (thk. Hâmid Abîd el-Kubeysî), Bajdat 1971
18
Gazzâlî’nin usul-{ f{k{h konusunda en son yazd{j{ eser budur. Bulak, 1322, c. I-II. [ç. Yunus Apayd{n, $slâm Hukukunda Deliller ve Yorum Metodolojisi, Kayseri 1994, c. I-II.].
19
Bu telif, Fehd b. Muhammed es-Sedhân taraf{ndan tahkikli olarak ne~redilmi~tir. Riyad 1993.
20
Bkz. tsf. 297.5. sr. No. 17967. (280 sh.).
21
Bkz. Afyon Gedik Ahmed Pa~a ktp. tsf. no. 297.5 (Karahisar) Kâd{zâde,
15
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böyle okunarak kaydedilmi tir. Zira biyografi kaynaklar böyle bir eserden
bahsetmemektedirler.22
Gazzâlî’nin bir ba ka çaFda
RâF b el-Isfehânî (v.503/1109)’nin
‘Kitâbü’z-zerî’a ilâ mekarimi’ - erîa’23 s da konumuz aç s ndan oldukça
önemlidir.
Muhammed b. Abdurrahman el-Buhârî el-Hanefî (v.546/)’nin
‘Mehâsinü’l-9slâm ve’ - erâi’24 s bu sahan n en nadide eserlerden say l r.
3-Fahruddîn er-Râzî (v.606/1209)
Fahreddin er-Râzî, ‘el-Mahsûl fî ilmi usûli’l-f kh’25 nda ‘k yastaki illetin
tespit yollar ’ndan bahsederken illet-hikmet-makas d konular na da geni çe
yer vermi , konuyu hem kelâmî hem de usûl aç s ndan deFerlendirmi tir.
Konuya ili kin olarak usûl konusunda kaleme ald F ‘el-Meâlim fî ilmi usûli’lf kh’ adl eserinin26 k yas ve ta‘lil bölümünde söyledikleri de kayda deFerdir.
Bu teliflere ek olarak burada onun bir de ‘el-Kâ if an usûli’d-delâil ve füsûli’l‘ilel’ini anmak gerekir.27
4-Seyfüddîn el-Âmidî (v.631/1833)
Seyfüddîn el-Âmidî de ‘el-9hkâm fî usûli’l-ahkâm’ adl usûl eserinde28
konuyu çe itli yönleriyle deFerlendirmektedir.
5-‘Izz b. Abdisselâm (v.660/1262)
Makâs d konusunu ayn adl bir eser yazarak bütün yönleriyle deFerlendiren zzüddin b. Abdisselâmd r. slam hukuk tarihinde hassaten maslahat-makâs d kavramlar ekseninde yaz lm ilk düzenli eser onun ‘Kavâidü’lahkâm fî mesâlihi’l-enâm’29 d r. zz b. Abdisselâm daha sonra bu eserini ‘elKavâidü’s-su'râ’30 ad yla ihtisar da etmi tir. Bu eserlerinin yan s ra ona ait
22

Bkz. Mevlüt Güngör, ‘Begavî, Ferrâ’, DdA, V, 340-341, dstanbul 1992.
Bask{lar{ndan bir örnek için bkz. Mektebetü’l-Külliyyâti’l-Ezheriyye, Kahire h.1393.
24
Bkz. Mektebetü’l-Kutsî, Kahire 1357. Eserin yazma bir nüshas{ için ayr{ca bkz. Süleymaniye ktp. tsf. no. 297.501.
dstanbul Merkez Kütüphanesi, yazmalar bölümü, tsf no. 297.5. (59 sh.)
25
Eserin deji~ik bask{lar{ vard{r. Örnek olarak bkz. el-Mahsûl fî Usûli’l-F kh, c. I-II, [Dâru’l-Kütübi’l-dlmiyye] Beyrut
1988.
26
Eser için bkz. thk. A. Ahmed Abdülmevcûd – Ali M. Muavvad, Kahire H.1414.
27
Bkz. Dâru’l-cîl, Beyrut 1992.
28
Bkz. el-$hkâm fî Usûli’l-Ahkâm, c.I-IV, Beyrut 1985.
29
Eserin deji~ik bask{lar{ mevcuttur. Örnejin iki cilt halindeki ne~ri Beyrut’ta tarihsiz olarak yay{mlanm{~t{r.
30
Eser, Celâlüddîn Abdurrahman’{n tahkikiyle yay{mlanm{~t{r. Kahire 1988. Bu eser, el-Fevâid fi’htisâri’l-makâs d
ad{yla da ne~redilmi~tir. Dâru’l-fikr, Beyrut 1996.
23
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son dönemlerde yeni ne redilen ‘8eceratü’l-meârif ve’l-ahvâl ve sâlihi’l-akvâl
ve’l-a’mâl’31 adl eseri de önemlidir. zz b. Abdisselam’ n konuyu yer yer i leyen, dolayl da olsa temas eden u eserlerini de zikretmek gerekir.32
-Makâs dü’s-salâ(t), bas lm t r.
-Makâs dü’s-savm, bas lm t r.
-Menâsikü’l-hacc, bas lm t r.
-Ahkâmü’l-cihâd ve Fadlüh, bas lm t r.
6-4ihâbüddîn el-Karâfî (v.684/1285)
zz b. Abdisselâm’ n ünlü talebesi 4ihâbüddîn el-Karâfî’, ‘Tenkîhu’lfüsûl33’ünü yazm , daha sonra kendisi bunu ‘8erhu tenkîhi’l-füsûl’34 ad yla
erh etmi tir. Bu iki eser ‘makâs d-maslahat’ merkezli deFerlendirmeler için
önemli kaynaklar aras nda yer al r. Ayn müellifin el-Fürûk35’u da bu konuda
telif edilmi nadide eserlerden sadece ikisidir. Ona ait bir aheser olarak
nitelenen ‘Nefâisü’l-usûl fî 8erhi’l-mahsûl36’ün ‘münâsib vas f’ bölümünde
deFerli bilgilere yer verilmektedir.
7-Necmüddîn et-Tûfî (v.716/1316)
Maslahat konusunda kimi çevrelerce marjinal olarak nitelendirilen
dü ünceleriyle ünlü Necmüddin et-Tûfî’’nin “Maslahat Risalesi”37 konuyu
ba l ba na ele almas yönüyle önemlidir. Tûfî, maslahat konusunu usûl
konusunda bn Kudâme (v.620/)’nin ‘Ravzatü’n-nâz r ve cünnetü’l-münâz r’
adl usul esrini önce ‘el-Bülbül fî usûli’l-f kh’38 ad yla ihtisar etmi , sonra
yazd F sonra da bunu erh etmi tir.

31

Eser, $yâd Hâlid et-Tabbâ' taraf{ndan tahkikli olarak ne~redilmi~tir. Beyrut 1996, II. Bask{.
Ad{n{ verdijimiz eserleri ile dijer eserleri hakk{nda Ömer b. Sâlih b. Ömer taraf{ndan haz{rlanan doktora tezi olarak
haz{rlanan Nazariyyetü’l-makâs d ‘ nde’l-$mâm ‘Izz b. ‘Abdisselâm, adl{ eserin mukaddimesine bkz. Amman 2003,
s.48 vd.
33
Bu eser, Taha Abdürraûf Sa’d tahkikiyle yay{mlanm{~t{r. Mektebetü’l-Külliyyât el-Ezheriyye, Kahire 1393.
34
Bu eser, ;erhu tenkîhu’l-füsûl fî’h-tisâri’l-mahsûl fi’l-usûl ad{yla Mektebetü’l- Bühûs ve’d-Dirâsât adl{ kurulu~
taraf{ndan ne~redilmi~tir. Dâru’l-fikr, Beyrut 1997.
35
Eser Envâru’l-bürûk fî envâi’l-fürûk ad{yla ne~redilmi~tir. Beyrut ts.
36
Eser, A. Ahmed Abdülmevcûd – Ali M. Muavvad taraf{ndan tahkikli olarak ne~redilmi~tir. Kahire 1416.
37
Tûfî, dmam Muhyiddîn en-Nevevî’nin haz{rlad{j{ ‘el-Erbaîn’ adl{ k{rk hadis çal{~mas{n{ ‘et-Ta’yîn fî erhi’l-erbaîn’
ad{yla ~erh etmi~, otuz ikinci hadise gelince ‘maslahat’ konusunu bu bölümde tart{~m{~ dü~üncelerini aç{klam{~t{r. Bu
bölüm ayr{ olarak ‘maslahat risalesi’ ad{yla yay{mlanm{~t{r. Tûfî’nin bu eseri, Ahmed Hâc Muhammed Osman taraf{ndan tahkikli olarak ne~redilmi~tir. Beyrut 1988, I.Bask{.
38
Bkz. Riyad h. 1414.
32
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8- bn Teymiyye (v.728/1328):
bn Teymiyye konumuz baFlam ndaki görü
aF rl kl olarak u iki eserinde yer vermektedir.

