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1. FIKHA GİRİŞ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde fıkıh, İslam Hukuku kavramları, fıkhın özellikleri ve fıkıh sistematiği
üzerinde durulacaktır

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)
2)
3)
4)

İslam Hukuku ile Fıkıh ifadelerini karşılaştırınız.
‘Fıkh’ nedir ? ‘İlim’ nedir ?
Kazuistik/Meseleci metot ne demektir ?
Fıkıh sistematiği ifadesi ile kasıt nedir ?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Fıkıh ve muhtevası

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Fıkıh ilminin İslami ilimler
arasındaki yeri ve muhtevasını
öğrenmek

Belirlenen metodlar çerçevesinde
yapılacak uygulamalar gelişim
sağlayacaktır.

Anahtar Kavramlar

•
•
•
•

Fıkıh
İslam Hukuku
Fıkıh Sistematiği
Fıkhın Özellikleri

Fıkha Giriş
1.1.Hukuk
İnsanın toplum halinde yaşıyor olma gerçeği, onun bilerek ya da bilmeyerek çok sayıda kurala
uymasını zorunlu kılmıştır.Toplumsal kurallar diyebileceğimiz bu kuralları; din kuralları, ahlâk
kuralları, görgü kuralları, hukuk kuralları (devlet yaptırımıyla desteklenmiş olanlar) şeklinde tasnif
edebiliriz. Bunlardan ahlâk ve görgü kuralları yer ve zamana göre değişiklik göstermeleri ve maddi
yaptırımla desteklenmemeleri sebebiyle düzeni tam olarak sağlayamazlar. Hukuk kuralları ise bireyin
toplumla ilişkisini kamu gücünden destek alarak düzenler. Esas itibarıyla hukuk kuralları, insanın
hayatı boyunca karşılaştığı doğum, vefat, ticari ilişkiler, evlilik, iş hayatı ve bunlar gibi daha birçok
hadisebu kuralların etkisi altında şekillenir. Bütün bu olayların gerçekleşmesi, safahatı, sonuçları
hukuk kuralları tarafından belirlenir (Hukuka Giriş, 1). Yukarıda zikredilen kurala uyma zorunluluğu
esas itibarıyla toplumlar arası ve devletlerarası ilişkilerde de varittir. Dolayısıyla bütün bu ilişkilerin de
bir düzen çerçevesinde yürütülmesi gerekir. Bu durum‘hukuk’un kurumsal bir yapı olarak ortaya
çıkmasını sağlamıştır. Yukarıda özet olarak verdiğimiz bilgiler müvacehesinde ‘hukuk’u şu şekilde
tarif edilebilir: “Hukuk, kişilerin birbirleriyle ve toplumla [ve devletle] olan ilişkilerini düzenleyen ve
uyulması kanun gücü ile desteklenmiş sosyal kurallar bütünüdür.” (Hukuka Giriş, 1).

1.2.Fıkıh
Fıkıh kelimesi f-k-h kökünden türeyen bir masdardır. Dördüncü bâbtan (fakihe- yefkahu)olup ‘bilmek,
anlamak, iz’ân (anlayış)ile fetânet (zihin açıklığı, kavrama yeteneği) ile şuûrlu bir halde idrak etmek,
bir şey’in künhüne (özüne) vakıf olmak, kapalı bir şeyin hakikatine nazarı infaz (nüfuz ettirmek)
edebilmek, kendisine hüküm teallük eden hafî (kapalı) bir manaya muttali olmak (Bilmen, I, 13)gibi
manalara gelir. Fe-ka-he kökünden türeyen fiiller Kur’an-ı Kerim’de geçmektedir 1 . Bu ayetlerde
kullanılan anlam sözlük anlamıyla uyum içeresindedir. Tevbe suresi 122. ayette 2 ise “din konusunda
derin bilgi sahibi olmak, dini emirleri bilmek” anlamında kullanıldığını hatırlatmak gerekir.
Hadislerde de genellikle benzer anlamlarda kullanılmıştır. “Allah, kimin 3من يرد هللا به خيرا يفقه في الدين
için hayır dilerse, onu dinde fakîh kılar”hadisi de fakih kılar ifadesi dinin özünü bilmek anlamında
kullanılmıştır. Bunun yanında  ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، “فرب حامل فقه ال فقه لهSözlerimi işitip,
kavrayan ve sonra işittiğini başkalarına aktaran kimsenin Allah yüzünü ak etsin. Nice fıkıh taşıyıcıları

Nisâ 78; Enâm 25, 65, 98; Araf 179; Enfâl 65; Tevbe 81, 87, 122, 127; Hûd 91; İsrâ 44, 46; Kehf 57, 93; Taha
28; Feth 15; Haşr 13; Munâfikun 3, 7.
2
َ مِن كُ ِِّل ف ِْرقَ ٍة ِم ْن ُه ْم
ْ ِّين فِي ِليَتَفَقَّ ُهوا َو َما َكانَ ْال ُمؤْ ِمنُونَ ِليَ ْنف ُِروا كَافَّةً فَلَ ْوال نَف ََر
طائِفَة
ِ و ِليُ ْنذ ُِروا قَ ْو َم ُه ْم ِإذَا َر َجعُوا ِإلَ ْي ِه ْم لَ َعلَّ ُه ْم يَ ْح َذ ُرونَ ال ِدMüminlerin
َ
hepsinin toptan sefere çıkmaları doğru değildir. Onların her kesiminde bir gurup dinde (dinî ilimlerde) geniş
bilgi elde etmek ve kavimleri (savaştan) döndüklerinde onları ikaz etmek için geride kalmalıdır. Umulur ki
sakınırlar.
3
Buhari İlim 10.
1

vardır ki anlayış sahibi değildir. Nice fıkıh taşıyıcıları vardır ki, fıkhı kendilerinden daha fakîh
olanlara taşırlar”4 hadisinde de fıkıh aktarılan bilgi (ilim) ve anlama manalarında kullanılmıştır.
“Fıkıh”ve“ilim” kelimeleri benzer anlamlara gelseler de aralarında önemli bir ince ayrım vardır. İlk
dönemlerde sözlük anlamı ‘bilmek’ olan “ilim” kelimesi nakledilen bilgi anlamında doğrudan Kitab ve
Sünnet karşılığında kullanılmıştır. Oysa fıkıh kelimesi; sadece bilmek değil, bir şeyi derinlemesine
bilmek, künhüne vakıf olmak anlamlarını taşır. Bu dönemde -içinde akli uğraşı da barındıran bu
anlamı

sebebiyle-

fıkıh,

Hz.

Peygamberin

öğretisinin

yeni

ve

değişen

şartlar

muvacehesindeyorumlanması manasında kullanılmıştır. Bu manasıyla fıkıhdüşünce ile bilginin
birleşmiş halidir. Bir başka anlatımla Hz. Peygamberin Medine’de ortaya koyduğunebevî perspektifin
evrensel bir dile aktarımıdır. Hz. Ömer, Hz. Ali, Abdullah b. Mes’ud, Abdullah b. Abbas bunun ilk
örneklerini vermişlerdir. (Bedir,30).
Yukarıda zikredilen anlama ve yorumlama çabasına rey’ (şahsi görüş) de denilmiştir. Zamanla
“içtihad” kelimesi İslami kaynakların yorumlanmasına verilen genel isim halini almıştır. Bu faâliyet
naklî ilimlerin (tefsir, hadis, siyer) yanında fıkıh, kelam, tasavvuf ilimlerinin ortaya çıkmasına neden
olmuştur. Bu süreçte fıkıh ilmi daha önceki anlamından daha dar bir anlam kazanmıştır.İtikadi, ahlaki
hükümler sırasıyla kelam ve tasavvufun alanına dâhil olurken fıkıh ise amelî hükümlerle
sınırlandırılmıştır. (Bedir,31).
Bu anlam daralması fıkhın tanımlarında da görülmektedir. Ebu Hanife (v. 150/767)fıkhı “marifetu’nnefsi mâ leha vemâ aleyha/Kişinin lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmesidir” şeklinde tarif etmiştir.
Fıkhın sözlük manası düşünüldüğünde bu tariften kastın “insanın lehine ve aleyhine olan şeyleri
hakkıyla, delilleriyle, illet ve sebepleriyle bilmesi” olduğu söylenebilir (Seyyid Bey, Tarih, 7).Bu
tanımın muhtevasında itikâdî ve ahlâkî hükümler de bulunmaktadır.Bu durum, Ebû Hanife’nin itikâd
ile ilgili eserlerine el-Fıkhu’l-ekber ve el-Fıkhu’l-ebsat isimlerini vermesinde de görülür. Bu tarif,
daha sonra ahlak ve itikada dair olan şer’i ahkâmın fıkıhtan ayrılmasıyla yeniden değerlendirilmiştir.
Daha sonra gelen fakihler fıkhı tarif ederken, bu yeni anlamı ifade için tanıma “amelen” kaydını ilâve
etmişlerdir. Yeni tanım marifetu’n-nefsi ma leha vema aleyha amelen/ kişinin amel cihetiyle lehine ve
aleyhine olan şeyleri bilmesidir şeklinde yapılmıştır. Bu tanım XIX. yüzyılda hazırlana Mecelle’de ise
benzer bir şekilde korunmuştur.Mecelle’de fıkıh şu şekilde tarif edilmiştir: “İlm-i fıkıh, mesâ’il-i
şer‛iyye-i ameliyyeyi bilmektir5”.Tanımda geçen mesâil ‘mes’ele’ ifadesinin çoğuludur. Şer’iyye ise
şer‛e/şerîata mensup ve Şâri‛in hitâbına bağlı olan anlamına gelmektedir (şer‛ ifadesinin açıklaması
aşağıda gelecek). Bu tanımda fıkhın tanımı “şer‛/şerîattan alınan ve Şâri‛in hitâbına bağlı olan amelî
hükümleri bilmektir” şeklindedir.

4
5

Ebû Dâvûd, İlim, 13.
Mecelle Madde 1.

Fıkhın günümüz fıkıh edebiyatında da kullanılan bir diğer tanımı da şu şekildedir. “ الفقه

ﻫﻮالﻌﻠﻢبﺎﻷﺣﻜﺎﻡالﺸرﻋيﺔالﻌﻤﻠيﺔالﻤﺴﺘﻨﺒﻄﺔمنﺃدلﺘﻬﺎالﺘفﺼيﻠيﺔ: ”/fıkıh: tafsili delillerden istinbat edilmiş, şer’i
ameli hükümleri bilmektir”.
Öz itibarıyla iki tanım arasında fark olmasa da bu tanımın daha teknik bir tanım olduğu söylenebilir.
Tanımda geçen ifadelerin açıklamaları şu şekildedir:tafsili delil:cüz’i delil yani her bir olayla ilgili ve
onun hükmünü gösteren özel delil anlamındadır. İstinbat: içtihat yoluyla hüküm çıkarma demektir.
Yani elde edilen bilginin içtihad faaliyeti ile ortaya konması gerekir. Böylelikle dinin içtihad kabul
etmeyecek açıklıktaki nassları fıkhın tanım dışında bırakılmıştır.Şer’î ifadesinde şer’ bir başka
ifadeyle şerîat ifadesi de Allah Teâla’nın kulları için koymuş olduğu itikâdi, amelî, ahlâkî
hükümlerdir.Bu yönü bakımından fıkıhi, din kelimesiyle eş anlamlıdır. Yani tanımda mevzu bahis
olan bilmeye fıkıh denilebilmesi için onun dine ait olması gerekir. Amelî ise fiillerle ilgi, söz ve
davranışlarla ilgili demektir. Şer’î- amelî ifadesi birlikte düşünüldüğünde dininitikâdî ve ahlâkî
hükümleri fıkhın kapsamı dışında bırakılmıştır.Hüküm ise mükelleflerin fiillerine ilişkin ilahî hitabın
sonucudur. Farz, mubah, haram, mekruh gibi.
Bu açıklamalardan sonra bu tanımı şu şekilde sadeleştirebiliriz. Fıkıh, özel delillerinden içtihad
yoluyla elde edilmişşer’î/dinî ameli hükümleri bilmektir.
Fıkhın bu tanımları değerlendirildiğinde fıkıh:fakihler/müctehitler tarafından dinin ana kaynaklarından
usûlüne uygun olarak çıkarılmış olan, bireylerin Allah’la olan ilişkisini, bireylerin birleriyle ve
toplumla olan ilişkilerini düzenleyen kurallar bütünüdür şeklinde tarif edilebilir.

1.3.Fıkıh, İslam Hukuku
İslam Hukuku ifadesi Oryantalistler tarafından kullanılan Islamic Law ifadesinden alıntıdır.
Günümüzde bu ifade zaman zaman fıkıh kelimesiyle eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Fakat bu iki
ifade arasında tam bir uyumun olduğundan söz edilemez. Özellikle belirtmek gerekir ki İslam Hukuku
ifadesindeki hukuk ifadesi beşeri yani bireylerin birbirleriyle ve toplumla olan ilişkilerini
düzenlemektedir. Dolayısıylabireyin Allah ile olan kulluk ilişkisini düzenleyen ibâdetler bölümünü
içine almamaktadır. Bu ayrımın yanında diğer bazı ayrımlar da bulunmaktadır. Hukuk, sübjektif
ahlâk kuralları denilen bireyin kendi nefsine nasıl davranması gerektiğini düzenleyen manevi
yaptırımı olan ödevleriyle pek de ilgilenmez. Örneğin: intihar, ölüm orucu, tedâviyi redd etmek gibi.
(Yaman, 21.)Oysa ki bunlar fıkhın kapsamına girmektedir. Bir diğer husus da İslam Hukuku
ifadesindeki ‘İslâm’ ifadesinin, fıkhın oluşumundaki insan (müctehid) faktörünü gizleyerek fıkhın bir
içtihat olduğu gerçeğini ortaya koyamamasıdır. Bu durum fıkhın bütünüyle kutsallaştırılması gibi
yanlış bir algılamaya sebep olabilmektedir. Ayrıca, fıkıh irşâd edici kuralları (menduptur, müstehabtır,
mekruhtur şeklinde) da içeriğinde barındır, bunları İslam Hukuku teriminin muhtevasında
bulunmamaktadır. (Yaman, 22.)

1.4.Fıkhın Özellikleri
1.4.1.

Dinî hukuktur, vahye dayalıdır.

Fıkıh, dinin temel kaynaklarından (nass; Kitap ve Sahih Sünnet) elde edilmiştir.
Fakihler, mes’elelerle ilgili hükümleri bu iki kaynakta ararlar. Bu hükümlerden, bir kısmı
doğrudan nassa (tafsili delil) dayanmaktadır ki fakihler bunları alır ve uygularlar. Diğer bir
kısmı ise doğrudan bir düzenleme bulunmayan hükümlerdir. Bunlarda fakihler kıyas vb.
metotları uygularlar. Şayet bu sonuncu da mümkün olmazsa mekasıdu’ş-şerîa (Kitap ve
sünnetin gâye ve hedefleri) çerçevesinde içtihad ederler. (Yaman, 24)
1.4.2. Müeyyideleri hem dünyevi hem de uhrevidir
Beşerî hukuk sistemleri devlet otoritesine dayalı maddi (dünyevi) yaptırım sahiptir. Oysa fıkıhta,
dünyevi yaptırımın yanında manevi (uhrevi) yaptırım bulunmaktadır. Keyfiyet, diyânî ve kazaî
şeklinde ikili bir ayrımı beraberinde getirmiştir. Diyânî ifadesi insan ile Rabbi arasındaki ilişkileri
belirtmek için kullanılır. Bireyin asıl niyetini bilen Allah olduğu için bireyin fiili hukuka uygun olsa da
Allah katında geçerli olmayabilir. Kazâi ise yargılama sonucu verilen hükümdür. Dolayısıyla bu
hükümlerde hukukun aradığı şekil şartlarına uygun olması şartı aranır. (Yaman, 24) Mesela, bir
alacaklı borçlusunu ona haber vermeden ibrâ etse daha sonra ondan alacağı olduğu iddiasında bulunsa
ve onu ibrâ ettiğini söylemese, alacaklının lehine hükmedilir. Alınan bu yargı kararı (kazâ) infâz edilse
yani alacaklı borçludan alacağını alsa bile bu kazâen böyledir, diyâneten böyle değildir. (Zerka, trcm.
Servet Armağan, s. 69)
1.4.3. Fakihlerin içtihatlarıyla gelişmiş olması
Nassların sınırlı, olayların ise sınırsız olma keyfiyeti, fıkhın fakihler tarafından gelişmesi
sonucunu doğurmuştur. Fıkıh için söylenilen hukukçuların hukukudur (Jurist’s law) ifadesi bu durumu
belirtmektedir. Esas olarak bu ifade bir başka gerçekliği de ortaya koymaktadır. O da: fakih ünvanının
devlet tarafından verilmiş bir sıfat olmadığıdır. Bilakis fakih, ehliyeti fıkıh ve mezhep geleneği
çerçevesinde belirlenen, devletin müdahalesinden uzak sivil bir nitelikte olmuştur.(Bkz. Mürteza Bedir
tarafından hazırlanan 4. Hafta ders notları; Yaman, 24)

1.4.4. Kazuistik metoda sahip oluşu
Fakihler, ilk dönemlerden itibaren karşılaştığı meseleleri çözmek için bu meselelerle alakalı genel
kurallar belirleyecek bir metot yerine her bir meselenin ayrı ayrı çözüldüğü kazuistik (meseleci)
metodu kullanmayı tercih etmişlerdir. Tarihsel süreçte Külli kaideler adı altında bazı ilkeler ve
teoriler belirlenmiş olsa bu durum XX. Yüzyıla kadar bu durum devam etmiştir. (Yaman, 24)

Furû-i Fıkh, Usul-i Fıkh
Furûdal, uzantı manalarına gelen fer’in çoğuludur. Bu anlamıyla fıkhın dalları, bölümleri anlamına
gelmektedir. Furû-ı fıkh,fıkhın, yukarıdaki tanımda da belirtilen içtihad faaliyeti sonucunda elde edilen
tatbiki kısmını ifade etmektedir. Fıkhın nazari kısmı olan usul(-i fıkh) ise fıkhın kaynaklarını ve
temellerini ele alır.

Fıkhın Sistematiği
Meseleci bir metotla geliştirilen fıkıh özgün bir sistematiğe sahiptir.Klasik dönem fıkıh metinlerinde
otuz civarında kitâb ismi verilen başlık bulunmaktadır. Bunlar ibadetler, muâmelat ve ukûbat şeklinde
bir tasnife sahiptir. İbadetler, insanın Allah’a kulluk etme yükümlülüklerini içerirken, muamelat
bireyin günlük yaşantısında karşılaştığı işlemleri (muameleleri) içine alır. Ukûbat ise ceza hukukuyla
ilgili düzenlemelerden oluşmaktadır.
Kanunlaştırma hareketleriyle beraber bu tasnif yerine şu tasnif kullanılmaya başlanmıştır.