ve deFerlendirmelerine

a-Mecmûu Fetâvâ39,
b-es-Siyâsetü' -4er' yye fî Islâh 'r-Râî ve'r-Raiyye40,
9- bnü’l-Kayy m el-Cevziyye (v.751/1350): bnü’l-Kayy m’ n u eserleri
konumuz bak m ndan oldukça önemlidir.
a-Miftâhu Dâri’s-Seâde41,
b-8ifâü’l-Alîl fî Mesâili’l-Kadâ ve’l-Kader ve’l-Hikme ve’t-Ta’lîl42,
c-9’lâmü’l-Muvakk în an Rabbi’l-Âlemîn43,
d-et-Turuku'l-Hukmiyye fi's-Siyâseti' -8er' yye44,
10-4emsüddîn bn Müflih el-Hanbelî (v.763/1362)’ye ait, ‘el-Âdâbü’ er’iyye ve’l-mesâlihu’l-mer’iyye’45 adl yap t ‘makâs d-maslahat’ kavramlar
ekseninde haz rlanm genel nitelikli bir çal mad r.
11-Ekmelüddîn el-Bâbertî (v.786/1384): ‘Hikmetü’l-furûd’46 (Farzlar n
hikmeti),
12-Seyyid 4erif el-Cürcânî (v.816/1413)’ye ait olduFu belirtilen ‘Risâle
fî enne ef’âlehû Teâlâ yeterattebü aleyhâ mesâlih’47 adl risale de kayda deFer yap tlardan kabul edilir. Ayn müellife ait benzer iki eserden daha söz
edilmektedir. Bunlardan ilki kaynaklarda ‘Risâle fî enne ef’âlallâhi lâ
tuallaku bi’l-a'râz ’ eklinde diFeri, ‘Risâle fî enne ef’âlallâhi 'ayru muallel
bi’l-a'râz’ ad yla geçmektedir.48 Cürcânî’ye ait olduFu söylenen ‘Risâle fi’l'âye ve’l-'araz’ adl bir eser daha vard r.49

39

Bkz. N~r. Abdurrahman b. Muhammed, Beyrut H.1398, c. I-XXXVII.
Bkz. Kahire,1969, IV. Bask{.
41
Bkz. Thk. Seyyid dbrahim – Ali Muhammed, Kahire 1994, I. Bask{, c. I-II.
42
Bkz. Haz. Hâlid Abdüllatîf es-Seb’i’l-‘Alemî, Beyrut 1995, I. Bask{.
43
Bkz. Thk. Muhammed Muhyiddîn Abdülhamit, Beyrut ts., c. I-IV.
44
Bkz. Thk. Muhammed Cemil Gâzi, Cidde 1985.
45
Yazma için bkz. Beyaz{t Devlet Kütüphanesi tsf. no. 297.501. Süleymaniye, tsf. no. 297.8.
46
Bkz. Süleymaniye ktp. Sr. No. 54303. tsf. no. 297.5. Demirba~. 0000098.
47
Bkz. Süleymaniye genel. tsnf. no. 297.4.
48
Bkz. Süleymaniye ktp. Carullah böl., sr. no. 14790. tsnf. no. 297.4. Demirba~ no: 0001258.
49
Bkz. Beyaz t Devlet Kütüphanesi, sr. no. 4762, tsnf. no. 297.4., Demirba~ no: 0007970. Ayr{ca bkz. Ât f Efendi
Kütüphanesi, sr. no.3835., tsnf. no. 492.7.
40
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C- ÂTIBÎ (V.790/)- BN Â ÛR (1974) ARASI DÖNEM:
Bu bölümde ba ta mam 4ât bî olmak üzere diFer birçok slam bilgininin çal malar na yer vermeye çal acaF z.
1-4ât bî (v. 790/1388)’nin “el-Muvafakat” ve “el-9’tisam” :
mam 4ât bî’nin ‘el-‘itisâm’50 adl eseri, konumuzla doFrudan deFil dolayl ilgi kurulacak ekilde kaleme al nm olmakla beraber, özellikle ‘maslahat-istihsan’ metotlar n n bidat kavram yla ili kisi ba ar l bir ekilde ele
al nm t r.
‘el-Muvâfakât’51 ise, konuyu bütün yönleriyle ele alan bir aheserdir.
Klasik usul eserlerinde k yas konusunun bir alt ba l F biçiminde al nan konuyu, müstakil bir ba l kta ve uzunca say labilecek bir tarzda olarak ele alarak i lemi , yeniden ve detayl olarak deFerlendirmi tir. 4ât bî bu eseriyle,
sadece usul deFil ayn zaman da ‘makâs d’ konusunu da dâhice ele ald F n ,
klasik usul sistematiFini yer yer a t F n söylemek mümkündür. 4ât bî’nin bu
özgün ve aheser yap t , çok çe itli alanlarla ilgili olarak incelemeye tabi
tulumu , nitelikli birçok çal man n konusu olmu tur. Bu yönde yap lan çal malardan önemli olanlar konunun sonundaki çaF m z eserlerini ele alan
bibliyografya bölümünde görmek mümkündür.
2-Celâlüddîn Devvânî (v.908/1502): ‘Risâle fî enne ef’âlallahi teâlâ
tete’allaku bi’l-a'râz’; Devvânî bu risalesinde konumuza hem kelam hem de
usul aç s ndan konuya yakla arak deFerlendirir.52
3- bn Kemâl Pa a (v.940/1534)’n n ‘Risâle fi’l-‘ lle ve’l-ma’lûl’ adl bir
risalesi.53
4-Ahmed Konevî (v.?)’ye ait, ‘Risâle fî ef’âlillâhi mu’allaka bi
mesâlihi’l’ bâd’54,
5- 4ah Veliyyullah Dihlevî (v.1176/1762)
8ah Veliyyullah Dihlevî maslahat ve hikmet-i te rî konusunda söz eden
müelliflerden biridir. Onun ‘Huccetullâhi’l-bâli'a’55 adl ünlü eseri, slâmî

50

el-$’tisâm, Beyrut 1991/1411, II. Bask{, cüz: I-II.
el-Muvâfakât fî Usûli’ -;erîa, n~r. Abdullah D{raz, Lübnan ts., c. I-IV.
52
Bkz. Süleymaniye ktp., sr. No. 2403, tsf. no. 297.4., Demirba~ no: 0000514.
53
Bkz. dstanbul Merkez Kütüphanesi, yazmalar bölümü, tsf no. 297.501. Demirba~, 0003813, rs. 18594.
54
Bkz. Süleymaniye genel. tsf. no. 297.4]
55
Bu eserin çe~itli bask{lar{ vard{r. Örnek olarak bkz. Beyrut 1990, I.Bask{, c.I-II.
51
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hükümlerin dayand F maslahat ve hikmetlerden bahseden benzersiz eserlerden biridir. Müellif bu eserinde, slâm eriat n inançlar, ibadetler ve muameleler olmak üzere üç aç dan ele alm ve bütün bunlar n ayr ayr hikmetlerinden bahsetmeye çal m t r.
Osmanl n n Son-Cumhuriyetin ilk dönemi:
Osmanl devletinin son döneminde, sözünü ettiFimiz konu ve alanla ilgili çal ma ve telifler daha çok didaktik yönü aF r basan bir nitelik ta rlar.
Bir ba ka söyleyi le, konu teorik düzeyde sistematik olarak ele al nmam ,
sadece konulara ili kin genel bilgileri içeren eFitici-öFretici bir üslupla i lenmi tir. Hem resmi okullarda hem de özel ders öFretimlerinde adland rma
olarak daha çok ‘hikmet-i te ri’ ismi belirlenmi tir. Zaten okutulan bu yöndeki dersin ismi de bu ekildedir. 4imdi biz burada genel bir fikir vermesi
amac yla alana dair çal ma ve bunu yapan müellifleri s ralamak istiyoruz.
1-Hac Emirzâde (v.1792)’: ‘Risâle fî beyâni devâmi’l-Hükm mâ bak yet
illetuh’.56
2-Münif Mehmet Pa a (v.1830-1910): ‘Hikmet-i hukuk’.57
3-Hasan Fehmi Pa a (1836-1910): ‘Hikmet-i te rî’.58
4-Mehmed Hâlid: ‘Maksad- kanûn’adl eser.59
5- Tahir el-Cezâirî (v.1920): Celâu’t-Tab’ fî Ma’rifeti Makâs dü’ -8er’.60
6-Seyyid Bey (v.1925): ‘Mebâhis-i Husün ve Kubuh’ (1914); Usûl-i F k h
- Medhal (1917); ‘Usul-i F k h Mebâhisinden 9rade, Kaza ve Kader’ (1922).
7-Mehmed Fehmi Ülgener (v.1943): ‘Hikmet-i hukuk- 9slâmiyye’.61
8- zmirli smail Hakk (v.1946): ‘Hikmet-i te ri’62 ile ‘Hikmet-i Te ri
dersleri’,63

56

Yazma bir nüshas{ için bkz. Süleymaniye ktp. tsf. no. 297.5, sr. No. 26236, Demirba~, 0003772.
Bkz. dstanbul 1302. Bkz. Marmara $lahiyat Fakültesi ktp. sr. no. 18275, tsnf. no. 340.12., Demirba~ no: 00512245.
58
Bkz. Ebuzziyâ Matbaas{, Dersaadet 1329. Ayr{ca bkz. Marmara dlahiyat Fakültesi ktp. sr. no. 22913., tsnf. no.
297.5., Demirba~ no: 0010028.
59
Bkz. Dâru’t-T{bâ’ati’l-Âmire, dstanbul 1306, Bkz. dSAM ktp. sr. 27163. tsf no: 340. Dem. 0013738.
60
(dyâd Hâlid et-Tabbâ’, $zz b. Abdisselam’ n ‘el-Kavâidü’s-Su râ’ adl{ eserine yazd{j{ mukaddimesinde, H. Zekeriya
Muhyiddîn ise, ‘e~-±eyh Tâhir el-Cezâirî’ adl{ eserinde zikreder. D{me~k 2001, s.70)
61
Kütüphane-i Cihan, dstanbul 1911. Ayr{ca bkz. Bkz. Marmara $lahiyat Fakültesi ktp. sr. no. 5104, tsnf. no. 297.9.,
Demirba~ no: 0001152.
62
Bkz. Osmanl{ ~irketi matbaas{, dstanbul 1330. Ayr{ca bkz. Süleymaniye ktp., sr. 26020., tsf. no. 297.453. Dem:
0027680.
63
Bkz. S{rât-{ Müstakîm Matbaas{, dstanbul 1328. Bkz. Süleymaniye ktp., sr. 62711. tsf. no. 297.5. Dem: 0003732.
57
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9-Ahmed Esad Arsebük (v.1954): ‘Garb hukuku nazariyeleri’- I. K s m:
Hukukta gaye meselesi. (Eser, Osmanl ca olarak kaleme al nm t r).64
10-Ömer Nasûhî Bilmen (v.1971): ‘Hukuk- 9slâmiyye ve Ist lâhâtF khiyye Kâmûsu’. Bilmen bu eserinde, ele ald F her konunun ba nda, o
konu ile ilgili ‘hikmet-i te rî’inden de bahsetmektedir.

D- BN Â ÛR VE SONRASI ÇAMDA DÖNEM:
Makâs d konusunu müstakil olarak ele alan ve bu teoriyi usul- f k htan baF ms z olarak bir disiplin haline getiren bn Â ûr’dur.65 Onun
‘makas d-maslahat’ merkezli dü ünce ve görü lerini aF rl kl olarak u üç
eserde görmek mümkündür.
1-Makâs dü' -8erîati'l-9slâmiyye:
slam hukuk felsefesi konusunda çaF m zda kaleme al nm en güzel
eserlerden biridir. Yazar bu eserinde, slam hukukunda gaye problemini en
geni manas yla irdelemeye ve deFerlendirmeye tabi tutmu tur (Tunus 19451946: Cezâyir 1985) Eser, Mehmet ErdoFan ve Vecdi Akyüz taraf ndan '9slam
Hukuk Felsefesi -Gaye Problemi)-' ad yla Türkçemize kazand r lm t r. ( stanbul 1988; 1996).
2-et-Tahrîr ve't-tenvîr:
Eserin tam ad : Tahrîru'l-ma'nâ's-sedîd ve tenvîri'l-akli'l-cedîd min
tefsîr'l-kitâbi'l-mecîd olup, otuz cilt halinde Tunus'ta (1987) yay nlanm t r.
ÇaF m zda yaz lan en önemli tefsirlerden birisi say lan bu eserinde bn Â ûr,
130 sayfal k bir giri ten sonra Mushaf'taki s raya göre surelerin tefsirini
yapm t r. AF rl kl olarak edebî-belâ'î bir üslupla kaleme al nm t r. Dil aF rl kl yorum ve tefsirlerin yan s ra, Kuran’daki ifadelerin gaye ve maksatlar na da i aret edilmesi bak m ndan önemlidir. Makâs dü' -4erîa konular ndaki
hâkimiyeti bu eserinde de hemen fark edilmektedir.
3-Usûlü'n-nizâmi'l-ictimâ'î fi'l-9slâm:
slam'a göre toplumsal düzenin nas l olmas gerektiFi üzerine deFerlendirmelerin yer ald F bu eseri, ba ar l bir slâm hukuk sosyolojisi denemesi saymak mümkündür. (Tunus 1945–1946; Cezayir 1985) Eser, Vecdi Akyüz
64

Bkz. Matbaa-i Ebu’z-Ziyâ, dstanbul 1927.
dbn Â~ûr hakk{nda ~u çal{~mam{za bak{labilir. "Muhammed et-Tâhir dbn Â~ûr, Hayat{ – Eserleri-“, $slam Hukuku
Ara t rmalar Dergisi, sy. 6, Konya 2006.
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taraf ndan, '9slâm 9nsan ve Toplum Felsefesi' ad yla Türkçeye çevrilmi tir.
( stanbul 2000)
Son olarak çaF m zda kaleme al nm ‘makâs d/maslahat’ merkezli çal ma ve eserlere dair bir bibliyografya’y soyad s ras yla vermek istiyoruz.66

ABDURRAHMAN, Celâlüddîn, el-Mesâlihu’l-Mürsele ve Mekânetuhâ fi’tTe rîi’-9slâmî, Kahire 1983.
ABDURRAHMAN,
ABDÜLHÂLIK,
8ERÎAT9’L-9SLÂM9YYE, KUVEYT 1405.