Bu tasnifte ibadât bölümü namaz, oruç gibi Allah’a ibadete ait hükümleri; ahvâl-i şahsiye nikâh,
boşanma, neseb, nafaka gibi aile hukukuna ait hükümleri; muâmelat mallar ve haklar hakkında
insanların fiilleri, birbirleriyle yaptıkları işlemleri ve ortaya çıkan ihtilafların halline âit hükümleri;
ahkâm-ı sultaniye devlet başkanı ile vatandaşlar arasındaki hak ve vecibeleri; ukûbat suçluların
cezalandırılması ile ilgili hükümleri; siyer İslam devleti ile diğer devletler arasındaki münasebetleri
düzenleyen hükümleri; âdâb iyilik, utanma ve kötülüğe ait hükümleri içine alır. (Zerka, trcm. Servet
Armağan, s. 67)
Bu tasnifler fıkıh literatürünün bütününü içine almamaktadır. Bunun yanında bazı alt ilimler de
oluşmuştur. Bunların bir kısmı yukarıda zikredilen tasniflerin altbaşlıkları iken bazıları fıkıh sahasında
oluşmuş ilim dallarıdır.Bunlardan bazıları şunlardır:
Ahkâmu’s-sultâniye: Kamu hukuku ve ya bu konuda yazılan eserler.
Edebu’l-kâdı: Muhâkeme usulü ve bu konuda yazılan eserler

Emvâl: Vergiler ve maliye konusunda yazılan eserler.
Ferâiz:Miras hukuku
Fetâvâ: Çeşitli fetvaları toplayan eserler.
Harâc: Vergiler ve maliye konusunda yazılan eserler.
Hikmet-i teşri: Hükümlerin konulmasındaki şer’î maksadları ortaya koyan ilim
Hiyel ve mehâric: Amel ve tasarrufları şekil bakımından hukuka uygun düşürmek
Istılâhat: Teknik terimler ve tanımlar.
İlm-i hilâf: İhtilafları ve bunların nedenleri.
Kavâid: Fıkhın tümü için geçerli genel kurallar.
Vâkıât (Nevâzil):Mezhep imamlarından sonra ortaya çıkmış meseleler
Sicillât:Hukuki belgeleri ve mahkeme kayıtlarıyla ilgili ilim.
Siyer: Devletler hukuku.
Şurût:Hukuki belgeleri ve mahkeme kayıtlarıyla ilgili ilim.
Tabakâtu’l-fukahâ:Tanınmış fakihlerin biyografilerini konu edinen telif türü.
Davâbıt: Belli bir meseleye ait alt kurallar.
Aşağıda Hanefi Mezhebi’nin temel metinlerinden kabul edilen Kudûri’nin el-Muhtasar adlı eserinin
sistematiği verilmiştir. Bazı başlıklar kısaca açıklanmıştır.
Kitabu’t-taharet/ كتاب الطهارة
Taharet sözlükte “temizlenmek, arınmak” anlamlarına gelmektedir. Terim anlamı olarak tahâret
(tuhr/ )طﻬرmaddî kiri (necâset  نجﺎسﺔ, habes  )خﺒثveya mânevî pisliği (hades  ) ﺣدثgidermek” anlamına
gelir, Bu başlık altında şu bahisler ele alınır: Abdest (el-vudû’ ) الﻮضﻮء, gusül  غﺴل, sular (el-miyâh
)الﻤيﺎة, kuyular (el-âbâr ) اآلبﺎر, artık sular (el-es’âr)اﻷسآر, teyemmüm  الﺘيﻤﻢ, mestler üzerine mesh (elmesh ‘ala’l-huffeyn ) مﺴح ﻋﻠى الخفين, hayız  الحيض, istihâze( االسﺘحﺎضﺔhayız ve nifas halleri dışında cinsel
organ yoluyla dışarı çıkan kan) , nifâs ( الﻨفﺎسçocuk doğurma ve sonrası durum, lohusalık), necâsetler
( اﻷنجﺎسmaddi olarak pis olan şey), istincâ(abdest bozmadan sonra yapılması gereken temizlik)
االسﺘﻨجﺎء.
Kitâbu’s-salât (namaz) / كتاب الصالة
Bu başlık altında ezân  ﺃﻷذان,namazın şekli صفﺔ الﺼالة, vitir namazıالﻮتر, kırâat  القراءة, cemâtle namaz
الجﻤﺎﻋﺔ, namazda mekruh olan şeyler مﻜروﻫﺎت الﺼالة, kaza namazları (kazau’l-fevâit ) قضﺎء الفﻮائت,
namaz kılmanın mekruh olduğu vakitler اﻷوقﺎت الﺘي تﻜره فيﻬﺎ الﺼالة, nafile namazlar (nevâfil ) الﻨﻮافل, sehiv
secdesi  سجﻮد الﺴﻬﻮ, hastanın namazı (salâtu’l-marîz ) صالة الﻤريض, tilâvet secdesi  سجﻮد الﺘالوة, yolcu
namazı (salâtu’l-müsâfir) صالة الﻤﺴﺎفر, cuma namazı صالة الجﻤﻌﺔ, bayram namazı صالة الﻌيدين, küsuf
(güneş tutulması namazı صالة الﻜﺴﻮف,yağmur duası االسﺘﺴقﺎء, terâvih قيﺎﻡ شﻬر رمضﺎن, korku namazı صالة
الخﻮف,cenâzelerالجﻨﺎئز, şehit  الﺸﻬيد, Ka’benin içinde ve etrafında namaz الﺼالة في الﻜﻌﺒﺔ وﺣﻮلﻬﺎ.

Kitâbu’z-zekât/ كتاب الزكاة
Develerin zekatı زكﺎة اإلبل, sığırların zekatı صدقﺔ الﺒقر, küçükbaşların zekatı صدقﺔ الغﻨﻢ,atların zekatı زكﺎة
الخيل, gümüşün zekatı زكﺎة الفضﺔ,altının zekatı زكﺎة الذﻫب, ticaret mallarının zekatı زكﺎة الﻌروض, ekin ve
meyvelerin zekâtı زكﺎة الزروع والثﻤﺎر, zekât verilmesi câiz olan ve olmayanlar من يجﻮز دفع الﺼدقﺔ إليه و من ال
يجﻮز, fıtır sadakası صدقﺔ الفﻄر.
Kitâbu’s-savm/ oruç, كتاب الصوم
Kitâbu’l-i’tikaf / İtikaf (İbadet niyetiyle mescidde kalmak) اإلﻋﺘﻜﺎف
Kitabu’l-Hacc /Hacc / كتاب الحج
Kıran (hac ayları içinde tek bir ihramla hac ve umreye niyet ederek yapılan hac) القران, temettü (önce
umre için ihrama girilip yurda dönmeden tekrar ihrama girerek yapılan hac) الﺘﻤﺘع, cinayetler (ihrama
girmiş olanlar için yasaklanmış şeyler) الجﻨﺎيﺎت,ihsâr (Hac veya umre için ihrama girdikten sonra
bunların tamamlanmasını engelleyen bir durumun ortaya çıkması)  االﺣﺼﺎر, fevât (haccın kaçırılması)
الفﻮات, hedy (Hac ve umre yapanların Harem sınırları içinde kestikleri kurban)الﻬدي
Kitâbu’l-Buyû‛ / Alışverişler كتاب البيوع
Bey’: Malı malla değişmektir. Şu kısımlara ayrılır: Münakid (in’ikad şartları bulunan), gayr-i
mün’akid şeklinde ikiye ayrılır. Münakid bey’ de sahih (şartlarını, rükünlerini ve vasıflarını tam olarak
içeren), fâsid (aslen sahih olup vasfen sahih olmayan), nâfiz (şart ve rükünlerini tam olarak
bulunduran), mevkuf (bir hüküm ifade etmesi bir başkasının izin ve icazetine bağlı olan) kısımlarına
ayrılır. Nafiz bey’ de lâzım (bağlayıcı), gayr-i lâzım (bağlayıcı olmayan) olarak ikiye ayrılır.

Şart muhayyerliği  خيﺎر الﺸرط,görme muhayyerliği  خيﺎر الرؤيﺔ, ayıp muhayyerliği خيﺎر الﻌيب, fasid
alışveriş الﺒيع الفﺎسد, ikâle (akdi bozmak) اإلقﺎلﺔ.
Murabaha ve tevliye (Alış fiyatı veya maliyet üzerine belli bir kâr ilâvesiyle yapılan bir tür güvene dayalı satış
sözleşmesi )الﻤرابحﺔ والﺘﻮليﺔ

Faiz (Riba, )الربﺎ
Selem (para peşin mal veresiye satış, )الﺴﻠﻢ
Sarf (parayı paraya satma, )الﺼرف
Rehin(Bir malı bir alacak karşılığında hak sahibinin veya başkasının elinde rıza ile mahpus ve mevkuf
tutmaktır, )الرﻫن.

Hacr (bir kişiyi sözlü tasarruflarından men etmek,)الحجر
İkrâr (bir kimsenin kendisiyle ilgili olup başkasına ait bir hakkı haber vermesi, )االقرار
İcâre: Menfaatin ücret karşılığı temlik edilmesi. Günümüzde kira, iş ve istisna akdine karşılık
gelmektedir  االجﺎرة.
Şüf’a: Önalım hakkı. Satım veya onun yerine geçen bir akitle alınmış akarı veya onun hükmündeki bir
malı kaça mal olmuşsa müşteriden o meblağ ile alıp temellük etmektir  الﺸفﻌﺔ.
Şerike (şirketler)الﺸركﺔ: Ortaklık. Şirket-i akd: İki veya daha fazla kişinin bir akit ile kazanılacak kar
aralarında müşterek olmak üzere kurdukları şirket. Şu kısımlara ayrılır.

Mudârebe  الﻤضﺎربﺔ: Emek- sermaye ortaklığı. Bir taraftan sermaye, diğer taraftan da emek olmak
üzere akdedilen ortaklıktır. Sermaye sahibine rabbu’l-mâl, parayı çalıştırana mudarib denir.
Vekâlet الﻮكﺎلﺔ: Birinin kendisinin de yapabileceği muamelattan bir işi bir başkasına devri. Vekalet
verene müvekkil, vekalet alana vekîl, söz konusu işe de müvekkelun bih denir.
Kefalet  الﻜفﺎلﺔ: Bir şeyin istenmesi hususunda kendi sorumluluğunu bir başkasına eklemek.
Havale  الحﻮالﺔ: Borcu bir zimmetten bir başkasına nakletmektir.
Sulh  الﺼﻠح: Davalı ile davacının kendi rızalarıyla dava konusunu ortadan kaldırmak hususunda
yaptıkları akit.
Hibe (Bir malı bir kimseye bedelsiz derhal temlik etme, )الﻬﺒﺔ
Vakıfالﻮقف: Bir mülkü devamlı olarak Allah’ın mülkü olmak üzere temlik ve temellükten men etmek
ve menfaatini tasadduk etmektir.

Gasb  الغﺼب: Bir kimsenin malını izni olmaksızınhaksız yere elinden veya tasarrufundan almak.
Vedia  الﻮديﻌﺔ: Korunması için bir kimseye emanet olarak bırakılanmal.
Ariyet(Ödünç,  )الﻌﺎريﺔ.Menfaati birine meccanen yani bir bedel karşılığı olmaksızınrucuu kabil olmak
üzere filhal temlik olunan maldır.
Lakit( )الﻠقيط: Ailesi tarafından terkedilmiş ya da kaybolmuş çocuk.
Lukata()الﻠقﻄﺔ: Canlı, cansız yitik mal.

Hünsa()الخﻨثى: Bir kimsede hem kadın hem de erkek cinsel organının bulunması ya da her ikisinin de
olmaması.
Mefkud()الﻤفقﻮد: Kayıp. Bulunduğu yer, sağ ya da ölü olduğu bilinmeyen kimse.
İbak()االبﺎق: kaçan köle.
İhyâu’l- mevât  اﺣيﺎء الﻤﻮات: ölü araziyi imar etmek yani ziraate elverişli bir hale getirmek.
Mezun  الﻤأذون: Ticaret yapması için kendisine izin verilmiş köle.
Müzaraa  الﻤزارﻋﺔ: arazi- emek ortaklığı. ziraat ortaklığı.
Musakat  الﻤﺴﺎقﺎت: bahçe (ağaçlar) – emek (bakım, sulama)ortaklığı.
Nikah  الﻨﻜﺎح: kasden mülk-i mut’ayı (Kocanın karısının kadınlığından yararlanma hakkına sahip
olması) ifade eden bir akittir. Bu akitle karı koca arasında bir takım haklar ve vazifeler ortaya çıkar.
Radâ  الرضﺎع: Çocuğun annesi veya başka bir kadın tarafından emzirilmesi. Sütanneye murdı’; sür
verilen çocuğa radî’, sütanne tutana müstardı’ denilir. Bu bahisle ilgili hükümler fıkıh kitaplarında
radâ’ bölümünün yanında süt emzirme yükümlülüğü hakkında nafaka,hidane, icâre bölümlerinde
geçmektedir.
Talâk  الﻄالق: Nikah akdini belirli bir lafız ile derhal ya da gelecekte ortadan kaldırmak. Ric’ive Bain
kısımlarına ayrılır. Ric’i talak: yeni bir nikâh akdine ihtiyaç duymadan evliliğin iadesinin mümkün
olduğu talaktır. Bâin talak: Evliliğin derhal sonlandırıldığı, kadının rızasıyla yeni bir akitle ve mehir
belirlenmesiyle meydana gelen talaktır.
Ric’at  الرجﻌﺔ: Ric’î talaktan sonra iddet içersinde nikâhı söz veya fiil ile devam ettirmek.
Îlâ  االيالء: Kocanın karısıyla cinsel ilişkiye girmemek üzere yemin etmesi.
Hul‛  الخﻠع: Bedel karşılığında boşanma.
Zıhâr  الظﻬﺎر: Kocanın karısını kendisine ebediyen haram olan bir kadına benzetmesi.
Liân  الﻠﻌﺎن: Karının, kendisini zina isnadından bulunan kocayla yeminleşmesi.
İddet  الﻌدة: Erkek veya kadının evlilikleri sona erdiği takdirde belirli bir süre başkasıyla evlenmeyip
beklemeleridir.
Nafaka  الﻨفقﺎت: Beslenme, giyim kuşam, barınma ihtiyaçlarını içine alan şeylerdir. Aile hukuku
ilişkisinden doğan, mülkiyet ilişkisinden doğan şeklinde ikiye ayrılabilir. Aile hukuku ilişkisinden
doğan evlilik ve hısımlık nafakasıdır. Evlilik nafakası evlilik süresince devam eder. Evliliğin sona
erişine göre iddet nafakası ödenip ödenmeyeceği belirlenir. İddet nafakası iddet sürecinde boşanan
kadın için ödenmesi gereken nafakadır.
Hıdâneالخضﺎنﺔ: Kendi işlerini göremeyecek çağdaki çocukların bakımı ve gözetimi.
Itk  الﻌﺘق: Âzâd olma.
Tedbir (efendinin ölümüne bağlanmış köle azadı, )الﺘدبير
İstilad (çocuğu kendi nesebine katma, )االسﺘيالد

Mükâteb  الﻤﻜﺎتب: Efendisiyle bir bedel karşılığında özgürlük elde etmek üzere yapılmış akit.
Velâ  الﻮالء: Köleyi azat etmekten doğan hükmi yakınlık.
Cinâyât  الجﻨﺎيﺎت: İnsanların, canlarına, organlarına, mallarına, ırzlarına karşı yapılan taarruz.
Diyât (diyetler, )الديﺎت: İşlenen bir cinayet sebebiyle mağdura veya varislerine ödenmesi gereken mal.
Kasâme (katili meçhul olan bir maktulün bulunduğu mahal ahalisinden seçilen elli kişinin onu
öldürmediklerine ve katili bilmediklerine yemin etmeleri )القﺴﺎمﺔ
Me‛âkil  الﻤﻌﺎقل: Âkıle tarafından ödenen diyet. Âkıle: Kasıtsız işlenen cinâyetin diyetini yüklenip
ödeyen asabe, aşiret, divan üyeleri, meslek kuruluşları.
Haddler الحدود: Bizzat Şâri tarafından belirlenen mikdarı belli cezâlar.
Hadd-i şurb/hamr ﺣد الﺸرب: Az veya çok bilerek hamr(şarap) içilmesinden dolayı uygulanması
gereken ceza.
Hadd-i kazf  ﺣد القذف:Muhsan bir kimseye zina isnad eden hakkında uygulanacak ceza.
Serîka  الﺴرقﺔ:hırsızlık
Eşribe  اﻷشربﺔhelal ve haram içecekler
Sayd ve Zebaih  الﺼيد والذبﺎئحav ve boğazlanan hayvanlar
Udhiye  اﻷضحيﺔkurban
Yeminler اﻷيﻤﺎن
Da’va  الدﻋﻮىbir hakkın hakim huzurunda istenmesi
Şahitlik الﺸﻬﺎدة
Şahitlikten dönme الرجﻮع ﻋن الﺸﻬﺎدة
Edebu’l-kadı ﺃدب القﺎضي
Kısmetالقﺴﻤﺔ: Birden fazla olan kimselerin bir şey üzerindeki müşterek hisseleri bir ölçüt ile taksim
etmek.
İkrâh  اإلكراهtehdit zor kullanma
Siyer  الﺴيرcihada ait bahisler
Harac  الخراجgayri Müslim tebanın elinde bulunan rakabesi devlete ait toprak
Cizye  الجزيﺔgayri Müslimlerin erkeklerinden alınan vergi
Mürtedd الﻤرتدİslam dininden dönen
Bagiler  الﺒغﺎةİsyancılar

el-Hazr ve’l-İbâha (helaller ve haramlar, )الحظر واالبﺎﺣﺔ
Vasiyetler الﻮصﺎيﺎ
Ferâiz  الفرائضMiras hukuku
Akrebu’l-asabe (en yakın asabe,  )ﺃقرب الﻌﺼﺒﺔasabe: baba tarafından olan yakın
Hacb  الحجبbaşka bir varis bulunması sebebiyle bir şahsı mirastan mahrum bırakma
Redd  الردbelirli pay sahipleri hisselerini aldıktan sonra arta kalanı pay sahiplerin payları oranında
dağıtmak
Zevi’l-erhâm  ذور اﻷرﺣﺎﻡterikeden belli bir pay alamayan ve terikeyi asabe sıfatıyla alamayan kan
hısımları
Hisabu’l-ferâiz miras paylarının hesaplanması ﺣﺴﺎب الفرائض

1.5.Değerlendirme ve Sorular

Bu bölümde neler öğrendik

Bu bölümde İslam Hukuku ve fıkıh kavramlarının farklılıkları, fıkhın özellikleri ve bu bağlamda
kazuistik metot ve klasik bir fıkıh eserinin muhtevasının ne olduğu öğrenildi. Fıkıh sistematiği altında
yer alan konuların kısa tanımları yapıldı. Fıkıh ilminin muhtevası hakkında genel bir bilgi verildi.