EL-MAKÂSIDU’L-ÂMME

L9’8-

AFES, M. Abdülmün’im, es-Siyâsetü’l-9ktisâdiyye fî Itâr Makâs d ’ 8erîa el-9slâmiyye, Mekke 1415.
AKMAN, Aykut Zahit, ‘Muhammed Fehmi’nin Hikmet-i hukuk9slâmiyye adl eseri’ yay nlanmam lisans tezi. [Bkz. SAM Kütüphanesi
sr.2340.tsnf no:297.5/AKM. H.]
AHMERÎ, Saîd b. Abdirrahman, Hikmetu tahrîmi’l-hamr, Riyad 1405.
AKLE, Muhammed, el-9slâm -Makâs duh ve Hasâisuh-, Amman 1991.
ALEM , Abdülhamîd, Ebû shâk e -4ât bî ve Fikruh beyne’l- bdâ’ ve’lttibâ’ Fas 1991.
ÂL M, Yusuf Hâmid, -el-Makâs du’l-Âmme li’ -8erîati’l-9slâmiyye, Kahire/Hartum ts.
ALVÂNÎ, Tâhâ Câbir, Makâs dü’ -8erîati’l-9slâmiyye, Lübnan 2005.
APAYDIN, H. Yunus, ‘Karâfî’nin 9zledi'i Yöntemin Genel Çizgileri ve
Maslahat Anlay ’, (Yaman, Makâs d ve 9ctihad içinde s.397–399)
A4KAR, Ömer Süleyman, Makâs du’l-mükellefîn fî mâ yüte’abbedü bih
li Rabbi’l-‘Âlemîn, Kuveyt 1401.
-------------------Hasâisu’ -8erîati’l-9slâmiyye, Beyrut 1982.
-------------------Medâ 9hâtati’ -8erîati’l-9slâmiyye
(Mecelletü’l-H kme, say .8)

bi

Mesâlihi’l-Ibâd,

ATAY, Hüseyin, 9slâm Hukuk Felsefesi, Ankara 1985.

66
dlkin Bilimnâme Dergisinde yay{nlanm{~ olan bu bölüm yeni bilgi ve verilerle güncellenmi~tir. dlk yay{m için bkz.
Kayseri 2005, say{. VII, s.143-152.
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ATTÂR, Abdünnâs r Tevfik, el-Makâs dü’l-Âmme li’ -8erîati’l-9slâmiyye,
Kahire ts.
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Kitap Tan t m :

B LAL AYBAKAN, MAM ÂF Î VE FIKIH DÜ ÜNCES N N
MEZHEPLE MES , Z YAYINLARI, STANBUL 2007, 255 S.
Emre ALTINTA

*

mam 4âfiî’nin f k h dü üncesini ve bu dü üncenin mezheple mesini
çe itli aç lardan inceleyen te’lîf ve tercüme eserler önemli bir literatür olu turma yoluna girmi tir. Bu çal malar aras nda ilk akla gelen en yenisi M.
Hayri K rba oFlu’nun derleme niteliFindeki Sünni Paradigman n Olu umunda 8âfiî’nin Rolü (Ankara: Kitabiyat, 2000) isimli eseridir. Menderes Gürkan’ n 9slam Hukuk Metodolojisinin Olu umu ve 8âfiî’nin Yeri konulu doktora tezi (Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri, 1997) ile 4amil DaFc ’n n 9mam 8âfiî: Hayat ve F k h Usûlündeki Yeri (Ankara 2003) ve
Muhammed Ebu Zehre’nin Osman KeskioFlu taraf ndan Türkçe'ye çevrilen
9mam 8âfiî (Ankara: Diyanet leri Ba kanl F Yay., 1969) isimli eserleri bu
listeye eklenebilecek çal malard r.
Bilal Aybakan’ n z Yay nc l k'tan ç kan 9mam 8âfiî ve F k h Dü üncesinin Mezheple mesi, yukar da zikrettiFimiz literatüre önemli bir katk niteliFi
ta yor. Aybakan’ n eseri mam 4âfiî’nin hayat n , f k h dü üncesinin olu umunu, teorisini ve f k h dü üncesinin mezheple mesini bir arada sistematik
bir ekilde ortaya koymas yla an lan literatürdeki eserlerden farkl bir yere
oturuyor.
Giri ve sonuç k s mlar d nda be ana bölümden olu an eserin giri
k sm nda hicrî ilk üç yüz y l n târihî arka plân k saca ele al n yor. Böylece
okuyucunun kitab n ana konusunu olu turan ileriki bölümlerini daha iyi
anlamas na katk saFlayacak bir önbilgi olu turuluyor.
Eserin birinci bölümü “ mam 4âfiî’nin Hayat ” ve “4âfiî’yi Konu Edinen
Monografiler” ba l kl iki k s mdan olu maktad r.
*

Marmara Üniversitesi dlâhiyat Fakültesi 4. s{n{f öjrencisi, ea1985@mynet.com
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Birinci k s mda yazar Arapça ana kaynaklara inerek ve bu kaynaklardaki bilgileri kronolojik tutarl l k aç s ndan mümkün olduFu kadar uzla t rmaya çal arak mam 4âfiî’nin hayat n detayl bir ekilde ele al r. Bu k s m,
kaynaklardaki bilgilerin uzla t r lmas gibi bir çaba e liFinde yaz ld F ndan
okunmas emek isteyen bir k s md r. Zira bu uzla t rma çabas ister istemez
okuman n yava lamas problemini ortaya ç karmaktad r. 4afinin doFum yeri
olarak Gazze rivayetinin tercih edilmesi, Hüzeyl kabilesi içerisinde 20 y l
kald F na dair rivayetlere temkinli yakla lmas , seyahatlerinin kronolojik
bir tutarl l Fa kavu turulmas gibi noktalar biyografi k sm aç s ndan öne
ç kmaktad r.
kinci k s mda yazar 4âfiî’yi konu edinen monografiler üzerinde durur.
Burada çoFunluFu Arapça olmak üzere toplam 51 eser kronolojik bir liste
hâlinde sunulmakta ve konuyla derinlemesine ilgilenmek isteyenlere önemli
bir literatür katk s yap lmaktad r.
Eserin ikinci bölümü 4âfiî’nin dü ünce yap s n n ve usûl anlay n n
incelendiFi iki k s mdan olu ur. Kitab n geneli içinde daha önemli gördüFümüz bu bölümü daha ayr nt l tan tmak istiyoruz.
Birinci k s mda yazar 4âfiî’nin dü ünce yap s n dört alt ba l kta ele
almaktad r. “Vahye Tam BaFl l k” ba l F alt nda 4âfiî’nin dü ünce yap s n n
temel ta lar n olu turan Kur’ân ve Sünnet anlay
üzerinde durulur. 4âfiî’nin Sünnet’i de vahiy kapsam nda deFerlendirdiFi ve bu tezi vahiy öncesi
dönemle vahiy sonras dönemin Hz. Peygamber aç s ndan bir olamayacaF
argüman na dayand rd F ortaya konur. Bu tespit Hz. Peygamber’in
risaletinden sonraki bir k s m fiillerini ictihâdî olarak gören ehl-i rey ile 4âfiî’nin önemli bir ayr ma noktas n anlamam z kolayla t rmakta, ayr ca
4âfiî’nin sünnete bak n da ayd nlatmaktad r.
kinci alt ba l k “Yorum Anlay na Hâkim Unsurlar” eklindedir. Yazar n tespitine göre, 4âfii'nin yorum anlay na hâkim olan bu unsurlar dil,
baFlam ve mant k unsurlar olarak belirlenir. Dil unsuru ile kastedilen, 4âfiî’nin Kitap ve Sünnet’in dilsel ifadelerle bize ula mas ndan sonra yap lacak
olan n bu malzemeyi dilin imkanlar nisbetinde anlamaya çal mak olduFu
görü üdür. Burada 4âfiî’nin vahyin dili olmas hasebiyle Arapça’ya büyük
önem verdiFi de ortaya konmu olur.
Yazar Hüzeyl kabilesinden öFrendiFi iir, tarih ve örf bilgileri 4âfiî’nin
vahiy kaynakl metinleri öncesi ve sonras ile dü ünme imkân bulduFunu
belirterek baFlam unsurunu aç klar. 4âfiî’nin metinlerin baFlam konusundaki titizliFinin Hüzeyl kabilesinden elde ettiFi birikime dayand r lmas , kanaatimizce orijinal bir tespittir.
Aybakan mant k unsurunu aç klarken de önemli bir tespitle kar m za
ç kar: 4âfiî’nin Ahmed b. Hanbel ve mam Malik kadar rivayet birikimi yok-
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tur. Ancak elindeki rivayet malzemesini muhakeme edebilmesindeki üstünlüFü ile onlardan ayr lmaktad r.
“Kelâm Kar tl F ” ismini ta yan üçüncü alt ba l kta yazar, 4âfiî’nin
akl n eri ebileceFi bir s n r olduFuna inand F n , tüm dînî meselelerin vahiy
eksenli bilgilere baFl olarak aç klanmas n gerekli gördüFünü, buna kar n
kelâmc lar n vahiyden baF ms z olarak akla dayanan bir yorum anlay na
sahip olduklar n dü ünerek Kelâm’a kar olumsuz bir tav r benimsediFini
aç klamaktad r.
Dördüncü alt ba l k “Amel Eksenli tikad Anlay ” ismini ta maktad r.
Burada, 4âfiî’nin ameli imandan bir cüz sayd F ve iman n art p eksileceFi
görü ünde olduFundan söz edilmektedir.
kinci bölümün ikinci k sm “Usûl Anlay / Teorik F k h Dü üncesi”
ba l F n ta maktad r. Bu ba l k alt nda öncelikle, usûl dü üncesi söz konusu olduFunda genellikle 4âfiî’nin er-Risâle isimli eserine at f yap ld F , halbuki 4âfiî’nin anlat m tarz nda usûl ve fürû iç içe geçtiFi için onun bütün
eserleri bir arada deFerlendirilmeden usûl anlay n n tam olarak anla lamayacaF belirtilir; er-Risâle’nin olu an ihtilaflarda hakem konumunda olduFuna dikkat çekilir. Daha sonra 4âfiî’nin Kitab, Sünnet, cmâ, K yas, Ameli ehl-i Medine, Sahâbî kavli ve stihsan’a dair görü leri alt ba l klar hâlinde
incelenir. Bu bölümde yazar n Joseph Schacht örneFinden hareketle oryantalistlerin f kha, ahkam hadislerine ve sünnete bak lar na dair deFerlendirmelerde bulunmas da çok önemlidir.
Kitab n üçüncü bölümünde yazar, 4âfiî’nin f k h dü üncesinin daha
sonraki dönemlerdeki geli imini incelemektedir. Öncelikle 4âfiî’nin hayat ndaki M s r öncesi ve M s r sonras dönemlere tekabül eden "mezheb-i kadîm"
ve "mezheb-i cedîd" kavramlar üzerinde durur ve 4âfiî mezhebinin görü lerinin anla lmas nda bu ayr m n önemli bir yeri olduFuna dikkat çeker. Daha
sonra "mezheb-i kadîm" kavram n üç evreye bölerek anlatmaktad r: Birinci
evre, mam Mâlik’in ölümü olan 179/795 y l ndan 4âfiî’nin 184/800 y l nda
tutuklan p Rakka’ya getirilmesine kadar olan dönemi kapsamaktad r. Bu
dönemde idârî bir görevle me gul olan 4âfiî hadis ve âsâr bilgisiyle ilgilenen
"ehl-i hadis" çevreleriyle temastad r. kinci evre 184/800 y l ndan 195/810
y l na kadarki dönemi kapsar. Bu dönemde 4âfiî, ehl-i reyin önderi konumundaki mam Muhammed’in dersleri ve eserlerine muhatap olmu ve bu
eserleri kritik etmi tir. 195/810'dan 199/814'e kadar olan üçüncü evrede 4âfiî, ehl-i reyin görü leriyle hesapla mas n tamamlam ve içinden geldiFi
ehl-i hadise kar da bir kritik sürecine girmi tir. 4afii'nin f k h dü üncesinin