1. Aşağıdakilerden hangisi Ebu Hanife’nin fıkıh tanımıdır?
a. Fıkıh, belli delil ve kaynaklardan elde edilen dinî-amelî hükümlerin bilgisidir.
b. Fıkıh, Kur’an’ı açıklayan bir bilim dalıdır.
c. Fıkıh, mesâil-i şer’iyye-i ameliyyeyi bilmektir.
d. Fıkıh, insanın faydasına ve zararına olan şeyleri bilmesidir.
e. Fıkıh Kur’an-ı bilmektir.
2. Fıkıh ilmi hangi ana bölümlerden oluşur?
a. Hiyel ve meharic.
b. Furu’-i Fıkıh ve Usûl-i Fıkıh.
c. Siyer ve meğâzi.
d. Emvâl ve iktisat.
e. Şurût ve Sicillât
3. Aşağıdakilerden hangisi İmam Şafii’nin fıkıh tanımı kapsamına girmemektedir?
a. Muamelât
b. Ukûbât
c. İtikâd
d. İbadât
e. Nikah
4. “Fıkıh” ilmi ne zamandan itibaren İslami ilimlerin tümünü değil de kendi özel alanını
kapsayan bir ilim olarak anılmaya başlamıştır?
a. İslam’ın doğuşundan itibaren
b. Sahabe devrinden itibaren
c. Tabiin devrinden itibaren
d. Tanzimattan itibaren
e. Hicri beşinci asırdan itibaren

2. FIKIH MEZHEPLERİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde mezhep kavramı,ehl-i re’y ve ehl-i hadis, Hanefi Mezhebi, Şafii Mezhebi,
Maliki Mezhebi ve Hanbeli Mezhebi üzerinde durulacaktır. Yanısıra sünni olmayan bazı
mezheplere de değinilecektir.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

5)
6)
7)
8)

Ehl-i re’y ve ehl-i hadis’e verilen diğer isimler nelerdir?
İslam dünyasının hangi coğrafyasında hangi mezhep yaygındır?
Ebu Hanife’nin hayatı ve ilmi kişiliği hakkında neler biliyoruz?
İmam Şafii’nin hayatı ve ilmi kişiliği hakkında neler biliyoruz?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Fıkıh mezhepleri

Kazanım
Mezhep kavramı ve fıkıh
mezheplerinin önemli alimleri,
eserler ve metodları.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Belirlenen metodlar çerçevesinde
yapılacak uygulamalar gelişim
sağlayacaktır.

Anahtar Kavramlar

•
•
•
•
•
•
•

Mezhep
Ehl-i re’y
Ehl-i hadis
Hanefi Mezhebi
Şafii Mezhebi
Maliki Mezhebi
Hanbeli Mezhebi

2.1.Ehl-i Re'y/ Ehl-i Hadis
Tabiin dönemi ehl-i rey ve ehl-i hadis farklılaşmasının ilk olarak görülmeye başladığı
dönemdir. Ehl-i Re’y ifadesiyle sahabî döneminden itibaren Kûfe merkezli olarak teşekkül etmeye
başlayan veashâbu'r-Rey', Kûfe veya Irak ekolü olarak da bilinen fıkıh ekolü kastedilmektedir.Ehl-i
Hadis ile ashâbu’l-hadis, Hicaz ekolü diye bilinen ekol kastedilir.
Abdulkerim Zeydan, el-Medhal isimli eserinde ehl-i hadisin Medine’de, ehl-i re’yin ise
Kûfe’de doğmasının sebeplerini şu şekilde sıralar:

1.

Her iki ekole bağlı müntesipler de hocalarının etkisi altındadır. Medineli

fakihler, re’yi az kullanan sahabeden nakillerde bulunmuşlardır. Abdullah b. Ömer gibi çokça
re’yi kullananların ise görüşlerini rivayetle yetinmişlerdir. Iraklılar ise Abdullah b. Mesud gibi
re’yi kullanmaktan çekinmeyen sahabeden nakiller yapmışlardır.
2.

Medine’de hadislerin ve âsarın çok olması. Buna mukabil Kûfe’de ise sünnet

ve âsar Medine kadar çok değildir. Bu tabii olarak coğrafi durumun bir gereğidir. Zira bu
bölge Hz. Peygamberin yaşadığı yerdir. Buna mukabil Kûfe’de de Şabi gibi önemli
muhaddisler yaşamıştır.
3.

Medine’de sosyal hayatın Hz. Peygamber zamanındaki gibi devam etmiş

olması, dolayısıyla yeni olayların görece daha az ortaya çıkması. Kufe ise yeni kurulmuş bir
şehir olmakla beraber İslam toplumuna yeni katılmış unsurları da (mevâli) barındırıyorlardı.
Dolayısıyla fakihler yepyeni olaylarla karşılaşıyorlardı 6.
el-Milel ve'n-Nihal adlı eserinde müçtehitlerin iki sınıfa ayrıldığını belirten Şehristânî,
bunların Ashâbu'l-Hadîs ve Ashâbu'r-Re'y olduğunu kaydetmiştir. Ashâbu'l-Hadis'in Hicâz ehli, Mâlik
b. Enes, Muhammed b. İdris eş-Şâfiî, Süfyan es-Sevrî, Ahmed b. Hanbel, Dâvud b. Alî b. Muhammed
el-Isfehânî'nin mensupları olduğunu belirtmekte ve bu şekilde isimlendirilmelerinin sebebinin hadîs
tahsili, haberleri nakledip hükümleri onlar üzerine bina etmek konusundaki ihtimamları olduklarını
ifade etmektedir. Ona göre, ashâbu'l-hadîs, bir haber yahut eser bulduklarında celî ve hafî kıyasa
yönelmezlerdi. Şehristânî, buna örnek olarak Şâfiî'nin talebeleri örneğini vererek, onların Şâfii'den
nakledilenler hususunda tevcih ve istinbat şeklinde tasarrufta bulunduklarını, imamların reyinden
giderek ona muhâlefet etmediklerini kaydeder 7. Ashâbu'r-Re'y'in ise Ebû Hanîfe Nu'man b. Sâbit'in
mensupları Iraklılar olduğunu belirtir. Bunların Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî, Ebû Yûsuf Yakûb b.
İbrâhîm b. Muhammed el-Kâdî, Züfer b. Hüzeyl, Hasan b. Ziyâd el-Lü'lü'î, Afiye el-Kâdî, Ebû Mutî‘
el-Belhî, Bişr el-Merîsî olduğunu kaydeder. Bunların ashâbu'r-re'y olarak isimlendirilme sebebi olarak
kıyas şekillerini, ahkâmdan çıkan manalara yöneltmeleri ve hadiseleri bunlar üzerine binâ etmeleri,
6
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bazen de kıyâs-ı celîyi âhâd haberlere tercih etmeleridir. Şehristânî, Ebu Hanîfe'nin talebelerinin
imamlarının içtihatları üzerine zâid içtihatlar koyarak ona muhalefet ettiklerini kaydetmiştir 8.
Bu dönemin bazı önemli fakihleri şunlardır:
Medine
el-Fukahau’s-seb’a (Medine’nin yedi fakihi) Ebu Bekir b. Abdurrahman (94/713); Said b. elMüseyyeb (94/713), Urve b. Zübeyr ((94/713), Ubeydullah b. Abdullah (98/716), Harice b. Zeyd
(100/718-9), Kasım b. Muhammed (107/725), Süleyman b. Yesar (107/725). Bunların dışında
Rabiatu’r-Rey (136/753), ez-Zühri (124/742).
Mekke
Mücahid b. Cebr (103/721), Ata b. Ebi Rebah (114/732)
Kûfe
Alkame b. Kays (62/682), Mesruk b. el-Ecda’ (63/683), Kadı Şuırayh (80/699), İbrahim en-Nehai
96/715), Hammad b. Ebi Süleyman (120/738)
Basra
el-Hasanu’l-Basri (110/728); Muhammed b. Sirin (110/729).
Şam
Ebu İdris el-Havlani (80/699), Mekhul b. Ebi Müslim (112/730)
Yemen
Tavus b. Keysan (106/725)
Mısır
Mersed b. Abdullah (90/709)

Bu ekolleşmenin başladığı ve devam ettiği tabiin ve tebe-i tâbiin bir başka ifadeyle Emeviler ve
Abbasilerin başlangıç sürecinden sonraki dönemde (Abbasiler dönemi) müctehid merkezli
mezhepleşme başlamıştır. Bu dönemde özellikle öğrenciler aktif rol oynamışlar ve müctehidlerin
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verdikleri fetvaları ve derslerindeki takrirleri yazarak bu süreci desteklemişlerdir. Bu dönemde ders
halkaları olan fakihlerden bazıları şunlardır:
Ebu Hanife Numan b. Sabit (150/767); Süfyan es-Sevri (161/778), Leys b. Sa’d (175/791), Malik b.
Enes (179/795), Muhammed b. İdris eş-Şafii (204/819), Ahmed b. Hanbel (241/855), Davud ez-Zahiri
(270/883), Muhammed b. Cerir et-Taberi (310/922).
Özellikle talebelerin gayretleriyle mezhep görüşlerini muhtevi temel metinler yazılmaya başlanmış ve
mezhepler hicri IV. asırda mezheplerin nispet edildikleri fakihlerin ikinci veya üçüncü kuşak talebeleri
tarafından tesis edilmişlerdir. Biz burada Sünni ve Sünni olmayan ayrımı yaparak fıkıh mezheplerini
ele alacağız.

2.2.Sünni Mezhepler
2.2.1. Hanefi Mezhebi
Mezhebe ismini veren İmam-ı azam olarak bilinen Ebu Hanife Nu’man b. Sabit’tir. Yukarıda zikri
geçen Rey ekolünün en güçlü temsilcisidir. Hicri 80 Yılında Kûfe’de doğan Ebu Hanife 150/767
yılında Bağdat’ta vefat etmiştir. Mensubu olduğu hoca- öğrenc silsilesi şu şekildedir: Hammad b. Ebi
Süleyman (120/738), İbrahim en-Nehai (96/714),Alkame b. Kays (62/681), Abdullah b. Mesud’tur.
(32/652-53). Esas itibarıyla mezhep onun talebeleri (özellikle birinci ve ikinci sıralarda zikredilen iki
talebesi) Ebu Yusuf (158/798) ve İmam Muhammed (189/804), Züfer b. Hüzeyl (158/775, Hasan b.
Ziyad’ın (204/819) elinde şekillenmiş, hicri dördüncü asırda ise oluşumunu tamamlamıştır.
Onun rey’/Irak ekolü ile ilişkisi ve hoca- öğrenci silsilesini göstermesi bakımından şu ifadeler Hanefi
literatüründe çokça kullanılan şu nazm önemlidir:

 وداسه ﺣﻤﺎد،  وﺣﺼده إبراﻫيﻢ الﻨخﻌي،  وسقﺎه ﻋﻠقﻤﺔ، الفقه زرﻋه ﻋﺒد هللا بن مﺴﻌﻮد
 فﺴﺎئر الﻨﺎس يأكﻠﻮن من خﺒزه،  وﻋجﻨه ﺃبﻮ يﻮسف وخﺒزه محﻤد، وطحﻨه ﺃبﻮ ﺣﻨيفﺔ
Fıkhı Abdullah b. Mesud ekti. Alkame suladı, İbrahim en-Nehai hasadını yaptı. Hammad harmanını
kaldırdı. Ebu Hanife öğüttü. Ebu Yusuf Hamur Yaptı. Muhammed onu pişirip ekmek haline getirdi.
Diğer insanlar da onun ekmeğinden yedi.
Ebu Hanife’nin içtihad usulünü göstermesi bakımından aşağıdaki kendi ifadeleri önem taşır:

 فإن لﻢ ﺃجد في كﺘﺎب هللا وال في سﻨﺔ رسﻮل هللا،  فإن لﻢ ﺃجد فﺒﺴﻨﺔ رسﻮل هللا،آخذ بﻜﺘﺎب هللا
 وال، وﺃدع من شئت مﻨﻬﻢ، آخذ بقﻮل من شئت،صﻠى هللا ﻋﻠيه وسﻠﻢ ﺃخذت بقﻮل الﺼحﺎبﺔ

 إلى إبراﻫيﻢ والﺸﻌﺒي وابن-ﺃو جﺎء-  فأمﺎ إذا انﺘﻬى اﻷمر،ﺃخرج ﻋن قﻮلﻬﻢ إلى قﻮل غيرﻫﻢ
 فأجﺘﻬد كﻤﺎ اجﺘﻬدوا، فقﻮﻡ اجﺘﻬدوا،سيرين وﻋﻄﺎء وسﻌيد بن الﻤﺴيب وﻋدد رجﺎال
“Biz önce Allah’ın Kitabı’nda olanı alırız. Onda bulamazsak Hz. Peygamber’in Sünneti’ne bakarız.
Orada da bulamazsak ashabın ittifak ettiğini benimseriz, ihtilaf etmişlerse aralarından istediğimizi
seçeriz. Başkalarının görüşlerini onlara tercih etmeyiz. Ancak el- İbrahim en-Nehai, eş-Şa’bi, İbn-i
Sirin, Atâ ve Said b. el-Müseyyeb… gelince. Onların nasıl içtihad yapıyorsa biz de yaparız.
Yukarıda Rey ekolü bölümünde de işaret edildiği gibi bu mezhebe yöneltilen en önemli eleştiri hadissünneti bırakıp, rey’e yönelmeleri ve istihsanı çokça kullanmalıdır. Fakat Ebu Hanife’nin kendi
ifadelerinden anlaşılacağı üzere bu eleştiri pek de haklı değildir. Bu konularda fıkıh usulü dersinin
sünnet, haber-i vâhid ve istihsan bahislerinde değerlendirmeler yapılacaktır.
Hanefi mezhebi sadece Ebu Hanife’nin görüşlerinden şekillenen bir mezhep değildir. Erken dönem
Hanefileri diye isimlendirebileceğim Hammad b. Ebi Süleyman, İbrahim en-Nehai gibi alimlerin
katkısı olduğu gibi, özellikle Ebu Hanife’nin iki meşhur talebesi Ebu Yusuf ve İmam Muhammed’in
önemli katkısı bulunmaktadır. Hanefi literatüründe kullanılan bazı nitelemeler de buna işaret
etmektedir.
el-İmam: Ebu Hanife
eş-Şeyhayh: Ebu Hanife ve Ebu Yusuf
“el-İmameyn” ve “sâhibeyn” : Ebu Yusuf ve İmam Muhammed
et-Tarafeyn: Ebu Hanife ve İmam Muhammed
Hanefi mezhebi Rumeli ve Anadolu coğrafyası ile Orta Asya Türk coğrafyasında yaygın olarak
görülmektedir. Ayrıca Pakistan ve Hindistan da Hanefiliğin yaygın olduğu yerlerdendir.
Literatür: Ebû Hanîfe'nin görüşleri Ebû Yûsuf (182 /793) ve İmam Muhammed (189/804) tarafından
tedvin ve tasnif etmişlerdir. Ebû Yûsuf’un en önemli eseri maliye konularını içine alan “Kitabu'lHarac” isimli eserdir. Özellikle, eserde, vergi hukuku söz konusu edilmiştir. Ebu Hanife’nin
görüşlerini tedvin eden ve Hanefi mezhebinin temel kaynak eserlerini ortaya koyan ise İmam
Muhammed’tir.
1) el-Asl (el-Mebsût):
2) el-Câmiu’l-Kebir
3) el-Camiu's-Sağîr

4) es-Siyerü’l-Kebîr
5) es-Siyerü's-Sağîr
6) ez-Ziyadât
Bu altı kitap içinde zikredilen görüşlerin Ebu Hanife’ye nispetinin güçlülüğünden dolayı “zâhirü'rrivâye” olarak anılmıştır. Sıhhat durumu zahiru’r-rivaye eserleri gibi olmayan eserleri ise nâdirü’rrivaye imsiyle bilinir. Bunlar: 1. el-Keysâniyyât, 2. el- Hâruniyyât, 3. el-Cürcâniyyât, 4. er-Rakkiyyât.
5- Ziyâdâtü’z-Ziyâdât’dır.
el-Hakîm eş-Şehid (334/945)

“el-Kâfî” adını verdiği eserinde “zâhirü'r-rivâye” eserlerini ihtisar

etmiştir. Serahsî (483/1090) “el-Kâfî”yi “el-Mebsût” ismiyle şerh etmiştir.
Bunun yanında Hanefi mezhebinin bazı temel eserleri şunlardır:
Muhtasaru’t-Tahâvî, Ebû Ca’fer et-Tahâvî (v.321/933).
Muhtasaru’l-Kerhî, Ubeydullah b. El-Hüseyn el-Kerhî (v.340/951)
Muhtasaru’l-Kudûrî, Ebu’l-Huseyn Ahmed b. Muhammed el-Kudûrî (v.428/1037)
Kuduri’nin muhtasarı Hanefi literatüründe “Kitab” olarak anılır. Merğinânî (v.593/1197), meşhûr
eseri el-Hidâye’nin

metni

Bidâyetu’l-Mübtedi’yiKudûrî’ninel-Muhtasar’ı

ile

İmâm

Muhammed’in el-Câmiu’s-Sağîr’in meselelerini bir araya getirilerek telif edilmiştir.Hidâye’nin en
meşhur iki şerhi Ekmeluddîn el-Bâbertî (v.786)’nin el-İnâye’si ile Kemâluddîn İbnu’l-Hümâm
(861/1457)’ın Fethu’l-Kadîr’idir.
Mutûn-u Erba’a yani mezhepte kabul görmüş dört temel metin şu eserlerden oluşur:
1. el-Vikâye: Mahmûd b. Ahmed el-Mahbûbî (v.673/1274),
2. el-Muhtâr li’l-Fetvâ: Abdullah b. Mahmûd el-Mevsîlî. el-İhtiyâr li Ta’lîli’l-Muhtâr adıyla eserini
şerh etmiştir.
3. Mecmau’l-Bahreyn: İbnu’s-Sââtî Ahmed b. Alî (694/1295)
4. Kenzu’d-Dakâik: Ebu’l-Berekât
(v.743/1343) tarafından yapılan

en-Nesefî(v.710/1310). Bu eserin Osman b. Alî ez-Zeylaî
Tebyînu’l-Hakâikile İbn Nuceym (v.970/1563) tarafından

yapılan el-Bahru’r-Râikisimli iki önemli şerhi vardır. Diğer eserler için tabloya müracaat:

2.2.2. Maliki Mezhebi
Hicaz hadis ekolünü geliştirip sistemleştiren İmam Malikmezhebin oluşumunda en önemli katkıya
sahip olan şahıstır ki mezhep onu adına nispetle kurulmuştur. İmam Malik b. Enes (93-179/712-795)
Medine’de doğmuş, hayatını Hicaz coğrafyasında devam ettirmiş ve yine Medine’de vefat etmiştir.
Fıkıh ilmini Abdullah b. Hürmüz, ez-Zühri, Nafi, Ebu’z-Zinad, Rabiatu’r-Rey, Yahya b. Said, Cafer
es-Sadık gibi alimlerden almıştır. Bu şahsiyetlerin Medine’nin meşhur yedi fakihten ilim tahsil
ettiklerini ve onların da Hz. Ömer, Hz. Osman, Abdullah b. Ömer, Hz. Aişe, İbn Abbas, Zeyd b. Sabit
gibi ashaptan ilim aldıklarını hatırlatmak gerekir. Ayrıca üç yıl kadar İmam Muhammed eşŞeybani’den Irak fıkhını öğrenmiştir.
Meşhur eseri el-Muvatta, ahkâm hadislerinin yanında, sahabe ve tâbiun ve İmam Malik’in kendi
içtihatlarını da içine alır. Bu eser Halife Harun Reşid tarafından kanun olarak kabul etmek istemiş,
fakat bu teklif İmam Malik tarafından kabul görmemiştir. Çok sayıda öğrencisi olan İmam Malik’in
özellikle İbnu’l-Kasım (191/807) ve Esed b. Furat (213/828) isimli iki öğrencisini burada
kaydetmeliyiz. Esed b. Furat’ın el-Esediyye isimli eseri önemlidir. Ayrıca Sahnun diye bilinen
Abdusselam b. Said, İmam Malik’in talebeleri İbnu’l-Kasım ve İbn Vehb’den hadis ve fıkıh okumuş
ve el-Müdevvene isimli eseri telif etmiştir.
İmam Malik her ne kadar ehl-i hadis olarak nitelendirilse de nass ve rivayet bulunmadığı konularda,
kıyas, istihsan, istislah ve sedd-i zerâi gibi yöntemleri sıklıkla kullanmıştır. Onu bu sebepten ehl-i
reyden sayanlar da olmuştur.
Malikilerin içtihad usulü hiyerarşisi şu şekildedir: 1. Kitap, 2. Sünnet, 3. İcma, 4. Amel-i ehl-i medine,
5. Sahabi kavli, 6. Kıyas, 7. İstislah, 8. Sedd-i zerâi, 9. İstihsan, 10. Örf, 11. İstishab. (Ali Bakkal,
s.120-137). Bunlardan en dikkat çekici olan amel-i ehl-i Medine’dir. Amel-i ehl-i Medine ile kasıt Hz.
Peygamber’den tebe-i tabiin nesline kadarki dönemde Medinelilerin üzerine ittifak ettiği görüş ve
uygulamalardır. Onlar bunu sünnetin pratik bir rivayeti kabul etmişlerdir.
Onlar Medine ehlinin amelini üç kısımda ele alırlar: 1. Bir konuda icma etmeleri ve o konuda
muhalefetin olmaması, 2. Medinelilerin icma ettikleri fakat başkalarının muhâlef ettiği meseleler, 3.
Medinelilerin ihtilaf ettiği meseleler. Bunlardan ikinci ve üçüncü kısımlarda Malikiler diğer
mezheplerden ayrılırlar. Malikiler, Medinelilerin görüşlerinden başka bir görüş ile amel edilmemesi
gerektiğini vurgularlar. (Bakkal, 124).
Her ne kadar kendisinden rivayet edilen teorik bir ifade olmasa da İmam Malik’in “istislah”
yönetimini de kullandığı bilinmektedir. Nassın bulunmadığı takdirde dinin gerçekleştirmesini
hedeflediği amaçları dikkate alarak maslahatı kullanmıştır. İmam Malik’in en çok kullandığı
delillerden birisidir. (Bakkal, 126)

Literatür: İmam Malik’in Muvatta’ı, Esed b. Furat’ın Esediyye ve Sahnun’un Müdevvenesi yukarıda
zikredilmişti. Bunların yanında İbn Habib es-Sülemi’nin el-Vâzıha’sı ve onun talebesi Muhammed b.
Ahmed el-Utbi’nin el-Utbiyye diye bilinen eser de zikredilmelidir. İbn Rüşd el-Cedd’in bu esere
yazdığı el-Beyan ve’t-Tahsil isimli şerhi ve yine aynı müellifin el-Mukaddimatu’l-Mümehhidat adlı
eseri ve İbn Rüşd el-Hafid’in Bidayetu’l-müctehdi isimli eserleri mezhepte önemli eserlerdir.
Mezhep Hicaz, Mısır, K. Afrika ve Endelüs coğrafyasında yayılmıştır. Günümüzde ise K. Afrika’da
yaygındır.
2.2.3.