evrelere bölünerek anlat lmas kanaatimizce orijinal olduFu kadar onun zihin
dünyas ndaki kö eta lar n anlama noktas nda önemli bir katk saFlamaktad r. Zira 4âfiî’nin mezheb-i kadimden mezheb-i cedide bir anda geçtiFinin
iddia edilmesi veya bu geçi in arkas nda yatan zihni deFi imin iyi okunamamas hayal mahsulü bir 4afii portresi olu turmakta; bu ise “Ne oldu da
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4afii son dört y l nda elli y ll k birikimini ele tiriye tabi tuttu?” sorusunu
cevaps z b rakmaktad r.
4âfiî, 199/814 y l n n sonunda M s r’a gelir ve mezheb-i cedîd dönemi
ba lar. Yazar mezhebin ana kaynaF n olu turan bu dönemin aktar lmas nda
4âfiî’nin öne ç kan üç öFrencisine i aret etmektedir: Büveytî, Müzenî ve Rebî
el-Murâdî. Daha sonra yazar mezheb-i cedîdin ana kaynaF olarak mezheb-i
kadîm müktesebât n , yeni kaynaklar olarak da Süfyân b.Uyeyne’nin kitaplar n , el-Leys b.Sa’d’ n ilmî müktesebât n ve mam Malik’in M s rl talebelerinin telifat n saymaktad r.
4âfiî’nin M s r’a gelinceye kadar hocas mam Malik’i ele tirmediFini ve
onun as l amac n n Irak f kh na kar Hicaz f kh n savunmak olduFunu belirten yazar, M s r döneminde sayg da kusur etmeden hocas n ele tirdiFine
ve Malik’in talebelerinin bu ele tirilere kar cevaplar geli tirdikleri eserlerin
listesine de yer vermektedir. Bu listenin kabar kl F oldukça dikkat çekicidir.
Bu bölümde, günümüzde 4âfiî’ye atfedilen eserlerin tamam n n
mezheb-i cedîd dönemine ait olduFunu, eserlerin tamam n n Rebi´
b.Süleyman el-Murâdî taraf ndan rivayet edildiFini belirten yazar, bölümün
sonunda 4âfiî’nin eserlerini sistematik bir ekilde ve nispetlerinin öhretine
göre tasnif ederek tan t r. Özellikle 4âfiî’nin hayat ve ilmî birikiminin geliiminden hareketle er-Risâle’nin 195/810 – 198/813 y llar aras nda yaz ld F
sonucuna ula lmas önemlidir.
Eserin dördüncü bölümünde yazar 4âfiî’nin f k h dü üncesinin mezheple mesini üç k s mda ele al r.
“Mezhebin Te ekkülünde Talebelerinin Rolü” ba l kl birinci k s mda,
öncelikle "kavl-i kadîm" (mezheb-i kadîm) dönemi talebeleri olan Za’ferânî,
Kerâbîsî, Ebû Sevr ve Ahmed b. Hanbel tan t lmakta, sonra Büveytî, Müzenî,
Rebî’ b.Süleyman el-Murâdî gibi "kavl-i cedîd" (mezheb-i cedîd) dönemi talebeleri ele al narak bu dönemin genel bir deFerlendirmesi sunulmaktad r.
kinci k s m “Sonraki Ku aklar n Sürece Katk s ” ba l F n ta maktad r. Bu k s mda 4âfiî’nin ilmî birikimini talebeleri arac l F yla elde eden ikinci
ku aktan Enmâtî ve Mervezî tan t lmakta; mezheple mede çok önemli bir
yeri olan bn Süreyc ve talebeleri tafsilâtl olarak anlat lmaktad r.
“Mezhebin Yay lmas ve Geli imi” ba l F n ta yan üçüncü k s mda ise
yazar, öncelikle mezhebin yay lmas na dair öne sürülen iki tezden söz eder.
Bunlardan ilki, iyi donan ml fakihlerin ders halkalar nda yeti en talebelerin
mezhebi geni coFrafyalara yayd F n ; ikincisi ise yeti en talebelerin gittikleri
yerlerdeki tedris faaliyetleri yan nda üstlendikleri idârî faâliyetlerin etkisini
savunmaktad r. Daha sonra mezhebin yay lmas nda bn Süreyc’in en tan nan
talebesi Ebû shak el-Mervezî’nin rolüne, mezhebin yay lmas nda etkili olan
ve iki ayr çizgi/ekol hâline gelen Irak ve Horasan çevrelerine yer vermekte ve
son olarak bu iki ekolü birle tirme çabas na giren Râfiî ve Nevevî’den sonra
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mezhebin tek çizgide ilerler hâle geli ine i aret etmektedir. Burada "4eyhayn"
olarak adland r lan Râfiî ve Nevevî’nin ittifak ettikleri meselenin mezhebin
görü ünü yans tt F ; ihtilaf hâlinde Nevevî’nin görü ünün tercih edildiFi bilgisine yer veren yazar, 4âfiî mezhebinin bir f khî mesele hakk nda fetvâya
esas olan görü ünü anlamak için ba vurulmas gereken yöntemle ilgili önemli bir ipucuna deFinmi olmaktad r. Zira 4âfiî mezhebinin bir meseledeki
görü ü için erken dönem kaynaklar na ba vurmak yan lt c olabilmektedir.
Eserin be inci ve son bölümünde yazar öncelikle mezhep yap s hakk nda bilgi vermek amac yla mezhepdeki ictihad mertebelerine ve fetva usûlüne yer vermekte; ashâb, imam, kadî gibi mezhep içi st lahlar aç klamaktad r. Daha sonra kronolojik bir liste hâlinde 4âfiî mezhebinin belli ba l fürû
f k h literatürü sunulmaktad r.
Mezhep yap s n n sunulduFu k s mdan sonra yazar ayr bir ba l k açarak belli ba l 4âfiî fakihlerine yer verir. Bu k s mda 328/939’da vefat eden
Ebû Said el-Istahrî’den 676/1277’de vefat eden Nevevî’ye kadar olan dönemde öne ç kan 4âfiî fakihlerinin k sa biyografileri yer almaktad r. Eserin s n rlar n zorlamamak gayesiyle Nevevî’den günümüze kadar olan dönemdeki
4âfiî fakihlerine yer verilmez.
Eserin sonuç k sm nda 4âfiî mezhebinin doFu u ve geli ime dair genel
bir deFerlendirme sunulmaktad r.
Aybakan’ n Arapça, ngilizce ve Türkçe kaynaklara dayanarak meydana
getirdiFi eseri ba ta da belirttiFimiz üzere Türkçe’de olu maya ba layan
mam 4âfiî ve 4âfiî Mezhebi literatürü içerisinde farkl bir yere oturmaktad r.
4âfiî’nin eserlerine dayan larak yap lan zihniyet okumalar , hayat na dair
yap lan dönemle tirmeler, rivayetlerin uzla t r lmas ndaki titiz ve temkinli
yakla m, eserin yer yer bibliyografik ve ansiklopedik bir kullan l l Fa imkan vermesi, dil ve uslûptaki sadelik bu farkl l F n ba l klar olarak say labilir. Tüm bunlar alt alta koyarak diyebiliriz ki yoFun bir emek mahsulü olduFu anla lan eser konuyla ilgilenenler için önemli bir kaynak konumundad r.
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MUSTAFA AVCI,