Şafii Mezhebi

Şafii Mezhebi Hicaz ekolüne Irak ekolünün bir sentezi hüviyetindedir. Mezhebe adını veren
Muhammed b. İdris eş-Şafii’dir. Kureyş kabilesinden olduğu vurgulanmalıdır. Mekke’de
büyümüş; Medine, San’a ve Bağdat’ta yaşamışi 200/815 yılında Mısır’a geçiş ve 204/819’da
Kahire’de vefat etmiştir.
Hocaları arasında Süfyan b. Uyeyne, Malik b. Enes, Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî, İbn
Uleyye, Abdulvehhâb es-Sekafi zikredilebilir. Hocaları arasında İmam Malik ve İmam
Muhammed’in altı çizilmelidir. Birincisinden Hicaz fıkhını ikincisinden ise Irak fıkhını
öğrenmiştir.
Onun Mısır’a yerleşmesi hem hayatı hem de fıkhı açısından bir dönüm noktasıdır. Bundan
önceki dönem mezheb-i kadim, sonraki dönem ise mezheb-i cedîd olarak isimlendirilir. elHücce ve el-Mebsut isimli şu an elimizde olmayan eserindeki Irak dönemi görüşlerine
mezheb-i kadim ya da kavl-i kadim denmiştir. Mısır’da bazı görüşlerinden vaz geçmiştir. elÜmm isimli eseriyle bizlere intikal eden görüşlerine ise mezheb-i cedid, kavl-i cedid denir.
Mezhepte çok az meselede kadim görüşü ile amel edilmiştir.
İmam Şafii delil olarak beş delili kabul etmiştir. 1. Kitap, 2.Sünnet, 3. İcma, 4. Sahabi kavli,
5. Kıyas.
Bunlardan özellikle “hadis müdâfii” olarak bilinmesi sebebiyle sünnet üzerinde durulmalıdır.
Sünnet, mütevatir ve ahad olarak ikiye ayrılır. Mütevatir sünnetle mutlak olarak amel
edilebilirken, haber-i vahidle amel için sadece senedin sahih ve muttasıl olma şartı aranır. Bu
şart sebebiyle mürsel hadisle amel etmeyen Şafiiler,Said b. el-Müseyyeb’in mürsellerini kabul
ederler. Zira Şafii onun Mürsellerini incelemiş ve güvenilir bulmuştur. (Bakkal, 151).
Istıshab’ı ise İmam Şâfii delil olarak kullanmazken, talebeleri kullanmıştır. ‘İstihsan’a İmam
Şâfii şiddetle karşı çıkar. Risâle isimli eserinde istihsanın bâtıl olduğu konusunda de bahis
bulunmaktadır. Mesalih-i mürselenin de delil olamayacağı kanaatindedir.
Onun Mısırlı talebelerinden er-Rabî b. Süleyman el-Muradiye yazdırdığı furu-i fıkha dair elÜmm isimli hacimli bir eseri vardır. Kitaba el-Ümm ismini Şafii fakihler vermiştir. Bir başka

eseri er-Redd ‛ala Muhammed b. el-Hasan’dır. İmam Muhammed’in Medine ehlinin
görüşlerini reddeden eserine yazılan reddiyedir. Onun er-Risale isimli eserinden de ilk usul
eseri olarak bilinmesi sebebiyle bahsetmeliyiz. Yine Ahkâmu’l-Kur’an adlı eseri de türünün
ilk örneği olması sebebiyle önemlidir.
İmam Şafii’nin el-Ümm adlı eseri Büveyti ve Müzeni tarafından el-Muhtasar adıyla özetlenmiştir.
Mâverdi, Müzeni’nin muhtasarını el-Havi’l-kebir adıyla şerh etmiştir. İmamu’l-Haremeyn elCüveyni’nin Nihayetu’l-matlab fîdirayeti’l-mezheb ve bu eseri özetlediği el-Vasit isimli eserleri
bulunmaktadır.
Mezhebin önemli eseleri arasında şunlar da yer alır: Ebu İshak eş-Şirazi’nin iki önemli eseri: etTenbih ve el-Mühezzeb. Nevevi, el-Mühezzeb’i ismiyle şerh etmiştir. Gazali’nin el-Veciz adlı eseri
ve bunun şerhi er-Rafii tarafından yapılan şerhi: el-Fethu’l-aziz. Ayrıca Nevevi’nin Rafiî’nin elFethu’l-Aziz’ini ihtisar ettiği Ravzatu’t-talibin adlı eseri ile el-Muharrer’i ihtisar ettiği Minhâcu’ttalibinadlı eserleri.

2.2.4. Hanbeli Mezhebi
Ehl-i Hadis ekolünün önemli temsilcilerdendir. Fakihliğinden çok muhaddisliği ile tanınır. 164/780’de
Bağdad’ta doğdu. Kûfe, Basra, Mekke, Medine, Suriye ve Yemen’de hadis tahsil tahsil etmiştir.
855’te Bağdat’ta vefat etmiştir. Onun hayatında uzun süre hapsedilip işkence görmesine neden olan
halku’l-Kur’an tartışmasının önemli bir rolü vardır. Onun bu tartışma sebebiyle ortaya çıkan olaylar
karşısında halk nezdinde takdir gören tavrı Hanbeli mezhebinin kuruluşunda etkili olmuştur
denilebilir. (Bakkal, 166-7)
Hocaları arasında Huşeym b. Beşir, Süfyan b. Uyeyne, Yahya b. Said el-Kettan, Abdurrahman b.
Mehdi, Ebû Yusuf, İmam Şafii, Veki b. Cerrah’ı zikredebiliriz. Onun bizzat kaleme aldığı ya da imla
ettiği bir fıkıh eseri yoktur. Onun eserleri hadis ve akaid üzerinedir. Bazı öğrencileri onun fetvalarını
Mesâil isimli bir kitapta toplamışlardır.
Hanbeliler Kitap, sünnet, icma ve istihabın delil oluşu konusunda ittifak etmişlerdir. İhtilaf ettikleri
deliller ise Şer‛u men kablena, sahabi kavli, istihsan, ve maslahattır.
Ahmed b. Hanbel rivayetin sened bakımından Hz. Peygamber’e uzanmasına özen gösterir, senedi
muttasıl olmayan hadisleri zayıf olarak görürdü. Hadisin zayıf oluşu onunla amel için bir engel
değildir. Onun Müsned adlı eserinde oğluna söylediği şu sözler önemlidir:

 ولﻜﻨك يﺎ بﻨي تﻌرف طريقﺘي في الحديث لﺴت، لﻢ ﺃرو ﻫذا الﻤﺴﻨد إال الﺸيء بﻌد الﺸيء،ولﻮ ﺃردت ﺃن ﺃقﺼد مﺎ صح ﻋﻨدي
ﺃخﺎلف مﺎ فيه ضﻌف إذا لﻢ يﻜن في الﺒﺎب شيء يدفﻌه

Bana göre sahih olan hadislere yönelmek isteseydim, Müsned’de pek az bir şey rivayet etmiş olurdum.
Ey oğlum, Fakat benim hadisteki metodumu biliyorsun. Ben zayıf hadise o konuda onu reddeden bir
şey yoksa muhalefet etmedim.
Ahmed b. Hanbel’den icma hakkında farklı rivayetler gelmiştir. “İcmaın mevcudiyetini iddia eden
yalancıdır” gibi. Hanbeli fakihler genel olarak bunların ihtiyat sebebiyle söylenmiş ifadeler olarak
görür. Genel olarak Hanbeli usulcüler icmayı kesin bir delil olarak kabul ederler. (Bakkal,172)
Mezhepte Ahmed b. Hanbel’e ait görüşler rivayat; açıkça söylemediği işaret ettikleri tenbihat,
Hanbeli müctehidlerin çıkardıkları hükümler ise evcuh olarak adlandırılır. Ebu Bekir el-Hallal da
Hanbeli mezhebinin ilk tedvin edilmiş eseri K. el-Cami’yi telif etti. Talebesi Gulamu’l-Hallal Zâdü’lMüsafir adlı eserinde eksik bıraktığı meseleleri tamamlamıştır. Mezhepteki ilk sistematik eser Ebu’lKasım el-Hıraki’nin el-Muhtasar’ıdır.Ona Muvaffakuddin İbn Kudame el-Mugnî isimli bir şerh
yazmıştır. Onun üç eseri daha vardır. el-Umde fi’l-fıkhi’l-Hanbeli,el-Mukni, el-Kâfi fi fıkhi’lİmâmi’l-Mübeccel Ahmed b. Hanbel. Onun yeğeni İbn Kudame el-Makdisi de el-Umde’yi Şerhul
Kebir ismiyle şerh etmiştir.
2.2.5. Zahiri Mezhebi
Bu mezhebinin kurucu imamı Davud b. Ali (270/883)’dir. Mezhebin ikinci önemli ismi ise Endelüs
coğrafyasında yaşayan İbn Hazm’dır. (456/1064). Mezhep diğer mezheplerden farklı olarak kurucu
imamının adıyla değil kullandığı yönetimiyle anılmıştır. İbn Hazm’a göre din, Kur’an’dan ve Hz.
Peygamber’den sahih olarak sabit olan sünnetten alınır, bunlardan ikisi de bağlayıcılık açısından
eşittir. Allah ve Hz. Peygamber’den bir açıklama varit olmadıkça hiç kimse onlar adına beyanda
bulunamaz. Din hususunda kimse Allah’ın dediğinin ve vacip kıldığının dışında bir şey söyleme
yetkisine sahip değildir. Bu sebeple hata etmeden doğruya ancak nassın zahirine tabi olunarak ulaşılır.
(Bakkal, 218)
Kitap, sünnet, icma ve delil adını verdikleri kaynakları kullanırlar. Kıyas, istihsan, mesalih-i mürsele,
sedd-i zerâi gibi delilleri redd ederler. İbn Hazm’a göre icmâın senedi Hz.Peygamber’den nakledilen
söz, fiil veya takrir olmalıdır. Muteber olan icma da sahabînin icmaıdır. Delil olarak zikrettiğinin
mahiyeti ise el-İhkam adlı eserinde kendisi şöyle açıklar:

فأمﺎ الدليل الﻤأخﻮذ من اإلجﻤﺎع فﻬﻮ يﻨقﺴﻢ ﺃربﻌﺔ ﺃقﺴﺎﻡ كﻠﻬﺎ ﺃنﻮاع من ﺃنﻮاع اإلجﻤﺎع وداخﻠﺔ
 وﺃقل مﺎ قيل وإجﻤﺎﻋﻬﻢ ﻋﻠى ترك، وﻫي اسﺘﺼحﺎب الحﺎل،تحت اإلجﻤﺎع وغير خﺎرجﺔ ﻋﻨه
 وإجﻤﺎﻋﻬﻢ ﻋﻠى ﺃن ﺣﻜﻢ الﻤﺴﻠﻤين سﻮاء وإن اخﺘﻠفﻮا في ﺣﻜﻢ كل واﺣدة مﻨﻬﺎ،قﻮلﺔ مﺎ
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İcmadan alınan delil dörde ayrılır. Bunların hepsi icmaın nevilerdendir ve icmâya dahildirler,ondan
hariç değildirler.

1. İstishâbu’l-hal
2. Söylenenin en azını almak (ekallu ma kîle)
3. Bir görüşün terki üzerine meydana gelen icma
4. İhtilaf etseler de Müslümanların görüşlerinin eşit olduğu ile ilgili fetva

2.3.Sünni Olmayan Mezhepler
2.3.1. Caferi Mezhebi
İmamiye/İsnaaşeriyye Şiası’nın mezhebidir. Mezhebin kurucu imamı Câfer es-Sâdık’tır. Hicri 80/699
yılında doğmuştur. Baba tarafından Hz. Ali, anne tarafından Hz. Ebu Bekir’e dayanır. Medine’de vefat
etmiştir. Caferiler’de ahbâri ve usûli diye isimlendirilen iki yöneliş bulunmaktadır. Ahbâriler
imamlardan gelen nakilleri esas almışlar, rey ve kıyası redd etmişlerdir. Usulîler ise rivayetin olmadığı
yerde içtihad yapılabileceği görüşündedirler. Ahbari Şia fakihlerine göre hüküm ve fetvanın tek
kaynağı hadislerdir. Kur’an-ı Kerim de hadislerin açıklaması sayesinde anlaşılacak ve uygulanacaktır.
Şeri hükümlerin kaynakları dörttür. Kitap, Sünnet, icma, akıl. Sünnet, masumların (Hz. Peygamber ve
on iki imam) sözleri, fiilleri ve tasvipleridir. İcma ise ittifak eden müctehidlerin arasında imamın da
olması şatıyla hüccet olur. Caferiler günümüzde İran, Azerbaycan, güney ırak, Bahreyn bölgelerinde
yaygındır. (Bakkal, 260).
Görüşlerinden bazıları: altın ve gümüş ancak para ve sikke şeklinde bastırılırsa zekâta tabi olur. Müt’a
nikâhı caizdir.Ehl-i kitap kadınlarla evlenmek caiz değildir. Boşama ancak iki şahit huzurunda
geçerlidir. Sünni olmayan boşama muteber değildir. Mirasta öz amca çocuğu, babadan hısım olan
amcaya tercih edilir. (Bakkal, 260).
2.3.2. Zeydiler
Şianın ehl-i sünnete yakın fırkası olarak bilinirler. Hz. Hüseyin’in oğlu Zeyd b. Ali Zeynulabidin’e
nispet edilir. Öğrencisi Ebu Halid Amr b. Halid el-Vasıti ondan Mecmûu’l-hadis veMecmûu’l-fıkh
adlı iki kitap rivayet etmiştir. Zeydiye İmamları kabul ettikleri kaynakları hüccet olarak kabul ederler.
Zeydiler, icma kıyas, istihsan ve istislahı kabul ederler. Bunlardan sonra kullandıkları delil akıldır.
Bazı görüşleri şunlardır: mest üzerine mesh sahih değildir,gayri Müslimin kestiği yenmez, ehl-i kitap
kadınlarla evlenmek caiz değildir. (Bakkal, 248)
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İbn Hazm, el-İhkam, II, 1. Cüz, 29. Bab.

2.3.3. İbadi Mezhebi
Hariciliğin günümüze ulaşan tek koludur. Ehl-i sünnete olan yakınlığı ve ılımlılığı ile bilinirler. Uman,
Fas, Zengibar, Hadramut ve Kuzey Afrika’da hâlen yaşamaktadır. Kurucu imamları Abdullah b.
İbad’dır. İbaziler imamet makamına getirilecek şahsın vasıfları konusunda özellikle imamların
Kureyş’ten olması keyfiyetini redd ederler. Onlar, bu konuşa soyun değil, mümin vasfını taşıyan ilim,
zühd ve adalet sahibi olmasına önem verirler. İmamın en önemli görevi adaleti tesistir, bu konuda zora
da başvurabilir. İbadilerde recm cezası yoktur. Süt akrabalığı, süt anne ve kardeşten ibarettir. (Bakkal,
241)

2.4.Değerlendirme ve Sorular

Bu bölümde neler öğrendik
Bu bölümde mezhep kavramının ne olduğu, ehl-i re’y ve ehl-i hadis ekollerinin hangi
coğrafyalarda ortaya çıktığı, birbirlerinden ayrılan özellikleri; Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli
Mezhepleri’nin temel kaynakları, usulü ana hatlarıyla öğrenildi.

1. Hanefi mezhebinde “şeyhayn” tabiri ile kast edilenler kimlerdir?

a.
b.
c.
d.
e.

İmam Muhammed ile Ebu Yusuf
Ebu Hanife ile İmam Muhammed
Ebu Hanife ile Ebu Yusuf
Ebu Yusuf ile İmam Züfer
Şeyh Hasan ile Şeyh Züfer

2. Devletler hukuku sahasında Siyer adıyla ilk kitabı kim kaleme almıştır?

a.
b.
c.
d.
e.

Ebu Yusuf
İbn İshak
Maverdi
İmam Muhammed
İmam Şafiî

3. Aşağıdaki kitaplardan hangisi Zahiru’r-Rivaye’ye dâhil değildir?
a.
b.
c.
d.
e.

el-Câmiu’s-Sağîr
es-Siyeru’s-Sağîr
el-Asl (el-Mebsut)
el-Camiu’l-Kebir
el-Keysâniyyât

4. “Amel-i ehl-i Medine” prensibine en çok önem veren mezhep hangisidir?

a.
b.
c.
d.
e.

Hanefi mezhebi
Maliki mezhebi
Şafii mezhebi
Hanbelî mezhebi
Caferî Mezhebi

İSLAM HUKUKUNDA ŞAHSIN HUKUKU

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde İslam hukukunda kişiliğin nasıl başladığı, sona erdiği, teklifin şartları ve ehliyet kavramı,
İslam hukukunda tüzel kişiliğin bulunup bulunmadığı öğrenilecektir.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İslam hukukunda tüzel kişilik kavramı var mıdır?
2) İslam hukukçuları anne karnındaki ceninin eksik de olsa vücub ehliyetinin bulunduğunu
kabul ederler. Sizce bu durum nasıl hukukî sonuçlar ortaya çıkarabilir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

İslam hukukunda şahsın hukuku

Kazanım
İslam hukukçularının ehliyet
kavramını nasıl ele aldığı ve bu
hukuk sisteminde tüzel kişilik
kavramın bir karşılığının bulunup
bulunmadığı öğrenilecektir.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Modern hukukî kavramlarla
modern öncesi İslam hukukçuların
görüşleri mukayese edilerek
konunun daha kolay anlaşılması
sağlanacaktır.

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•

Gerçek kişi
Tüzel kişi
Teklif
Ehliyet
Ehliyet arızası

Giriş
Bu ünitede, şahıs veya başka bir deyişle kişikonusu ele alınacaktır. Hukuk haklardan bahseden bir ilim
dalı olarak tanımlanabilir. Hakka sahip olabilen ve borçlar altına girebilen varlıklara şahıs denir. Fıkıh
Usulü kaynaklarında şahıs, mahkûm aleyh diye isimlendirilir. Mahkûm aleyh terimi hükmün
muhatabı anlamında kullanılmaktadır.
Hukuk dilinde şahıs hak sahibi olabilen, haklardan yararlanabilen ve borçlar altına girebilen varlık
demektir. Her insan bir şahıstır ancak şahıs sadece insandan ibaret değildir. Belli bir insandan ibaret
olmayan fakat insan gibi hak sahibi olup borç altına girebilen belirli bir gaye gütmek üzere kurulan
insan ve mal toplulukları da vardır. Bu sebeple hukukta şahıs insanlardan ibaret olan hakiki şahıslar,
insan ve mal topluluklarından ibaret olan hükmî şahıslar başlıkları altında incelenir.
İslam hukuku kaynaklarında şahsın hukuku günümüz hukuk eserlerinde olduğu gibi bağımsız bir
bölüm halinde değil Fıkıh usûlü ilminin mahkûm aleyh konusu ile Fıkıh kitaplarının çeşitli
bölümlerinde dağınık bir biçimde ele alınmıştır.
Bir insanın haklardan yararlanabilmesi ve şer’î hükümlerle yükümlü tutulabilmesi için ehliyet sahibi
olması gerekir. Ehliyet, vücûb ve edâ ehliyeti olmak üzere iki kısma ayrılır. Vücûb ehliyeti hayatta
olmaya veya zimmete, edâ ehliyeti ise temyiz gücünün varlığına dayanmaktadır. Modern hukukta
vücûb ehliyeti hak ehliyeti, edâ ehliyeti de fiil ehliyeti terimleriyle karşılanmaktadır.
İnsan hayatı ehliyet açısından dört devre halinde incelenir. Her devrede kişi farklı türde ehliyetlere
sahip olur. İnsan tam eda ehliyetine sahip olduktan sonra ehliyet arızaları denilen bazı durumlarla
karşılaşabilir. Bunlar ya ehliyeti tamamen ortadan kaldırır veya onu daraltırlar. Bazı ehliyet arızaları
ise ortadan kaldırma veya daraltma şeklinde bir etki yapmaz fakat tasarrufların doğuracağı hukuki
sonuçlarda bazı değişiklikler meydana getirirler. Bu durumlardan insan iradesiyle meydana gelenlere
müktesep ehliyet arızaları, insan iradesi dışında meydana gelenlere de semavî ehliyet arızaları denir.

3.1. Gerçek Kişiler
3.1.1. Kişiliğin Başlamasi Ve Sona Ermesi
A-Kişiliğin Başlaması
İslam hukukçularına göre kişilik sağ doğmak şartıyla kişinin ana rahminde teşekkül ettiği andan itibaren
başlar. Ceninin eksik de olsa bir şahsiyeti vardır. Bu sebeple İslam hukukunda zaruret halleri dışında
hamileliği sona erdirme kabul edilmemiş ve bir müdahale ile çocuğun düşürülmesi cinayet sayılarak bu
suça diyet cezası öngörülmüştür.
Ayrıca ana rahmindeki çocuk ölen yakınlarına mirasçı olabilir. Onun lehinde yapılacak vakıf ve
vasiyetten yararlanma hakkıkazanır. Bu işlemlerin yapıldığı sırada çocuğun ana rahminde bulunduğunun
objektif ölçüsü vakıf veya vasiyetin yapıldığı tarihten itibaren altı ay içinde doğmasıdır. Hamilelik
süresinin alt sınırı altı ay olduğu için belirtilen zaman diliminde doğan çocuğun vakıf ve vasiyet
yapılırken ana rahminde olduğu kesindir. Altı aydan daha fazla zaman geçtikten sonra doğan çocuğun ana
rahmine vakıf ve vasiyet yapıldıktan sonra düşmüş olma ihtimali vardır.
Sağ olarak doğmak hakiki ve takdiri olmak üzere iki kısma ayrılır. Hakiki doğum çocuğun en az yarısının
anasından canlı olarak ayrılması ile gerçekleşir. Takdiri doğum ise ana rahmindeki çocuğun korkutma
dövme itip düşürme gibi müessir bir fiille düşmesi halinde söz konusu olur. Bu ölü çocukhükmen sağ
doğmuş kabul edilir. Cenin için sağ doğmak şartıyla sabit olan haklar bu düşük için de sabit olur. Şayet
cenin için daha önce mirasçılık söz konusu olmuşsa bu payı ve müessir fiil sebebiyle ödenmesi gereken
diyet (ğurre) onun mirasçılarına intikal eder. Böylece cenin mirasçı olabildiği gibi mûris dv olabilir. Bu
hükümler İslam hukukunda çocuğun ana rahminde teşekkülünden itibaren bir şahıs kabul edildiğinin
göstergeleridir.

B- Kişiliğin Sona Ermesi
İslam hukukunda kişilik ölümle sona erer. Ölüm, gerçek ölüm,hükmî veya takdiri ölüm olmak üzere iki
çeşittir.
1-Gerçek ölüm
Gerçek ölüm, solunum ve kalbin durması ile gerçekleşen tabii ölümdür. Gerçek ölümle biyolojik hayat
sona erer. Artık ölen kimse için yeni bir hakkın veya borcun doğması söz konusu olamaz. Ancak ölen
kimsenin sağlığında yapmış olduğu bazı fiillerin olumlu veya olumsuz sonuçları ölüm olayından sonra
meydana gelirse, kişiliğin sadece bu sonuçlar bakımından bir süre daha davam ettiği kabul edilir.Kişinin
hayatta iken kurduğu tuzağa yakalanan avlar onun mülkiyetine geçer ve terikesine dâhil olur. İlgili
makamdan izin almaksızın umuma ait bir yola açtığı çukura bir hayvan düşüp telef olsa o kişi bu haksız
fiilden sorumlu olur ve tazminat bedeli onun terikesinden karşılanır.
Bu konuyla ilgili olarak üzerinde durulması gereken bir başka konu da ölen kimsenin terikeyi aşan
borçlarıdır.İslam hukukunda ölen kimsenin borçlarından mirasçıları sorumlu değildir. Borçlar terikeden
ödenir. Ölen kişinin geride bıraktığı mallardan fazla olan borçları konusunda iki görüş ileri sürülmüştür.
Ebû Hanife’ye göre terikeyi aşan borçlar hukuki bakımdan düşmekte ve artık diyani nitelikte bir borç
haline gelmektedir. Diyani borçlar sahibi için uhrevî bir sorumluluk doğurur. Ortada hukuken geçerli bir
borç bulunmadığı için ölen kişinin bu borçlarına kefil olunması durumunda kefalet akdi kurulmamış
sayılır.Dolayısıyla yapılan kefalet akdi kefili bağlamaz.

Hanefilerden Ebû Yusuf ile İmam Muhammed ve diğer mezhep hukukçuları ise bu borçların sadece dinen
değil hukuken de devam ettiği görüşündedirler. Onlara göre ortada hukuken geçerli bir borç bulunduğu
için bunlara kefil olunursa kefalet akdi geçerlidir ve kefili bağlayıcıdır. Nitekim borçlu ölenlerin cenaze
namazını bizzat kıldırmayıp başkalarına havale eden Rasûl-i Ekrem bir sahabinin kefil olması üzerine
böyle birinin cenaze namazını kıldırmıştır.
1-Takdiri ölüm
Kaybolmuş ve uzun süre kendisinden haber alınamayan, sağ mı ölümü olduğu bilinemeyen kimseye
İslam hukukunda mefkûd denmektedir. Mefkûdun ölümüne mahkemece hükmedilince takdiri ölüm
gerçekleşmiş ve şahsiyet sona ermiş olur.
Ölümüne hükmedilinceye kadar mefkud hukuki bakımdan özel hükümlere tabidir. Kazanılmış haklar
bakımından mefkuda, ölümüne hükmedilinceye kadar sağlara uygulanan hükümler uygulanır. Malları
mirasçılarına bölüştürülmez. Karısı başkası ile evlenemez. Eşine ve çocuklarına olan nafaka yükümlülüğü
devam eder.
Kazanılacak haklar bakımından ise mefkud ölü kabul edilir. Kaybolduğu süre içinde ölen yakınlarının
geride bıraktığı mirastan yararlanamaz.Fakat kendisine düşen pay ayrılarak sağ olarak geri dönünceye
veya ölümüne hükmedilinceye kadar bekletilir. Sağ olarak dönerse bu payı alır. Şartları oluşup ölümüne
hükmedilecek olursa mefkud yok farzedilerek bu mallar diğer hak sahiplerine verilir.
Yaşadığı yahut öldüğü kesin olarak bilinemeyen mefkudun ölümüne hükmedebilmek için ölüme kanat
veren güçlü karinelere ihtiyaç vardır. Hanefilere göre bu karine kayıp kişinin yaşıtlarının ölmüş olmasıdır.
Eğer bu tespit edilemezse mefkudun 90 yaşına ulaşmış bulunmasıdır.
Ancak ölümüne hükmedilen kimseni sağ olarak geri dönmesi mümkündür. Mefkûd ölümüne
hükmedildikten sora sağ olarak döndüğü takdirde mal varlığından mirasçıların ellerinde mevcut olanlar
geri alınır.Mevcut olmayanlar mirasçılara tazmin ettirilmez.
Mefkûdun ölümüne hükmedilebilmesi için Hanefilerce ileri sürülen şartlar,geride kalan eş açısından
mefkudla olan nikâh ilişkisi devam ettiği için katlanılması güç durumlar meydana getirmiştir. Bu güçlük
dikkate alınmış, Osmanlı hukuk-ı aile kararnamesinin 127. Maddesinde kadının bekleme süresi Maliki
ictihadı benimsenerek dört yıla indirilmiştir.Bu ictihada göre kaybola kişinin hayat veya ölümünden haber
alma ümidi kesilince dört yıl beklenir.Dört yıl içinde de haber alınamazsa eşi mahkemeye müracaat
ederek kocasının öldüğüne hükmedilmesini talep edebilir. Mahkeme mefkudun ölümüne hükmettikten
sonra iddetini bekleyip bir başkasıyla evlenebilir.
Eşi başkasıyla evlendikten sonramefkud sağ olarak ortaya çıkarsa ikinci nikah için iki durum söz konusu
olur:
1-Hâkim mefkudun sadece ölümüne hükmetmiş önceki nikâhın feshiyle ilgili bir karar vermemişse ikinci
nikâh münfesih olur ve kadın eski kocasına döner.
2-Hâkim ölümle birlikteönceki nikâhınfeshine de karar vermişse artık mefkud sağ olarak ortaya çıksa bile
ikinci nikâh bozulmaz.
3.1.2. Ehliyet Ve Teklif
İslam hukukçuları ehliyeti Şâri’in kişide var saydığı onu şer’i hükümlere muhatap olmaya elverişli kılan bir
vasıf kabul ederler. Kişide bulunanbu vasıf onun akıl ve beden gelişimine paralel olarak gelişimini

sürdürmektedir. İnsan önce lehindeolan sonra aleyhinde olan haklardan istifade imkanına kavuşmaktadır.
Daha sonra bazı hukuki işlemlerinin geçerli sayılmasına elverişli hale gelmektedir. En sonunda ise bütün fiil
ve tasarruflarından sorumlu olma ve hukuken geçerli işlemler yapabilme yetkinliğine erişmektedir.
Usul bilginleri şer’i hükümlerdensorumlu olan kişiyi, “mahkûm aleyh” veya “mükellef” diye isimlendirirler.
Mükellef, fiilleri şer’i hükümlere konu olan kişi demektir. Kişinin Şâri’ tarafından yapılması istenen şeyleri
yapmaktan, yapılmaması istenen şeyleri de terk etmekten sorumlu tutulmasına usul terimiyle teklif denir.
Sorumlu tutulmanın başka bir ifade ile teklifin bazı şartları vardır. Şimdi kısaca bu şartlar üzerinde duralım.
1-Teklifin Şartları
Şâri’ tarafından yapılması veya yapılmaması istenen, yahut yapılıp yapılmaması kişinin tercihine bırakılan
fiiller O’nun kullarına yönelttiği hitaplarda yer alır. Bu sebeple teklifin temel şartı, kişinin kendisine
yöneltilen hitabı anlama gücüne sahip olmasıdır. Çünkü anlama gücünden yoksun bir kimsenin emredilen
şeylerin neler olduğunu bilip yapması veya yasaklanan şeylerin neler olduğunu bilip terk etmesi mümkün
değildir. Oysa tekliften maksat, mükellefin emredilen fiilleri yapması ve yasaklanan davranışlardan da
kaçınmasıdır.
İlahi hitab akıl vasıtası ile anlaşılır. Ancak gizli bir vasıf olan akıl bir süreç içinde yavaş yavaş gelişir. Diğer
taraftan insanlarda aklî seviye birbirinden farklı olup her seviyedeki akıl teklife dayanak olmaya elverişli
değildir. Bu sebeplerden ötürü teklife elverişliliği gösteren açık (zâhir) ve tespiti mümkün (munzabıt) bir
alamete ihtiyaç vardır. Şâri’ aklî dengesi yerinde (âkil) olarak ergenlik çağına erişmeyi (bâliğ olmayı) teklifin
başlamasına alamet kabul etmiştir. Kişi âkil ve bâliğ olunca, ilâhi hitabın emir ve yasak içerdiğini, bu emir ve
yasakların Allah tarafından konulduğunu ve O’na itaat etmek gerektiğini anlar. Öte yandan emir ve yasakları
yerine getirecek fiziki güce kavuşmuş olur. İlahi hitabı anlama ve gereğini yerine getirme gücü olmadığı için
bu çağa erişmeyen küçüklerden teklif kaldırılmıştır. Bunun delili şu hadisi şeriftir. “Üç kimseden sorumluluk
kaldırılmıştır; büluğ çağına erinceye kadar çocuktan, uyanıncaya kadar uykuda olandan ve aklî dengesine
kavuşuncaya kadar akıl hastasından.” (Buhari, Hudud, 22) Buna göre aklî dengesi yerinde (âkil) fakat henüz
bülûğa ermemiş çocuk, bülûğa ermiş (bâliğ) fakat aklî dengesi yerinde olmayan kişi teklife ehil değildir.
Aklî dengenin yerinde olduğu, kişinin söylediği sözlere ve ortaya koyduğu davranışlara bakılarak, bülûğ
çağına erme ise bilinen tabii alametlerin ortaya çıkması veya bu alametlerin ortaya çıkmaması halinde belli
bir yaşa ulaşma ile bilinir. Bir kimse aklî dengesi yerinde olarak ergenlik çağına ulaşmışsa artık o, yükümlü
tutulduğu işleri yerine getirmeye ve sorumluluk taşımaya ehliyet kazanmış olur. Şimdi Fıkıh Usûlünde
ehliyet denilince ne anlaşıldığı konusunu ele alalım.

3.2. Ehliyet
Sözlükte yeterlilik ve elverişlilik anlamlarına gelen ehliyet kelimesi, terim olarak, kişinin borçlanmaya
(iltizam) ve borçlandırmaya (ilzam) ehil olması şeklinde tanımlanır. Bu tanımdan anlaşıldığına göre ehliyet
iki kısma ayrılır.
3.2.1. Vücub Ehliyeti
Vücub ehliyeti kişinin haklara sahip olmaya ve borçlar altına girmeye elverişli olması anlamında kullanılır.
Küçük-büyük, erkek-kadın her insan hayatın başlangıcından sona ermesine kadar bu ehliyete sahip kabul
edilir. Vücub ehliyetinin dayanağı zimmettir. Zimmet, kişiyi haklara ve borçlara ehil kılan itibarî nitelikte bir
vasıftır. Zimmet borçların ve teklifin mahallini teşkil eder. Günümüz hukukunda bu tür ehliyete hak ehliyeti
denilmektedir.
Vücûb ehliyeti, eksik ve tam olmak üzere iki kısma ayrılır. Eksik vücûb ehliyeti, kişinin menfaatine olan bazı
haklara sahip olma yetkisini ifade eder. Tam vücûb ehliyeti ise kişiyi hem haklara sahip olmaya hem de
borçlar altına girmeye elverişli kılar.
3.2.2. Edâ Ehliyeti
Kişinin hukuken geçerli sayılacak şekilde fiiller ortaya koyabilmeye elverişli olmasıdır. Eda ehliyetinin
temeli, vücûb ehliyetinde olduğu gibi zimmet/hayatta olma değil; temyiz kudretine sahip (âkil) olmaktır.
Temyiz kudreti kişinin iyiyi kötüden, faydalıyı zararlıdan ayırabilme yetisi demektir. Edâ ehliyeti sayesinde
insan, hukuk tarafından geçerli sayılacak tarzda işlemler yapabilir ve yaptığı bu işlemler hukukî sonuçlarını
doğurur. Eda ehliyetinin esasını, insana temyiz kudretini bahşeden akıl teşkil ettiği için, aklî melekenin
kısmen gelişmesi halinde bu ehliyet eksik, tam gelişmiş olması halinde ise tam olur. Akıl bulunmayacak
olursa kişi eda ehliyetine sahip olamaz. Nitekim akıl hastalarının bu tür ehliyetleri yoktur. Bu açıklamalardan
anlaşılacağı üzere eda ehliyeti de vücûb ehliyeti gibi iki kısma ayrılmaktadır. Modern hukukta buna fiil
ehliyeti denilmektedir.

a- Eksik eda ehliyeti: Mümeyyiz çocuk ve benzerlerinin sahip olduğu ehliyet türüdür. Bu ehliyet
kişinin tamamen menfaatine olan tasarruflarının geçerli, hem menfaatine, hem de zararına olma
ihtimali taşıyan tasarruflarının mevkuf (askıda), tamamen zararına olan tasarruflarının ise batıl
olmasını gerektirir. İbadetlerden sorumlu değil fakat yapacak olursa geçerlidir.
b- Tam eda ehliyeti, kişinin bütün tasarruflarının geçerli ve bütün şer’i yükümlülüklerden sorumlu
olmasını gerektirir. Âkil ve bâliğ insanlar tam vücûb ve tam edâ ehliyetine sahiptirler.