OSMANLI

HUKUKUNDA

SUÇLAR

VE

CEZALAR,

GÖKKUBBE YAYINLARI, STANBUL 2004, 423 S.
Doç. Dr. Osman KA IKÇI1

Osmanl üzerine yap lan ara t rmalar gün geçtikçe artmaktad r. Zira
Osmanl bizim için tarihte yerini alm s radan bir devlet olmay p bakiyesi
üzerinde ya ad F m z ve birçok aç dan geleneklerini devam ettirdiFimiz bir
ülkedir. Ayr ca çoFumuzun dedesi hatta babas Osmanl y idrak etmi tir.
Mustafa Avc ’n n yukar da ismi verilen kitab da Osmanl hukuku ilgili
son dönem ara t rmalar nd r. Say n Avc , doktora çal malar n ceza hukukunda yapt ktan sonra, merak saikiyle hukuk tarihine yönelmi , ve doçentlik
ve profesörlük unvanlar n bu anabilim dal nda elde etmi tir. Müellifin hukuk fakültesi mezunu, ceza hukuku doktoral olmas ve Arapça ve ngilizceye
bihakk n vukufiyeti, elimizdeki mükemmel say labilecek kitab n ortaya ç kmas n saFlam t r. Uzun ve titiz bir ara t rma sonucunda ortaya konulan
eser, konuyu ve ilgili kaynaklar tüketmesi aç s ndan mükemmele yakla m
ve bu alanda önemli bir ba vuru kaynaF olmay hak etmi tir.
Eski hukukumuza ili kin eserlere müracaattaki zorluklar ancak erbab
bilir. At flarda sadece eser ismi kullan l r. Sözgelimi Serahsî’nin el-Mebsût
gibi otuz ciltlik bir eserine sadece “Mebsut’ta geçtiFi üzere” eklinde at f yap l r. Ayr ca konunun incelendiFi yeri bulduFunuzda görü lerin kime ait olduFu çok defa belli deFildir. Bu nedenle yazar n kimlerden istifade ettiFini,
zay f görü lere mi; yoksa kuvvetli görü lere mi öncelik verdiFini de bilmeniz
gerekir. Bu klasik eserlerdeki zorluFun yan nda Osmanl hukukunun vazgeçilmezleri olan kanunnameler, fetvalar ve er‘iye sicilleri de bundan farkl
deFildir. Dolay s yla Osmanl hukuku ile ilgili deFil kitap yazmak, küçük bir
ara t rma yapmak bile iFne ile kuyu kazmaktan zor ve maharet isteyen bir
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i tir. Onun için müellifi bu zorluklar ba ard F için de ayr ca tebrik etmek
gerekir.
Hukuk tarihi aç s ndan bak ld F nda hukukun en k demli alan ceza
hukuku olmas na raFmen, Osmanl ceza hukuku ve uygulamas imdiye kadar müstakil bir eserde incelenmemi tir. Bu sebeple müellif, alan nda bir ilki
gerçekle tirmi tir.
Önsözün ba nda isabetle belirtildiFi gibi “Türk ceza hukukunun tarihinde bugünkü ceza hukuku sorunlar m z n sebeplerini ve onlar giderme
yollar n gösterecek çok önemli dersler vard r.” Sadece hukuk öFrencisi veya
hukukçular n deFil; bütün toplumun geçmi ten almas gereken dersler vard r.
Geçmi i bilmeyen geleceFini belirleyemez. Bu aç dan eserde sadece hukukçular deFil, konuya ilgi duyan herkes hedef kitle seçilmi ve ak c bir üslupla en
s k c konular hikaye tad nda aç kl Fa kavu turulmu tur.
Kitab n ad na bak ld F nda Osmanl ceza hukuku genel ve özel hükümleri kapsad F san labilir. Yazar, bu hatal anla lmay engellemek için önsözünde eserine “Osmanl Ceza Hukuku Özel Hükümler” demenin daha isabetli
olacaF n belirtmi tir. Ancak unu aç kça itiraf etmek gerekir ki, her ne kadar
eserde sadece özel k s m ele al nm gibi görünse de yeri geldikçe ceza hukukunun genel ilkeleri konunun içerisinde eritilerek hacimden kazan lm t r.
Her bir suç tipi için tan m, korunan hukuki yarar, fail, maFdur, unsurlar d nda kalan hususlar, suçun unsurlar , suçun özel görünü ekilleri, suça
etkili haller, suçun kovu turulmas ve nihayet yapt r m ile Osmanl hukukunda darmadaF n k olan hükümleri, günümüz ceza hukuku mant F aç s ndan yeni kal plara dökmü ve böylece gerçekten zor olan ba arm t r.
Müellif, suç tiplerini incelerken önce konuya ili kin slam hukuku teorisini ortaya koymu tur. Bunu yaparken Osmanl devletinin resmi mezhebi
olan Hanefilerle s n rl kalmayarak dört mezhebin görü lerine de yer vermi ,
yeri geldikçe diFer mezheplerin görü lerinden de istifade etmi (s.184, 185),
son dönem slam hukukçular n da ihmal etmemi tir. Dahas yeri geldikçe
Bat hukuku ve 5237 say l Türk Ceza Kanunu ile mukayeseler yaparak eseri
her aç dan doyurucu hale getirmi tir.
Müellif sadece görü leri belirtmekle kalmam , yeri geldikçe kanaatini
de aç kça ortaya koymaktan çekinmemi tir. Diyetin tazminat kabilinden para
cezas olduFunun tespiti gibi (s.89). Müellif tart mal konulara girmekten ve
kendi görü ünü belirtmekten de geri kalmam t r. Recm’in siyaseten katl
olarak deFerlendirilebileceFi (s.199), slam ülkesinde devlet güçlerinin denetimi alt nda olup toplum ve ülke bütünlüFü için tehlike olu turmayan, münferiden veya küçük gruplar halinde ya ayan, bir bölgede ayr ca egemenlik
tesis etmeyen, eylemleri toplu isyana dönü meyen, Müslümanlar için kar
cephe olu turmayan kimselerin dinden dönmeleri durumunda cezaland r lmay p Allah’a havale edilmesi görü ü (s.363) ilk göze çarpan misallerdir.
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Ayr ca müellif yeri geldikçe baz içtihatlar n isabetsizliFine de dikkat
çekmi tir. ÖrneFin evlenmede velinin r zas n unsur olarak kabul eden hukukçular n görü lerinin günümüzdeki töre cinayetlerine etki ettiFine ili kin
görü ü (s.60) buna misal gösterilebilir.
Ceza hukuku, toplumu yak ndan ilgilendiren dallardan biri olduFu için
günümüzde kullan lan baz maddelerin slam hukuku kar s ndaki durumuna aç kl k getirilmi tir. Uyu turucu, içine alkol kat lm ilaçlar n kullan m ,
zinan n ispat nda film ve bilirki i raporu bunlardan ilk akla gelenler. yiliFi
emredip kötülüklerden sak nd rma (emr bi’l-ma‘rûf ve nehy ani’l-münker)i
geni anlamda me ru savunma olarak deFerlendirme (s.50), slam hukukundaki baz kurumlar n güncel kar l F ad na oldukça önemli say lmal d r.
K sacas kitapta kullan lan kaynaklar yeterli, eser sistematiktir, mezhep içi
ve mezhepler aras mukayeseler yap lm t r, sadece Osmanl uygulamas deFil, bu uygulamaya temel ve emsal te kil edecek teori ve pratiFi (Hz. Peygamber döneminden itibaren) ve tarihi uygulamay sunmaktad r. Sadece ceza
hukukunun özel hükümleri deFil, genel hükümleri; hata ceza muhakemesi
hukuku da yer alm t r. Tabiri caizse maddi ceza hukuku ile ekli ceza hukukunu teori-pratik bütünlük içinde ele almaya çal m t r. Analitik bir çal mad r. Uzun y llar Osmanl devletinde uygulama alan bulan cezai hükümlerin emsalini te kil eden Hz. Peygamber ve Ra it Halifeler dönemindeki dayanak ve uygulama örneklerini vermi tir.
Yazar, çaFda hukukun uzman olman n verdiFi avantaj kullanarak
hem üslup, hem de içerik olarak slâm ceza hukukunu anla l r bir biçimde
okurlar na takdim ediyor. 1471 numaral dipnotta genel kanaatin aksine
“emsali bulunamazsa alkollü bir ilac n kullan lmas n n caiz olabileceFini”
ifade ediyor. H rs zl F n tekerrüründe, bir el bir ayak yeter eklindeki görü ü
mükemmel (s.255).
Ele tiri olarak dile getirilebilecek hususlar ise öyle s ralanabilir:
Kitab n ad “Osmanl Hukukunda Suçlar ve Cezalar” eklindedir. Oysa
kitapta sadece had suçlar na ve daha çok diFer mezheplerle mukayeseli olarak slâm Ceza hukukunda had suç ve cezalar na yer verilmi tir. Ne var ki
Osmanl ceza hukuku tazir aF rl kl d r. Dolay s yla ba l kla muhteva aras nda
bir çeli ki söz konusudur. Kitab n ad : “ slâm-Osmanl Hukukunda Had Suç
ve Cezalar ” olsa daha isabetli olurdu.
Osmanl devletinde had cezalar düzenlenirken veya uygulan rken er‘î
hukuka riayet edilmi midir? 4er‘î cezadan sapma örnekleri iddialar deFerlendirme d tutulmu tur.
slâm ceza hukukundaki cezalar n çok aF r olduFu ve özellikle de k sas n ilkel bir cezaland rma yöntemi olduFu ileri sürülüyor. Bu husus tart ma
konusu yap lmam t r.
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slâm hukuk tarihinde yer alan recm gibi cezalar son zamanlarda bir
hayli tart ma konusu yap l yor. Recm, Kur’an’da yoktur sonraki hukukçular
taraf ndan uydurulmu tur deniyor. Bu hususta ayr nt l ve ayd nlat c bilgiler
yetersizdir. Ayr ca recmin Osmanl döneminde sadece bir kere uyguland F
iddia ediliyor. Gerçekten Osmanl tarihi boyunca recm cezas n gerektiren
zinan n unsurlar bir kere mi gerçekle mi tir? DiFer olaylarda hangi ceza
hangi gerekçeyle verilmi tir?
Ayn ekilde slam hukuku kaynaklar nda ve f k h kitaplar nda yer alan
el kesme cezas n “parmaklar n çizilmesi” eklinde deFerlendiren çaFda
hukukçular var. Müellif bu konuda hangi görü tedir. Bir aç kl k yoktur.
Diyetin hukuki niteliFi hususunda ayd nlat c bilgiye ihtiyaç vard r.
Yani diyet ceza m d r tazminat m d r? Tazminat ise ceza hukukunda tazminat olur mu? Ayr ca diyet cezas n akilenin ödemesi durumunda “kimse kimsenin cezas n çekmez” prensibine ayk r l k söz konusu deFil midir? Bunlar
ayd nlat lmal yd .
Ridde (dinden dönme) suçunu “Anayasay hlal Suçu” olarak nitelendirilmi tir (s. 362)? Bu aç klamaya muhtaçt r.
Eserde ne slam ve Osmanl uygulamas göklere ç kar lm , ne de yerin
dibine bat r lm t r. Objektif bir bilim adam bak ile konu ele al nm ve
ba ar ile sonuca gidilmi tir. Müellifi Türk Hukuk Tarihine kazand rd F bu
deFerli eserinden dolay tebrik eder yeni eserler vermesini bekleriz.
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JOHN MAKD S , THE ISLAM C OR G NS OF THE
COMMON LAW [COMMON LAW’IN SLAM KÖKENLE
ÖKENLER ]
NORTH CAROL NA LAW REV EW, JUNE 1999, V77, 5,
1635–1739
PP. 1635–
Y. Doç. Dr. Haluk SONGUR1
Mukayeseli hukuk ba l F alt nda yeryüzünde var olan farkl hukuk gelenekleri öncelikle genel anlamda benzerlikleri ve farkl l klar ele al narak
incelenir. Daha sonra bu farkl hukuk sistemlerindeki kurumlar aras nda özel
mukayeselere giri ilir. Yazar John Makdisi, bu meyanda Common Law (Örf –
adet hukuku) hukuk geleneFinde yer akan Equity ile slam Hukuk geleneFinde tali delillerden biri olarak yer alan 9stihsan aras nda bir mukayese yapar.
Yazar, tan t m n yapt F m z çal mas nda ise daha genel anlamda
Common Law ile slam Hukukunu kar la t rarak Common Law’ n slam Hukukundan etkilendiFini ve alacak davas , istihkak davas , jüri sistemi gibi
pek çok temel kurumun slam Hukukundan al nd F n delilleriyle ortaya
koymaktad r.
Esas nda mukayeseli hukuk çal malar n n önemi büyüktür. Zira hukuk sistemlerinin birbirinden etkilenmeleri ve katk lar ancak bu tür ara t rmalarla ortaya konulabilir. Türkiye uygulamada Roma Hukuku geleneFinin
devam olan K ta-Avrupa hukuk geleneFini esas almas sebebiyle bu hukukla
çok yak n ili ki içindedir. Fakat Anglo-Saxon hukuk geleneFi (bugün Amerika
ve ngiltere) ülkemizde pek inceleme konusu yap lmamaktad r. 4u ana kadar
yapt F m z okumalar ve çal malar sonucunda gördüFümüz o ki slam hukuk
ve Anglo-Saxon hukuk geleneFi pek çok bak mdan benzerlik arzetmektedir.
Elimizdeki bu çal ma da kanaatimizi peki tiren ve kan tlayan bir ara t rmad r.
Bu çal ma ilk defa “An Inquary Into Islamic Influences During the
Formative Period of the Common Law” [Islamic Law and Jurisprudence için1