3.3. Ehliyet Açisindan İnsan Hayatinin Geçirdiği Devreler
İnsan hayatı ehliyet açısından dört devre halinde incelenir:
3.3.1. Cenin Devresi
Çocuk ana rahminde kaldığı süre içinde cenin diye isimlendirilir. Annesinin bir parçası olmakla birlikte
ondan ayrılmaya elverişli ve bağımsız bir hayatı bulunmasından dolayı Şâri’ ceninin eksik vücûb ehliyetine
sahip olduğunu kabul etmiştir. Bu ehliyet ceninin sadece menfaatine olan ve kabul beyanına ihtiyaç
göstermeyen miras almak, vasiyet ve vakıfta lehtar olmak gibi bazı haklar kazanmasını sağlar. Tamamen
menfaatine olmakla birlikte kabul beyanına ihtiyaç gösteren satım ve hibe sözleşmelerinden doğacak haklar,
cenin için sabit olmaz. Ayrıca cenin, ihtiyaç sahibi yakınlarının nafakasını ödemek gibi borçlar altına
girmeye de ehil sayılmaz.
Cenin için eksik vücûb ehliyetinin sübûtunda, onun canlı olarak doğmasının şart olduğu unutulmamalıdır.
Ceninin herhangi bir fiil ortaya koyması mümkün olmadığından eda ehliyetinin bulunmayacağını ayrıca
belirtmeye gerek yoktur.
3.3.2. Küçüklük Devresi

Bu dönem doğumla başlayıp temyiz çağının başlangıcı kabul edilen yedi yaşına kadar devam eder.
Kişi bu dönemde tam vücûb ehliyetine sahip olacağı için haklar kazanmaya ve onun adına kanûnî
temsilcisinin yerine getireceği nafaka, telef ettiği malların tazmini ve hata ile birini öldürdüğü
takdirde diyet gibi borçlar altına girmeye ehil kabul edilir. Nisap miktarı malı varsa Hanefîler
dışında kalan fakihlere göre zekat vermesi de gerekir.
Bu dönemde kişi ibadetlerle mükellef tutulmadığı gibi işlediği suçlar sebebiyle cezâi sorumluluk da
taşımaz. Aklî melekesi yeteri kadar gelişmemiş olduğu için edâ ehliyeti yoktur. Dolayısıyla bu
devrede küçüğün hukuki işlem kurmak üzere ortaya koyacağı irade beyanları hiçbir hukukî sonuç
doğurmaz.
3.3.3. Temyiz Devresi

İyiyi kötüden, faydalıyı zararlıdan ayırma dönemi demek olan temyiz devresi, yedinci yaşa girme
ile başlayıp bulûğ çağına ulaşma ile son bulur. Bu devredeki çocuğa temyiz gücüne sahip anlamında
mümeyyiz denir. Öncelikle mümeyyiz çocuğun tam vücub ehliyetine vardır. Çünkü insan sağ olarak
doğmakla tam vücûb ehliyetine sahip olur. Ayrıca bu devrede çocuğun, aklî melekesi belli ölçüde
gelişmiş olduğundan eksik eda ehliyeti de vardır. Bu yüzden mümeyyiz küçükler, ibadetlerle
yükümlü değillerdir, ancak velileri tarafından eğitilmek ve alıştırılmak amacıyla bunlara ibadet
yaptırılırsa bu ibadetler geçerli sayılır. Söz ve davranışlardan dolayı bedeni cezaya çarptırılmayan
mümeyyiz çocuğun malî sonuç doğuran hukûkî işlemleri geçerlilik açısından üç kısma ayrılır:

1. Mümeyyiz çocuğun tamamen yararın olan hukûkî işlemler, kendisi yapacak olursa kimsensin
onayına (icazet) ihtiyaç olmaksızın sahih olur. Onun mal varlığında artış sağlayan hibe, vasiyet ve
sadaka yoluyla kendisine verilen şeyleri kabul etmesi tamamen yararına işlemlerdir.
2. Mümeyyiz çocuğun tamamen zararına olan hukûkî işlemleri kanunî temsilcisi onaylasa bile
geçersiz (batıl) sayılır. Bunlar onun mal varlığında eksilme meydana getiren başkasına hibe ve
vasiyette bulunma, vakıf tesis etme ve boşama gibi tasarruflarıdır.
3. Mümeyyiz çocuğun hem zararına hem de faydasına olma ihtimali taşıyan işlemler küçük
tarafından yapılacak olursa mevkuf (askıda) olarak sahihtir. Kanunî temsilcisi onay (icazet) verecek
olursa nâfiz olur, onay vermezse batıla dönüşür. Satım, kira, ortaklık ve nikâh sözleşmeleri bu
nitelikte işlemlere örnek verilebilir.
3.3.3. Bülûğ Devresi

Bulûğ devresi, tabîi bulûğ alametlerinin görülmesi veya bu alametler görülmemişse belirli bir yaşa
ulaşmakla başlar. Bulûğun tabîi alametleri, erkeklerde ihtilam olma, kızlarda âdet görmedir. Bu
alametler görülmezse Ebu Hanife’ye göre 18 yaşına ulaşan erkeklerle 17 yaşına ulaşan kızlar,
cumhura göre 15 yaşına ulaşan her iki cins, bulûğ devresine erişmiş sayılır. Bulûğ ile kişi, çocukluk
devresini tamamlayıp ergenlik dönemine girmiş olur. Ergenlik döneminin başlamasıyla birlikte kişi
tam vücûb ve tam eda ehliyetine sahip olacağından bütün şer’i yükümlülüklerden sorumlu tutulur.
Hiçbir kimsensin izin ve onayına bağlı olmaksızın hukûkî işlemleri yapmaya ve cezai sorumluluk
taşımaya ehil hale gelir.

3.3.4. Rüşd Devresi

Rüşd sözlükte, doğru yolu bulmak, doğru ve makul davranmak demektir. Bu vasfı taşıyan kimseye
de reşîd denir. Terim olarak rüşd, malına sahip olma ve onu boş yere ve ölçüsüz harcamadan
kaçınmaktır. Rüşdün zıddı sefehtir. Sefih ise, malını gereksiz yerlere ve gereğinden fazla harcayan
kimsedir.
Bülûğ biyolojik rüşd ise aklî ve fikrî olgunluğu ifade eder. Genelde bülûğa eren kimsenin reşîd
olduğu da kabul edilir. Bu sebeple bülûğ ile rüşd çoğu zaman birlikte gerçekleşir. Ancak bazen kişi
baliğ olduğu halde reşîd olmayabilir. Zira biyolojik gelişmişliğin ifadesi olan bülûğ ile basiretli
hareket, aklî ve fikri olgunluk demek olan rüşd arasında zorunlu bir bağ yoktur.
Bâliğ olan kimse mallarını koruma ve idare etmede yeterli aklî olgunluğa erişmişse bülûğ malî yönü
olan hukuki işlemler bakımından tam eda ehliyeti kazanmak için yeterli olur. Ayrıca rüşd vasfının
gerçekleşmesi de aranmaz. Bülûğ çağına eriştiği halde reşid olmayan kişilermalî yönü olan hukuki
işlemler bakımından eksik ehliyetli dirler. Fakat bu kişinin eda ehliyetinde söz konusu olan eksiklik

onun dini ve cezâî sorumluluğun etkilemez. Dini görevleri yerine getirmekle yükümlü olur ve suç
işlediği takdirde cezaya çarptırılır. Onun içinbâliğ olduğu hade rüşdünü kazanmamış kimsenin
ehliyetindeki eksiklik mümeyyiz küçüğe göre daha sınırlı kalmaktadır. Başka bir ifade ile âkil ve
bâliğ olup reşid olmayankişi malî sonuçları olan hukuki işlemler dışında tam eda ehliyetine sahiptir.
Hanefi müctehidler büluğ çağına eriştiği halde reşid olmayan kişiler hakkında farklı görüşler taşır.
Ebû Hanife böyle bir kimseden kısıtlılığın kalkacağı ve her bakımdan tam eda ehliyetine sahip
olacağı kanaatindedir. Âkil ve bâliğ olan kişinin sefih oluşu onun kısıtlılığının deva etmesini
gerektirmez. Her ne kadar sefihin kısıtlanmaması m^lî yönden onun zarar görmesine yol açarsa da
bu zarar kısıtlılık getirerekonu akılsız canlılar seviyesine düşürme yanında hafif kalır. Bu sebeple
bâliğ olan kişi reşîd olmasa da kısıtlanmamalıdır. Önemli zararlarını önlemek için bir tedbir olarak
malları 25 aşına gelinceye kadar kendisine teslim edilmez. 25 yaşına geldiğinde hala reşid olmasa
da artık malları kendisine teslim edilir.
Ebû Yusuf ve İmam Muhammed’e göre bâliğ olduğu halde reşid olmayan kişinin kısıtlılığı devam
eder. Kaç yaşına ulaşırsa ulaşsın reşid olmadıkça malları kendisine teslim edilmez. Çünkü malın
gereksiz yere ve ölçüsüz harcanması sahibi için olduğu gibi kamu yararı için de zararlıdır. Mecelle
ikinci görüşü tercih ederek 982. Maddesinde, “Bir çocuk gayr-i reşid olarak baliğ olur iserüşdü
tahakkuk etmedikçe malı kendisine verilmeyip kemâ fi’s-sâbık tasarruftan men olunur” demiştir.

3.4. Ehliyet Arızalari
Kişinin ehliyeti tamamlandıktan sonra meydana gelen bazı haller vardır. Bunlar ya ehliyeti tamamen ortadan
kaldırır, ya daraltır veya ehliyete hiçbir etkisi olmaksızın ilgili kişi hakkında bazı hükümlerin değişmesine
sebep olur. İşte bu hallere Fıkıh Usulünde ehliyet arızaları ( )ﻋﻮارض االﻫﻠيﺔdenir. Ehliyeti etkileyen arızalar,
insanın iradesinden kaynaklanıp kaynaklanmama açısından semâvî ve müktesep olmak üzere iki kısma
ayrılır.

Semâvî arızalar: Meydana gelmesi kişinin elinde olmayan ve onun iradesinden kaynaklanmayan
durumlardır. Bunlar, akıl hastalığı (cünun), akıl zayıflığı (ateh), küçüklük (sığar), uyku ve
baygınlık, unutma (nisyan), âdet görme (hayız), lohusalık (nifas), hastalık, ve ölümdür.
Muktesep arızalar: Kişinin iradesi ile meydana gelen durumlardır. Muktesep arızalar, bilmemek
(cehl), hata, ciddiyetsizlik (hezl=şaka), harcamalarda tedbirsizlik (sefeh), yolculuk (sefer), sarhoşluk
(sükr) ve zorlama (ikrah) dır. Burada önemli görülen bazı ehliyet arızaları üzerinde kısaca
durulacaktır.

3.4.1. Semâvî Ehliyet Arizalari

a- Akıl hastalığı (cünun): Cünun, iyiyle kötüyü birbirinden ayırmaya ve işlerin sonuçlarını idrak
etmeye yarayan aklı yok eden bir hastalıktır. Akıl hastalığının vücûb ehliyetine hiçbir etkisi olmaz,
ancak eda ehliyetini ortadan kaldırır. Eda ehliyeti olmadığı için akıl hastası hiçbir ibadetle yükümlü
değldir ve yapacağı hukûkî işlemler de batıldır. Fakat akıl hastası, gayri mümeyyiz küçük
hükmünde olduğundan başkasına ait bir mala zarar verecek olursa, bu zarar onun malından tazmin
edilir. Çünkü akıl hastalığı başkasına ait bir malın dokunulmazlığını ortadan kaldıramaz.
b- Akıl zayıflığı (ateh): Sözleri birbirini tutmayan, bazen aklî dengesi yerinde bazen akıl hastası
gibi konuşup davranan insanların halidir. İdrak ve anlayışın bozulmasından kaynaklanan bu duruma
Türkçe’de bunaklık denilmektedir. Bunama çoğunlukla yaşlı insanlarda görülmekle birlikte bazen
yaşlı olmayan kişilerde de görülebilir. Temyiz kudretine etkisi bakımından bunama iki kısımdır:
1- Temyiz kudretinden yoksun bırakan bunaklık: Bunaklığı bu sınıra varan kişi akıl hastasıyla aynı
hükümlere tabidir. Bedenî ibadetlerle yükümlü değildir, hukuki işlemleri geçersizdir.
2- Temyiz kudretini normal idrak seviyesinden aşağı dereceye düşüren bunaklık: Böyle bir
bunaklığa yakalanan kişi, mümeyyiz çocuk gibi nakıs eda ehliyetine sahip kabul edilir.
c-Unutma (Nisyan) : Bir şeyi, ihtiyaç duyulduğu zaman hatırlayamama haline unutma denir.
Unutma vücûb ve eda ehliyetlerine zarar vermez ve kul haklarıyla ilgili hususlarda bir mazeret
teşkil etmez. Bir kimse unutarak başkasına ait bir malı telef etse onu tazmin etmesi gerekir. Allah
haklarında unutma bazen geçerli bir mazeret sayılmış ve unutan kişiden günah kaldırılmıştır. Hz.
Peygamber “ Allah ümmetimi, yanlışlıkla, unutarak ve zorlanarak yaptıkları şeylerden dolayı
sorumlu tutmaz.” buyurur. Mesela oruçlu iken unutarak yiyen ve içen kimsenin orucu bozulmaz.
Bir hayvan besmele unutularak boğazlansa, o hayvanın eti yenir. Aynı şekilde bir kimse namaz
kılmayı unutsa ve vakti geçtikten sonra hatırlayıp unuttuğu bu namazı vaktinin dışında kılsa,
günahkâr olmaz. Ancak namaz kılma sırasında birisi unutarak yer, içer veya konuşursa namazı
bozulur. Zira namaz hali ona namazı hatırlatmakta ve namaz kılarken bu davranışlara sevk eden
tabîi bir sâik bulunmamaktadır.
3.4.2. Müktesep Ehliyet Arizalari
a- Sefeh (Harcamalarda tedbirsizlik): Sefeh, aklî melekeleri yerinde olduğu halde kişiyi aklın ve şer’in
gereklerine aykırı şekilde harcamaya sevkeden bir tedbirsizlik halidir. Fakihler sefeh terimini malı saçıp
savurma, akl-ı selimin normal saymayacağı biçimde harcama anlamında kullanmışlardır. Bu ölçüde malın
saçılıp savrulması ister kumar ve içki gibi kötülük yönünde isterse cami ve hastane yaptırma gibi iyilik
yönünde olsun her ikisi de sefeh sayılır. Böyle tedbirsiz harcama yapan kişiye de sefih denilir.

Sefeh vücûb ve eda ehliyetlerini ortadan kaldırmaz, sefih bütün ibadetlerle mükelleftir ve işlediği suçlardan
dolayı cezai sorumluluğu tamdır. Sefehin etkisi kendini sadece iki meselede gösterir.

1. Sefih olarak bulûğa eren kişiye malı teslim edilmez. Çünkü Kur’an-ı Kerim’de “Allah’ın sizi
başına diktiği mallarınızı sefihlere vermeyin” (Nisa 4/5) buyrularak sefihe mal teslim edilmesi
yasaklanmaktadır. Sefihin bulûğa ermesinden sonra rüşt sahibi olduğundan emin olunursa malları
kendisine teslim edilir. Zira Yüce Allah “Yetimleri evlenme çağına gelinceye kadar deneyin. O vakit
kendilerinde bir rüşt görürseniz mallarını kendilerine verin” (Nisa 4/6) buyurur. Bu ayetten malın
yetime verilmesi için hem bulûğa ermesi hem de rüşt halinin görülmesi şart koşulmaktadır. Rüşt,
aklî dengenin yerinde olması ve malı yerli yerince harcama olgunluk ve kabiliyetidir.
2. Bulûğa erdikten sonra sefihin kısıtlanması: Sefeh durumunun hacr (kısıtlama) sebebi teşkil edip
etmeyeceği konusunda şu iki görüş ileri sürülmüştür.
a) Şafiî, Hanbelî, Mâlikî hukukçularla Hanefîlerden Ebu Yusuf ve İmam Muhammed sefihe hacr
konulabileceğini kabul ederler. Hacr konulması durumunda sefih mümeyyiz küçük konumunda olur
ve ona mümeyyiz küçüğe ait hükümler uygulanır.
b) Ebu Hanife ve Zahiri mezhebine mensup hukukçular sefihin hacr altında alınmasını kabul
etmezler. Zira sefihin hacr altına alınması onun insanlık şerefini elinden almak demektir. İnsanlık
şerefine gelecek bir zarar, mala gelecek zarardan daha büyüktür. Onun için parasını saçıp savursa da
sefihe hacr konulmamalıdır.
Çoğunluk tarafından benimsenen sefihe hacr konulması görüşü tercihe şayan bulunmuştur. Çünkü
sefih hacr altına alındığı takdirde, hem sefihin kendi malı hem de sefih muhtaç hale düştüğü
takdirde nafakası devlet hazinesinden karşılanacağı için toplumun malı korunmuş olacaktır.
b-Sükr (sarhoşluk): İçki ve benzeri maddelerin alınması sebebiyle ayıldıktan sonra yaptıklarını ve
söylediklerini hatırlamayacak şekilde aklî dengenin bozulması halidir. Aklî dengeyi bozan sarhoşluk iki yolla
meydana gelir:

1. Mubah yolla meydana gelen sarhoşluk: Bazı ilaç veya yiyeceklerin alınması yahut susuzluktan
ölüm derecesine gelme veya ikrah baskısına maruz kalma halinde hayatı kurtaracak kadar içki
içilmesi ile meydana gelen sarhoşluktur. Bu yolla sarhoş olan kişinin yaptığı bütün hukûkî işlemler
geçersiz kabul edilir.
2. Haram yolla meydana gelen sarhoşluk: Bile bile haram kılınmış içki ve benzeri maddelerin
alınmasıyla meydana gelen sarhoşluktur. İslam hukukçuları bu tür sarhoşluğun, sarhoşun yaptığı
sözlü tasarrufları ne ölçüde etkileyeceği konusunda birbirinden farklı görüşler ileri sürmüşlerdir.

a) Azınlıkta olan bir grup haram yolla sarhoş olan kimsenin yaptığı hukûkî işlemleri geçersiz kabul
eder. Bu grupta yer alan fakihler sarhoşluğun hangi yolla meydana geldiğine değil sarhoşluk olayına
bakmışlar ve sarhoşluğun temyiz kudretini ortadan kaldırdığı noktasından hareket ederek, sarhoşun
boşaması dâhil her türlü sözlü tasarrufunu geçersiz saymışlardır. Bazı Malikî fakihler, Şafiîlerden
Müzeni, Hanefîlerden İmam Züfer, Tahavî ve Kerhi, Muhammed b. Mesleme, Hanbelililerden İbn
Kayyim azınlığı oluşturan grup içinde yer alırlar. İmam Şafiî ile Ahmed b. Hanbelden nakledilen bir
görüş de böyledir.
b) Çoğunluğu teşkil eden fukaha ise haram yolla sarhoş olan kişiyi cezalandırmak, işlediği haramı
onaylamamak adına onun bütün sözlü tasarruflarını geçerli saymışlardır. Çünkü o aklını yitirmemiş
fakat kendi isyankâr davranışıyla akılını kullanamaz hale düşmüştür. Bunlar sarhoşluğu değil
meydana geliş şeklini dikkate alarak bu sonuca varmışlardır.
1917 tarihli Osmanlı Aile Hukuu Kararnamesi’nde sarhoşluk geçici bir akıl hastalığı sayılmış ve
cumhurun görüşüne aykırı olarak haram yolla sarhoş olan kişinin boşaması geçersiz sayılmıştır.
c-İkrâh: Bir kimseyi tehdide başvurarak ve haksız olarak istemediği bir şeyi yapmaya zorlamaktır. Zorlayana
mükrih, zorlanana mükreh, zorlamada başvurulan tehdide mükrehi bih, mükrehe tehditle yaptırılmak istenen
şeye de mükrehi aleyh denir.
ca- İkrâhın gerçekleşmesi için gereken şartlar:

1) Mükrih yönelttiği tehdidi yerine getirecek güçte olmalıdır. O yönelttiği tehdidi yerine getirecek
güçte olmaz, mükreh de bunu bilirse geçerli bir ikrâhtan söz edilemez.
2) Mükrehin tehdidin yerine getirileceğinden korkması ve zorlandığı fiili bu korkunun etkisiyle
yapması.
cb- İkrâhın Çeşitleri:
İkrâh, içerdiği tehdidin ağırlık veya hafifliğine göre iki kısma ayrılır.
1. Mülci’(tam) ikrâh: Öldürme, bir organı yok etme gibi ağır tehdit içeren ikrâhtır. Bu tür ikrah
zorlananı (mükrehi), zorlandığı fiili (mükreh-i aleyh) yapmaya mecbur bıraktığı için, ona bu isim
verilmiştir. Mülci’ ikrâh ihtiyarı bozar ve rızayı yok eder. Bu tür ikrahla zorlanan mükrehte bozuk
(fâsid ) bir ihtiyar var, fakat rıza yoktur.
2. Gayr-ı mülci’ (eksik) ikrâh: Öldürme veya bir organı yok etme tehdidi dışında hafif tehditler
içeren ikrâhtır. Kısa süreli hapis, ölüm yahut organ kaybı doğurmayacak şekilde dövme hafif türde
tehditlerdir. Bu ikrâh ihtiyara zarar vermez, fakat rızayı yok eder. Dolayısıyla burada mükrehin
sağlam bir ihtiyarı var ancak rızası yoktur.

İster mülci’ ister gayr-ı mülci’ olsun ikrâh ehliyete hiçbir zarar vermez sadece tasarruflara bağlanacak
hükümlere etki eder. Şimdi ikrahın, mükrehin tasarrufları üzerindeki etkilerini görelim.

cc-

İkrâhın, Mükrehin Tasarruflarına Etkisi:

Zorlama yoluyla yaptırılmak istenen şey (mükreh-i aleyh) ya sözlü ya da fiili bir tasarruf olabilir.
İkrâhın tasarruflara etkisi zorlanan (mükreh) kişiye tehditle yaptırılan fiilin niteliğine göre
değişiklik gösterir.
a) Sözlü tasarruflar
İkrâhın sözlü tasarruflar üzerindeki etkisi yapılan tasarrufa göre farklı olur.

1. Sözlü tasarruf ikrâr türünden ise, ikrâh mülci’ ya da gayr-ı mülci’ olsun bu tasarruf batıl sayılır.
Çünkü ikrâr doğru olma ihtimali yalan olma ihtimaline ağır bastığı için delil kabul edilmiştir. İkrah
baskısıyla yapılacak olanikrârınyalan olma ihtimali daha baskındır. Bu yüzden mükrehin ikrârı bâtıl
sayılır.
2. Sözlü tasarruf, nikâh, talâk, köle azâdı, ricî talakta kocanın süresi içinde karısına dönmesi
(ric’at), nezir, yemin gibi feshedilmeyen cinsten bir tasarruf ise sahih kabul edilir ve bütün hukûkî
sonuçlarını doğurur. Hanefîler hâzilin (şaka olsun diye irade beyanı ortaya koyan kişi) işlemlerine
kıyas ederek, ikrâh baskısı altında yapılan ve feshi kabul etmeyen hukûkî işlemleri geçerli
saymışlardır. Zira onlara göre rıza bulunmasa da bu işlemler kendilerine bağlanan hukûkî
sonuçlarını doğururlar. Çünkü zorlanan kişi (mükreh) fasit de olsa ihtiyarının varlığı ve rızasının
yokluğu açısından hâzil gibidir. O halde feshi kabul etmeyen hukûkî işlemler hâzil gibi mükrehten
sadır olması durumunda da geçerli olmalıdır.
3. Sözlü tasarruf alım-satım, kira, rehin, şirket gibi feshedilebilen cinsten bir tasarrufsa Hanefilere
göre fâsid olur. Çünkü onlara göre ikrâhın çeşitlerinden hiçbiri ihtiyarı ortadan kaldırmaz. Her iki
çeşit ikrah sadece rızayı yok eder. Rıza ise akitlerin sıhhat şartıdır. Sıhhat şartlarından birini
taşımayan her akit fâsid olur.
b) Fiili tasarruflar

Gayr-ı mülci’ ikrâhın fiili tasarruflar üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Bu çeşit ikrâh baskısıyla bir fiil ortaya
konacak olursa sonuçları, zorlayanı (mükrihi) değil zorlananı (mükrehi) bağlar ve zorlanan tek başına fiilin
bütün sorumluluklarını yüklenir.
Mülci’ ikrâh baskısıyla fiili tasarruflar üç başlık altında incelenebilir.

1. İkrâh Sebebiyle Yapılmasına İzin (ruhsat) Verilen Fiiller
Allah’ı inkâr etmeyi gerektirecek bir söz söyleme, peygambere sövme, dini alaya alma, başka birinin malını
almak veya çalmak aslında haram, fakat ikrâh sebebiyle yapılmasına izin verilen fiillerdir. Bunların zorlanan
kişi tarafından yapılmasında günah yoktur. Ancak zorlanan kişi bu fiilleri yapmaz ve bu yüzden işkence
görürse sevap kazanır, öldürülürse şehit olur. Nitekim Kur’an’da “ Kalbi imanla dolu olduğu halde (inkâra)
zorlanan kimse müstesna” (Nahl 16/106) buyrularak ikrâh halinde Allah’ı inkâr ifadelerinin kullanılmasına
izin verilmiştir. Rivayet edildiğine göre müşrikler Hubeyb b. Adiyy’e işkence yaparak Hz. Peygamber’e
sövmesini ve putları iyi sözlerle anmasını istemişler, Hubeyb de direnmiş onların istedikleri sözleri
söylememiş sonunda öldürülmüştür. Bu durumu öğrenen Hz. Peygamber “ O, şehitlerin en üstünü ve cenette
benim arkadaşımdır.” buyurmuştur.
Günah olmamakla birlikte başkasına ait bir malın ikrâh baskısıyla alınıp itlaf edilmesi halinde tazminat borcu
düşmez ve tazminat zorlayana ödetilir. Çünkü zorlanan onun elinde bir alet konumuna düşmüştür. Hanefî,
Şafî ve diğer bazı fakihlerin görüşü budur. Sonuç olarak şöyle denilebilir; ikrâh sebebiyle ruhsat verilen
fiillerde asıl hüküm değişmemekte ikrâh sadece, işleyenden günahı düşürmüş olmaktadır.

2. İkrâh Sebebiyle Yapılması Mubah Hale Gelen Fiiller
Bir kimse ikrâh baskısıyla içki içmeye domuz eti yemeye zorlanırsa normal durumlarda haram olan bu
maddeler, mubah hale gelir. Kur’an-ı Kerim’de bu konuyla ilgili olarak şöyle buyrulur: “Allah size ancak
mundar eti, kanı, domuz etini ve Allah’tan başkası adına kesilen hayvanı haram kıldı. Fakat kim mecbur
kalırsa onun (başkasının hakkına) saldırmadan ve sınırı aşmadan (bunlardan yemesinde) günah yoktur.
Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.” (Bakara 2/273) Bu ayet haram kılınan maddelerin ikrâh
sebebiyle mubah hale geleceğini yani aslî hükmün haramlıktan mubahlığa dönüşeceğini ifade etmektedir.
Buna göre kişi, zorlandığı halde bu tür fiilleri yapmaz ve öldürülür yahut bir organını kaybederse günahkâr
olur. Çünkü o mubah hale gelmiş bir fiilden kaçınarak kendi canını veya bir organını tehlikeye atmış
olmaktadır ki bu da haramdır. Bununla ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: “Kendi elinizle
kendinizi tehlikeye atmayınız.” (Bakara, 2/295). Hatta kendisini kendi eliyle tehlikeye atmış olmamak için
zorlanan kişiye bu fiilleri yapmak vacip olmaktadır. Vacibi terk ettiğinden dolayı da günah işlemiş
sayılmaktadır.

3. İkrâh Sebebiyle Haramlığı Kalkmayan Fiiller
Zorlanan kimsenin ikrâh baskısıyla da olsa başkasını öldürmesi haramdır. Yapmaması halinde kendi canını
kaybetme tehlikesi olsa bile bu fiilin işlenmesi caiz değildir. Çünkü başkasının canı da kendi canı gibi
dokunulmazdır.
Eğer mükreh, tehditle yapmaya zorlandığı öldürme fiilini gerçekleştirirse, kısas cezası mükrihe uygulanır.
Çünkü öldürme fiilinde zorlananı alet gibi kabul edilerek bu fiili zorlayana nispet etmek mümkündür. Kasten
adam öldürme suçunun cezası olan kısas, âlet konumunda görülen mükrehe değil onu kullanan mükrihe
verilir. Bu görüş hanefî hukukçulara aittir. Diğerlerine göre kısas cezası zorlanana (mükreh) uygulanır.
Çünkü o ikrahtan dolayı mubah hale gelmeyen bir fiili işlemiştir.
Zina da ikrâh baskısıyla mübah hale gelmeyen bir fiildir. Hanefîler dâhil bütün fakihler zina suçunun
cezasının zorlanana uygulanması gerektiği görüşündedirler. Ancak ikrâh zina haddinin uygulanmasında bir
şüphe oluşturduğundan ceza zorlanan kişiden de düşmektedir.

3.5. Tüzel Kişiler
3.5.1. Tüzel Kişilik Ve İslam Hukuku
Haklara sahip olabilen ve borç altına girebilen varlıklara kişi denildiğine daha önce işaret etmiştik. Ayrıca
kişi kavramını insanla sınırlandırmanın mümkün olmadığını da belirtmiştik. Hukuk, fiziki varlığı olmayıp
hak sahibi olabilen ve borçlar altına girebilen insan ve mal topluluklarını da kişi olarak tanımaktadır. Bu
topluluklara tüzel kişi denmektedir. Tüzel kişilikten söz edebilmek için topluluğun örgütlenmiş ve belirli bir
amacı gerçekleştirmek için birleşmiş olması gerekir. Tüzel kişiler sadece insanlara mahsus olan haklar
dışında insan kadar vücup ve eda ehliyetine sahip olabilirler.
Klasik İslam hukuku kaynaklarında tüzel kişi terimine ve bu ismi taşıyan bağımsız bir bölüme rastlanmaz.
Bazı yazarlar buna bakarak İslam hukukunda tüzel kişiliğin bulunmadığı görüşünü ileri sürmüşlerdir. Ancak
İslam hukuk tarihinde tüzel kişi özelliklerine sahip kurumların var olageldiği görülmektedir. İslam
hukukunun ilk dönemlerinden itibaren belirli şahıs ve mal topluluklarının, bu toplulukları kuran ve idare
eden şahıslardan ayrı bir kişiliğe sahipmiş gibi kabul edildikleri görülür. Dolayısıyla adı konmamış ayrı bir
kavram olarak telaffuz edilmemiş olsa da bu topluluklar bağımsız olarak alacaklı ve borçlu olabilmişler ve
verdikleri zararlardan dolayı sorumlu tutulmuşlardır.
3.5.2.Tüzel Kişi Kabul Edilebilecek Kurumlar
a-Devlet

İslam hukukunda tüzel kişi gibi kabul edilebilecek kurumların başında devlet gelir. İslam hukukuna göre
devletin, devlet başkanından ve onu idare eden kişilerden farklı bir kişiliği vardır. Aşağıdaki hükümler
devletin tüzel kişiliğe sahip olduğunudoğrulamaktadır.
1-Devlet başkanı veya yetkili bir komutanın düşmanla yaptığı barış antlaşması sadece antlaşma yapan kişileri
değil bunlardan sonrakileri de bağlar. Aynı şekilde barış yoluyla alınan bir ülkeni bağlı bulunduğu hukuki
statü daha sonra işbaşına gelen yöneticiler tarafından değiştirilemez.
2-Bir devlet başkanı tarafından atanmış olan memurlar o başkanın ölümü ile azledilmiş sayılmazlar.
3-Devlet adına iş gören memurlar yetkili oldukları alanlarda kasıtsız olarak birine zarar verirlerse bu
durumda meydana gelen zarar devlet tarafından tazmin edilir.
Bunlar devletin onu idare eden kimselerden ayrı bir varlığının bulunduğunu, devlet adına yapılan
tasarrufların o tasarrufu yapan şahsı değil devleti bağladığını göstermektedir.
b-Beytülmal (Hazine)
Kuruluşu İslamın ilk dönemlerine kadar uzanan beytülmal devlet başkanın şahsi hazinesinden farklıdır.
Devlet başkanının beytülmal üzerindeki yetkilere malik sıfatıyla değil kamu görevlisi sıfatıyla sahiptir. Bu
sebeple onunbeytülmalden yaptığı harcamalar kamu yararıyla sınırlıdır.
Beytülmal bir takım haklara ve borçlara ehildir. Vergileri, sahipsiz malları, sahipsiz terikeleri, cizye ve haracı
zekat ve öşrü, ganimet ve madenlerden alınan beşte birleri alır. Bunlar onun hakkıdır. Ayrıca beytülmal
Devlet memurlarının maaşları ve kamu görevlilerinin haksız fiillerinden doğan tazminatlar gibi borçlara da
ehildir.
b-Vakıflar
İslam hukukunda tüzel kişi olarak değerlendirilmesi en uygun kurum vakıflardır. Vakıf bir mal topluluğudur.
Vakıf kuruluş anından itibaren kurucusunun mal varlığından ayrılmakta ve hak ve borçlara ehil olma
bakımından bağımsız bir yapıya dönüşmektedir. Bir mütevelli veya mütevelli heyeti tarafından idare edilen
vakıflar bunlar eliyle yapılan işlemlerden doğan hak veya borçlara ehil olmaktadır. Bu ehliyetin sonucu
vakfa mal bağışı yapılabilmekte mütevellinin yapabildiği işlemlerden dolayı üçüncü şahıslara karşı
borçlanabilmektedir.Vakfın kurucusu olsa bilekusurlu bir davranışından dolayı vakfa zarar veren mütevelli
bu zararı tazmin etmekle yükümlü tutulmaktadır.

3.6.Değerlendirme ve Sorular

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Modern hukukta gerçek ve tüzel kişinin nasıl tanımlandığı ortaya konulduktan sonra İslam hukukunda
kişinin nasıl tanımlandığı, ehliyet kavramıyla neyin kastedildiği, ehliyetin vücub ve eda ehliyeti olmak
üzere iki kısma ayrıldığı açıklandı. Ardından, insan hayatının ehliyet kavramı açısından İslam
hukukçularınca dört evreye ayrıldığı ifade edilerek ehliyetin hangi durumlarda askıya alındığı ifade
edildi. Son olarak, modern öncesi İslam geleneğindeki devlet, beytü’l-mal ve vakıf kurumlarının
modern hukuktaki tüzel kişiliklere karşılık gelebileceği tartışıldı.

Bölüm Soruları
1)
İslam hukukunda kişi ne zaman başlamakta ve nasıl sona ermektedir?
2)
İslam hukukçularınca vücûb ve edâ ehliyeti kavramlarının hangi anlamda
kullanıldığını açıklayınız.
3)
Beş yaşındaki bir çocuğun durumunu vücub ve eda ehliyeti kavramları açısından
analiz ediniz.
4)
Rüşd ne demektir? Ehliyet açısından ne tür sonuçlar doğurmaktadır?
5)
İslam geleneğindeki vakıfları tüzel kişilik kabul etmek mümkün müdür? Tartışınız.
6)
Haram yolla sarhoş olmanın ehliyete nasıl bir etkisi bulunmaktadır? Açıklayınız.
7)
Unutmak, ehliyet arızalarının hangi kısmına girmektedir? Tartışınız.
8)
İkrahın hukukî tasarruflara etkisini tartışınız.
9)
Sefeh ne demektir ve hukukî tasarruflara nasıl etkide bulunmaktadır?
10)
Vakıflar tüzel kişilik sayılabilir mi? Tartışınız.

4. İSLAM KAMU HUKUKU, HİLÂFET VE
AHKÂMÜ’SSULTÂNİYE

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde modern anlatıya göre kamu hukuku fikrinin gelişimi, kamu-özel
hukuk ayrımı, hukukun üstünlüğü ve insan hakları kavramının ortaya çıkışına ilişkin
görüşler, bunların İslam hukuku açısından değerlendirmeleri, hilafet teorisi ve
Osmanlı hukuk düzenindeki şer’i-örfî hukuk ayrımına dair detaylar öğrenilecektir.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Osmanlı hukuk düzenindeki şeriat-kanun ya da şer’i-örfi hukuk ayrımı hakikati
yansıtıcı mıdır?
2)İslam tarihinde “hilafetin Kureyşîliği” algısında dönüşüm yasanmış mıdır?
3)İslam hukuku için kamu-özel hukuk ayrımından söz edilebilir mi?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

İslam kamu hukuku

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Kamu hukuku fikrinin
gelişimini, hilafet teorilerini,
hukukun üstünlüğü fikri ve
Osmanlı hukuk düzeninin temel
parametrelerini öğrenir.

Metinler, açıklamalı örnekler ile
kolay anlaşılması sağlanacaktır.

Anahtar Kavramlar
•

Kamu hukuku

•

El-Ahkâmü’s-Sultâniye

•

Hilafet

•

Örfî hukuk

•

Şeriat

Giriş
Hukukun iki ana türünden biri olan özel hukuk tarih boyunca hukuk denince ilk akla
gelen tür olmuştur. Bazen sivil (medeni) hukuk olarak adlandırılan özel hukuk alanı gerek
Roma hukuku gerekse İslam hukuku tarafından çok ayrıntılı ve sistematik bir biçimde
geliştirilmişti. Napolyon Kodu olarak biline Fransız Medeni Kanunu da aynı şekilde özel
hukuk alanında modern dönemlerdeki gelişmeleri derinden etkileyen bir metin oldu. İslam
hukuku ya da kendi terminolojiyle ifade edecek olursak fıkıh Müslüman toplumlarda hukuk
bilimine verilen addır.

4.1. Modern Anlatıya Göre Kamu Hukuku Fikrinin Gelişimi
Fıkıh kapsam olarak bugün hukuk denildiğinde anlaşılandan çok daha geniş bir
çerçeveye sahiptir. Örneğin fıkıh ibadetleri, müstehap, mendub ve mekruhları incelerken
hukukta

bunlara yer yoktur. Bu ve benzeri çekinceler akılda tutulmak kaydıyla fıkıh

bugünkü hukuk bilimine karşılık İslam medeniyetinde kullanılan bir terimdir. Fıkhın kendine
has konu bölümlemesi (tasnif, sistematik) olup bu hukuk alanında bugün var olan tasniften
farklıdır. Fıkıh esas olarak iki ana alandan oluşur: İbadetler ve Muamelat. İbadetler zaten
hukukun kapsamı dışından olup bugün de ilmihal ya da İslam İbadet Esasları başlığı altında
incelenir. Muamelat ise İslam hukukunun bugün adına hukuk denilen alana karşılık gelen
bölümüdür; gerçi muamelat kapsam olarak hukuktan daha geniştir, zira İslam hukuku
normların içselleştirilmesini de amaçladığından hukukla ahlakı birlikte mülahaza etmektedir;
İslam hukukunun, beş hükmünün içinde mendub ve mekruh değerlerinin olmasıbundandır.