Yard. Doç. Dr. SDÜ. dlahiyat Fakültesi, hasongur@hotmail.com
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de (Nicholas Heer, edit. 1990)] adl makalede izah edilen common law’ n
kökleri hakk nda bir tez geli tirmi tir..
Mevcut haliyle bu iddia, Duke Üniversitesi (4ubat,19, 1997), Loyola
Üniversitesi New Orleans (Nisan, 4, 1997) ve American Oriental Society (Nisan, 6, 1998) kurumlar nda konferans olarak sunulmu tur. Makdisi bu çal may , kendisini te vik ve çal malar yla bu serüvene kat lmaya ittiFi babas me hur oryantalist George Makdisi ve e i Junicka’ya adam t r.
Yazar bu çal mas nda, Türk okuyucusu için yeni, bir o kadar da ilginç
say labilecek iddialar ortaya koymu tur. Ümidimiz bu iddialar n Türkiye’de
bu alanda çal anlar taraf ndan ele al narak daha derinlemesine incelenmesidir.
II. Henry, ngiliz hukuk sisteminde alacak davas , haks z yolla elden
ç km mülkün geri iade (istihkak) davas , jüriyle yarg lama gibi devrim niteliFindeki baz deFi ikliklere yol açan Common Law’ 12. yüzy lda meydana
getirdi.
Bu üç kurumun kökleri uzun süre Roma Hukuku ba ta olmak üzere
ba ka hukuk sistemlerinin etkisine baFland .
Profesör Makdisi bu konuda yeni deliller ortaya koydu. Öyle ki, deliller
üç kurumun köklerini doFrudan slam Hukuku kurumlar ndan alm olabileceFini göstermektedir.
slami muadil kurumlar yla birlikte bu üç kurumun nevi ahs na münhas r özellikleri, slam Hukuku ve Common Law’ n i leyi ve yap sal benzerliFi bu kurumlar n Sicilya kanal yla slam’dan geçmi olma imkân böyle bir
tespiti güçlendirmektedir.
Common Law’ n kökleri ve nereden geldiFi hususu esrarl bir hal ald . 7
yüzy l önce Kral II. Henry döneminde olu turulmu . Günümüze deFin bu
hukukun özgün kurumlar nas l olu tu bilmiyoruz.
1. ÖrneFin mülkiyet, teslimle veya kabz ile deFil de sözle e yan n mülkiyetini devir anla mas fikrini nerden ald k? Hatta daha da önemlisi her
ki inin juri marifetiyle yarg lanma hakk na sahip olduFu fikrini nereden ald k? sorular n yöneltir Makdisi.
Tarihçiler Common Law’ n ba ta Roma geleneFinin Civil Law’ ve kilise
hukuku olmak üzere pek çok farkl etkile imin bir ürünü olduFunu ileri sürdüler.
2. Ama hala bildiFimiz üzere Bat hukuk sistemleri aras nda, Common
Law’ n hukuksal kurumlar yap sal ve i levsel numunelerinin uyumluFu bak m ndan nevi ahs na münhas rd r ve Roma Civil hukukundan kesinlikle
farkl d r. Bu örneklerin insicam ve tutarl l F , Roma düzeni üzerine yay lm
deFi ik hukuk sistemlerinin yamal bir tesirinden ziyade daha önce var olan

L

<< <,

bir hukuk sisteminin bask n etkisini kesinlikle ortaya koyar. Buradaki problem, bu fotoFrafa uygun daha önceki bir hukuk sisteminin bulunamam
olmas d r.
Bu çal ma Avrupa hukuk sistemlerinin s n rlar n a arak Common
Law’ n köklerinin slam Hukukunda bulunabileceFini ileri sürer.
lk üç bölüm, mevcut Avrupa hukuk sistemleri kurumlar n n özelliklerinden tamamen farkl devrim niteliFindeki konseptleri tan tarak, 12. yüzy lda Common Law’ n meydana gelmesine yard mc olan kurumlar inceler. ngiliz tarihinde ilk defa,
(1) borçlar hukuku sadece teklif üzerine ve alacak davas vas tas yla
mülkiyetin transferine müsaade etmi tir.
(2) e ya hukuku, e yan n ekli mülkiyetini, haks z yolla elden ç km
mülkün geri iade davas yoluyla korumu tur.
(3) kraliyet mahkemeleri, sorunlar n çözümü için jüri yarg lamas vas tas yla rasyonel bir prosedür ihdas etmi tir.
Çal ma, bu üç kurumun özgün özelliklerinin izini slam Hukukundaki
benzer üç kurumda sürerek köklerini ara t r r. Alacak davas yla korunan
ngiliz kraliyet sözle mesi, slam Hukukunda akid ile haks z yolla elden ç km mülkün geri iade davas , slam Hukukundaki istihkak davas , ngiliz jüri
sistemi ile slam Hukukundaki Lafîf birebir ayn d r.
IV. Bölümde slam Hukuku, Common Law ve Civil Law olarak bilinen
hukuk sistemlerinin temel özellikleri incelenir. levsel ve yap sal bak mdan
ilk ikisi yani slam Hukuku ve Common Law aras ndaki dikkat çeken benzerlikler ve bu hukuk sistemlerinin Civil Law ile olan farkl l klar ortaya konur.
Çal man n Be inci bölümü, slam’dan yap lan muhtemel iktibas saFlayan, sosyal, siyasal ve coFrafi baFlar aç Fa ç karmak için Kuzey Afrika ve
Sicilya’da var olan Maliki mezhebinden Sicilya Norman Hukukuna, oradan
da ngiltere Norman hukukuna bir iz sürer.
Çal man n sonucu, Common Law’ n kökleri hakk ndaki baz yayg n
kabul gören teorileri darmadaF n eder. Fakat bu büyük bir sürpriz olmamal
çünkü baz diFer yazarlar da slam Hukukunun Common Law’a etkisinden
zaten bahsetmi lerdi.
1955’te Henry Cattan, ngiliz trust (vak f) kurumunun erken dönem slam hukuku vakf kurumuna çok benzediFi ve muhtemelen ondan al nd F n
belirmi tir.2

2

Bak{n{z Henry Cattan, The Law of Waqf, Law In The M ddle East: Origin And Development Of Islam c Law içinde
203, 213-15 (Majid Khadduri & Herbert I. Liebesny eds., 1955). Vak{f sisteminin, dngiliz vak{f sistemini üzerindeki
tesiri hakk{ndaki çok erken bir tart{~ma için bak{n{z: Ann Van Wynen Thomas, Note on the Origin of Uses and Trusts
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Yazar n babas ve me hur bir oryantalist olan George Makdisi, slam ve
bat hukuk eFitimde pek çok benzer kurumu ortaya ç karm t r.3 En önemlileri aras nda skolastik yöntem, öFretim icazatnamesi, ngiltere’de Inns of Court
olarak bilinen okullar ile slam’daki medreseler.
Abraham Udovitch Avrupa Commenda’s n n muhtemelen slam kaynakl olduFuna i aret etti. Fakat bu bilim adamalar n n hiç biri henüz Common
Law’ n slam yap m entegre bir bütün olduFunu iddia etmedi. Yukar daki
verili delillere bakarak inand r c bir teori olarak art k Common Law’ n köklerinin slam Hukukunda olduFu sonucuna daha fazla uzak kalamay z.

Waqfs, 3 Sw. L. J. 162, 166 (1949). Özel konu tart{~mas{ olarak, dslami vakf{n, dngiltere’de 13. yüzy{l Morten Koleji’nin kurulmas{ üzerine etkisi için bak{n{z: Monica M. Gaudiosi, Comment, The Influence of the Islamic Law of Waqf
on the Development of the Trust in England The Case of Merton College, 136 U. PA. L. REV. 1231, 1248–55 (1988).
Genel olarak bak{n{z: O. PESLE, La Theor e Et La Prat que Des Habous Dm15 Le R te Malek te (1941) (vak{f hukuku hakk{nda genel bir bilgi verir);
William F. Fratcher, The Islamic Waqf, 36 MO. L. REV. 153 (1971) (634’ten 12. yüzy{l ortalar{na kadar vakf{n
terihiyle ilgili bir inceleme).
3
Bak{n{z: George Makdisi, Interaction Between Islam and the West, 44 Revue Des Etudes Islam{ques 287, 289
(1976);George Makdisi, The Guilds of Law in Medieval Legal History: An Inquiry into the Origins of the Inns of
Court, 34 Clev. St. L. Rev. 3, 16 (1985–86)