4.2. Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Ayrımı
Bugün hukuk bilimi hukuki normları iki başlık altından incelemektedir: Kamu
Hukuku ve Özel Hukuk. Özel Hukuk medeni hukuk başta olmak üzere kişiler arası ilişkileri
düzenleyen hukuk kurallarıdır. Kamu Hukuku ise devletle bireyler arasındaki ilişkileri
düzenleyen hukuk kurallarını inceler. Kamu hukukunun en önemli bölümünü anayasa ve
devlet hukuku teşkil eder. Anayasa hukuku esasında iki bölümden oluşur: birincisi devlet
esas teşkilatını ilgilendiren kurallar, başka bir ifadeyle bir devletin temel kurumlarının
oluşum ve yönetimiyle ilgili kuralları inceleyen kurallardır. İkincisi ise devlet gücü
karşısında bireysel hakları teminat altına almaya dönük kurallardır. Birinci bölüm, yani
devlet esas teşkilat kanunu prensip olarak, kuvvetler ayrılığı ilkesi çerçevesinde üç erkin
birbiriyle ilişkisini düzenlemeyi hedeflemektedir. Herhangi bir devlette üç erk mevcuttur:
teşri yani yasama erki, icra yani yürütme erki ve nihayet kaza yani yargı erki. Kamu
hukukunun son asırlarda özellikle Batı’da bu üç gücün birbirlerinden ayrı ve birbirlerini
dengeleyen bir ilişki içinde olmaları için çaba harcamış ve parlamenter demokrasi adı
verilen bir sistemi bütün dünyanın gündemine getirmiştir. Güçler (kuvvetler) ayrılığı
sisteminin amacı ‘modern ulus devlet’in artan merkezi gücü karşısında devleti kontrol altına
almaktır. Bunu devletin dışında bir güçle yapamayacağımıza göre Kamu Hukukunun
bulduğu çözüm devletin farklı iktidar merkezlerinin birbirini dengelemesini sağlamak
şeklinde oldu. Modern ulus devlet geleneksel devletten farklı olarak çok ileri düzeyde bir
güç temerküzü yapmış ve maliye, polis/asker vb. bürokrasisi yoluyla vatandaşlar üzerinde
tam bir hakimiyet ve kontrol mekanizması geliştirmişti. Devletin bu artan iktidar ve güç

temerküzü karşısında devlet iktidarını sınırlamaya dönük uygulamalar zamanla ‘Kamu
Hukuku’ teorisinin oluşmasına neden oldu. Devletin gücünün bu şekilde sınırlandırılmasına
anayasal yönetim adı verilmiş ve böylece Kamu Hukuku içinde çok önemli bir yeri işgal
eden anayasa hukuku geliştirildi. Kara Avrupa hukuk düzeninin ilham verdiği anayasacılık
akımı 19. ve20. yüzyıllarda bütün dünyaya yayıldı. Bu yayılmanın gerisinde modern ulus
devletin Avrupa modelinde dünyaya yayılması yatıyordu. Başka bir ifadeyle geleneksel
devlet anlayışının terk edilmesi ve ‘modern ulus devlet’ modelinin 19. yüzyılda bütün
dünyaya yayılmasının bir neticesi olarak anayasal ya da Osmanlı terminolojisindeki
ifadesiyle meşruti yönetim tarzı benimsendi. Devletin ya da devletin en tepe yöneticilerinden
en aşağıdaki memuruna kadar hukuk içine alınması diyebileceğimiz bu süreç ‘hukukun
üstünlüğü’ fikrinin gelişmesine yol açtı. Hukuk devleti ilkesi anayasaların ikinci ilgi odağı
olan bireysel haklar meselesine bizi getiriyor.

4.3. İnsanHakları
Bireysel haklar ya da daha yaygın ifadesiyle insan hakları kavramı teorik olarak daha
eskilere götürülebilse de hukukun bir parçası, hele de anayasaların vazgeçilmez bir unsuru
olarak insan hakları kavramı 20. yüzyılın bir olgusudur. Özellikle II. Dünya Savaşı’ndan
sonra kurulan dünya düzeninde insan hakları meselesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun
1948’de kabul ettiği ‘İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ ile birlikte en önemli uluslararası
meşruiyet ilkelerinden biri olarak kabul edildi. Bu bildirgeye BM’ye üye olan hemen hemen
tüm devletler tamamen ya da kısmen imza koymuşlar ve böylece ‘evrensel insan hakları’
bilinci yaygınlaşarak en azından teoride bütün dünyada ahlaki ve hukuki bir kabule mazhar
olmuştur. Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi’nin yayınlanmasından sonra insan hakları
alanında daha bölgesel ve yerel adımlar atılmıştır. Hemen hemen tüm uluslar arası birlikler
bir şekilde insan haklarına saygı duyduklarını gösteren insan haklarının çiğnenmesini
önleyici tedbirleralmışlardır.
İnsan hakları bildirgesinin içerdiği temel hak ve özgürlüklerin güvenceye alınması,
bu kavram ahlaki bir duruşu gerektirse de, hukuki bir dayanak ve müeyyide olmaksızın
başarılamaz. Bu amaçla bazı devletler iç hukuklarının en üst yasası olan anayasalarına
temel hak ve hürriyetleri güvence altına alan maddeler yerleştirmiş ve bununla bağlantılı
olarak yasalarında gerekli düzenlemeleri yapma yoluna gitmişlerdir. Avrupa Birliği ve
Avrupa Konseyi üyesi olan devletler temel hak ve hürriyetleri güvence altına almak
amacıyla 1950’de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini kabul ettiler. Sözleşme,

yayınladıktan sonra Avrupa Birliği’ne veya Avrupa Konseyi’ne üye olan devletleri
bağlayan, dolayısıyla onların ulusal anayasalarını da aşan bir uluslararası anlaşma metni
haline getirmiştir. Ama Birliğe üye olan devletler anayasalarında temel hak ve
özgürlüklerle ilgili bir bölüm veya maddeler olmasa da Sözleşme metnini iç hukuklarının
bir parçası haline getirmek zorundadırlar ve Fransa’nın Strasbourg şehrindeki 1959’da
kurulan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne göre
alacağı kararları iç hukuklarına taşımakla yükümlüdürler. Ama Türkiye, Rusya ve
Azerbaycan gibi Avrupa Konseyi üyesi olup Birlik üyesi olmayan ülkeler, kendi
iradeleriyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne vatandaşlarının bireysel başvuru
yapabilmesine

imkan

vermişlerdir. Böylece

Mahkeme’nin vereceği

kararları

iç

hukuklarının bir parçası haline getirmek zorunda olmasalar da verilen tazminat kararlarını
uygulamayı kabul etmişlerdir.
Bölgesel İnsan Hakları bildirgesi yayınlama uygulaması Müslüman devletler
tarafından da takip edilmiştir. Bu girişimlerden biri İslam Konferansı Teşkilatı üyesi ülkeler
tarafından 1990 yılında kabul edilen Kahire İslam İnsan Hakları Bildirgesi’dir. Ancak bir
hukuki müeyyideden yoksun olduğu için bu ve benzeri diğer bildirgelerin ahlaki ve eğitici
bir anlamı dışında pratikte herhangi bir hükmü yoktur. Hatta İnsan Hakları Örgütünün her
sene yayınladığı insan hakları ihlal raporlarında Müslüman ülkelerin karnesinin pek iyi
olmadığı da maalesef bir gerçektir. İslam ülkelerinin 19. ve 20. yüzyıllar boyunca kendi
hukuki geleneklerinden kopmuş olmaları onların kendi geleneklerine uygun özgün bir insan
hakları anlayışı ve bilinci geliştirmelerini engelleyen en önemli faktörlerden biri olmalıdır.
Gerçi modern anlatı, İslam ülkelerinin, hukukun üstünlüğü, özgürlük, eşitlik ve adil
yargılanma gibi insan hakları kavramı için son derece hayati öneme sahip temel anlayışların
ancak modernleşme ile birlikte tanımaya başladıklarını iddia etmektedir. Aşağıda bu
anlayışa eleştirel bir bakış getirilecektir.

4.4. Hukukun üstünlüğü ve insan hakları kavramının ortaya
çıkışına dair görüşler
‘Avrupamerkezci tarihsel büyük anlatı’, 19. yüzyılve sonrasında meydana gelen
gelişmeleri ‘geleneksel öteki’nin terk edilerek modernleşmenin benimsenmesi olarak
anlatır.Başka bir ifadeyle rasyonel olmayan, aydınlanamamış ve bilimsellikten uzak
olan ‘Karanlık

Orta

Çağların’ eski devlet ve hukuk anlayışının yerini önce Avrupa’da ‘çağdaş, rasyonel,
aydınlanmış ve bilimsel’ bir siyaset ve hukuk düzenine terk ettiği, ardından bu gelenekten

köklü bir kopuş olan 19. ve 20. yüzyıl değişimlerinin bütün dünyaya yayıldığı iddia
edilmektedir. Avrupa merkezci bu tarihsel ve teorik okuma 20. Yüzyılın ilk yarısına kadar
hemen hemen tüm bilimsel anlatıların esasını teşkil etmiştir. Bu anlayışın uzantıları
ülkemiz de dahil dünyanın pek çok yerinde hala standart yaklaşım olarak üniversitelerde
okutulmaktadır. Aşağıda anayasal düşünce ve uygulamaların gelişimine ilişkin yapılan
yukarıdaki anlatının İslam hukuk tarihi açısından pek de kabul edilebilir bir yaklaşım
olmadığını göstermeye çalışacağız.

4.5. İslam Hukuku Açısından Hukukun Üstünlüğü, İnsan Hakları
ve Anayasal Düşünce
4.5.1. Hilafet Teorisi
İslam Hukuk Teorisi halife (imam) üzerinden devleti zaruri bir müessese olarak
görür. Devlet kendi başına (biaynihi) bir zaruret olmaktan çok dinin ve medeni hayatın
bekasını ve Şeriat’ın tatbikini sağlama aracı olduğu için zorunludur. Ancak İslam hukuku
günümüzdeki anlamıyla bir devlet teorisinden çok birey olarak Halife’nin ehliyet, hak ve
mesuliyetleri üzerinde durmuştur. Hilafet teorisi Hz. Peygamber’in Medine’de kurduğu ilk
devleti ve Peygamberimizin vefatını müteakip Raşid Halifeler’in geliştirdiği siyaset
anlayışını model alır. Halife hilafe kökünden türemiştir; hilafet ardıllık, birinin halefi olmak
manasına gelir. Terim olarak ise Hz. Peygamber’in vefatıyla onun siyaset/yönetim
düzleminde yerine geçen kimse manasınadır. Hilafet kavramı ilk zamanlardan beri
kullanılsa da aslında erken dönemde halife’ye emirü’lmüminin yani müminlerin yöneticisi
denirdir. Bu adlandırmanın da gösterdiği gibi halife iman edenlerin oluşturduğu siyasanın
başkanıdır. Ancak bu iman edenlerin oluşturduğu siyasada mümin olmayanların
yaşayamayacağı anlamına gelmez; İslam gayrimüslimlerin de İslam siyasasında
yaşayabilecekleri prensibini ta ilk asrından (M. 7. asırdan) beri kabul etmiş ve bu konuda
mesela Batı’nın ancak 20. ve 21. Yüzyılda geliştirilebildiği çok kültürlülük ve çok dinililik
siyasi yaklaşımını aşan bir tecrübe ortaya koymuştur. Konumuz gayrimüslimlerin İslam
siyasasındaki yeri olmadığı için bunu şimdilik erteleyerek hilafet teorisine dönelim.
İslam hukuku medeni bir yapı içinde bir yöneticinin varlığını zorunlu görür ve
İslami normların (Şeriat’ın) ancak bu şekilde hayatiyet kazanabileceğini varsayar.
Halifeyi/imamı ve dolayısıyla devleti zorunlu gördüğünden ve devletsizliği/anarşiyi de
mutlaka uzak durulması gereken bir olgu, ya da teknik tabiriyle fitne saydığından adil
olsun fasık olsun Halife’ye karşı isyanı genellikle hiçbir durumda tecviz etmemiştir.

Hz. Peygamber’in vefatından sonra yerine yönetici olarak kimin geçeceği sahabe
arasında tartışılmış ve bu tartışma ardından meydana gelen gelişmeler sayesinde Raşid
Halifeler modelinde İslam’ın siyaset esasları ortaya konmuştur. Halife Hz. Peygamber’in
‘İmamlar Kureyş’tendir’ hadisini esas alan hilafet teorisine göre halifenin Peygamberimizin
Mekke’deki kabilesi olan Kureyş’ten olmasını şart koşar. Nitekim Raşid Halifeler, Emevi
ve Abbasi Halifelerinin tamamı Kureyş kabilesindendir. Ancak bir başka hadiste
Rasulullah’ın “benden sonra hilafet 30 yıl olacaktır; ondan sonra azgın krallar devri
gelecektir” ya da “başınızda Necidli zenci bir köle de olsa ona itaat edin” ve benzeri
ifadeleri İmamlar Kureyştendir” hadisinin farklı yorumlara açık olduğu şeklinde
düşüncelere yol verdi. Ayrıca zamanla Kureyş kabilesinin İslam ümmeti içinde önemini
yitirmesi, Halife’nin İslam Ümmetinin bütününü temsil etmesi durumunun fiilen ortadan
kalkmıştır. Ayrıca 4./10. Yüzyılın ortalarından itibaren Halife’nin siyasi rolünde ciddi bir
kırılma ve değişimin ortaya çıkması sebebiyle Halife’nin Kureyşli olması şartının
vazgeçilmez bir şart olmadığı düşünülmeye başlanmıştır. Müslümanların bulundukları her
bir siyasi birimde kendi liderlerini seçmeleri veya mevcut liderlerine uymaları ve böylece
birden çok siyasi birimde farklı yöneticilerin varlığı kabul edilmiştir. Bütün bunlar Hilafet
müessesinde yeni yorum ve anlayışlara kapı araladı. Örneğin İbn Haldun daha 14. Yüzyılda
Halife’nin Kureyşiliği şartını kendi asabiyet teorisi açısından yorumlayarak bu hadisin
dönemsel şartlar gereği Arapları bir arada tutmak için Kureyş’in asabiyetine duyulan
ihtiyacı dile getiren bir biçimde yorumlamıştı. Osmanlı hilafet teorileri de daha çok İbn
Haldun’un bu yaklaşımını benimsediler.
Netice itibarıyla 1517’den itibaren Osmanlı Sultanları kendilerini halife olarak
gördüklerinde onlara karşı ciddi bir itiraz yapılmadı; hatta 19. Yüzyıla geldiğimizde
Osmanlı Halifeleri teritoryal olarak kendilerine bağlı olmayan Müslüman topluluklarca
halife olarak evrensel bir kabul gördüler.

4.5.2. 4./10. Yüzyılda Hilafet Teorisinde Dönüşüm ve Klasik Hilafet
Teorisi
334/945 yılında Büveyhiler Abbasi Bağdat’ına girdiğinde Hilafet devletinde geri
dönülmez

bir dönemin ve değişimin de başlatıcısı olduklarını herhalde tahmin

etmemişlerdir. Gerçi bundan bir süre önceden başlayarak Abbasi hanedanı Türk
komutanların askeri gücüne ihtiyaç duyar hale gelmiş olsalar da, esasen Büveyhiler’in
Bağdat’a girdikleri bu tarihe kadar Halifeler, Hulefai Raşidin’den beri gelen Halifenin

yetkilerini büyük ölçüde kendi şahıslarında toplamaktaydılar. Buna göre Halife hem siyasi
(iktidara) hem de dini (yargısal, eğitsel ve dini kurumlara ait) güçleri şahıslarında
topluyorlardı. Anayasal ifadeyle belirtmek gerekirse yasama, yürütme ve yargı erklerinden
yürütmenin başı Halifeydi. Başkadı (kadı’l kudat) da dahil kadıların atama yetkisi de
Halife’ye aitti ve böylece yargı gücü de üzerinde de belirli bir söz sahibi idi. Ancak kadılar
Halife adına değil de hukuk (şeriat) adına hüküm verdiklerinden belirli bir bağımsızlığa
sahiptiler.
Yasama yetkisi ise en baştan beri ulemanın kontrolünde idi ve Halifeler bu alana
ancak Hulefai Raşidin döneminde olduğu gibi, bizzat kendileri müçtehit oldukları durumda
girebiliyorlardı, yoksa Halife (iktidar) sıfatıyla yasama alanında söz sahibi değillerdi. En
azından özel hukuk alanında sistem bu şekilde işlemekteydi. Başka bir ifadeyle bu tarihe
kadar hem asker/kolluk güçlerini hem de medeni güçlerin kendilerinde toplandığı
icra/yürütme erki olan halife, siyasi/askeri iktidarın sultanların/emirlerin eline geçmesinden
sonra İslam tarihinde farklı bir rol üstlenmeye başladı. Osmanlı Sultanları’nın 1517’de
tekrar siyasi gücü halifenin diğer rolleriyle birleştirmelerine kadar süren bu yeni dönemde
(945 1517) Halife artık askeri/siyasi gücü kontrol edememektedir.
Özellikle Tuğrul beyin 1045/1055’de Bağdat’a girmesinden sonra Halife’nin bu
yeni rolü daha kalıcı bir hale gelmiş ve Gazzali gibi siyaset teorisi hakkında kitap yazan
alimler sultan ile halife arasındaki ilişkiyi açıklayan teorik düşünceler geliştirmişlerdir.
Buna göre sultan asker ve kolluk güçlerine sahip olmakla yürütme erkini üstlenirken Halife
ise hukukun/şeriatın uygulanmasını gözetleyen bir role sahip olmaktadır. Ayrıca Bağdat
Abbasi Halifeleri doğrudan icra gücüne sahip olmamalarına rağmen özellikle Sünni sultan
ve emirlere sembolik de olsa meşruiyet kazandıran bir güç olmaya devam ettiler. Herhangi
bir yönetici bir yerde kendi askeri gücüyle iktidarı ele geçirdikten sonra Bağdat’taki
Halifenin onayını alma ihtiyacı duymuştur. Ayrıca bu yeni dönem Halifeler, ulema ile
kurdukları özel bir ilişki sayesinde daha kalıcı/istikrarlı bir konum elde ettiler. Bu rol bir
yandan İslam toplumlarında hayati öneme sahip dini hayatın ve kurumların (camiler,
medreseler, darül-hadis ve darül- kurralar, tekkeler, hutbe gibi din hizmetlerinin)
yönetimini içerirken diğer yandan hukukun/şeriatın yönetimini uygulanmasını denetlemeyi
içine almaktadır. Halife’ye bu roller sultan/emirlerle kıyaslandığında daha kalıcı bir konum
vermiştir, zira toplumsal kurumlardaki süreklilik ve istikrar görece daha süreksiz ve geçici
olan emirlerin/sultanların konumunun aksine Halife’ye daha etkin ve derinlikli bir iktidar
kullanma zemini oluşturmuştur.

Sultanların zayıf olduklar durumlarda bu rol bazen

sultanın bazı güçlerini kullanmasını sınırlayacak boyutlara da varabilmiştir. Halifeler bu

konumlarını ulemanın temsilcisi olmakla elde etmişlerdir. Medreseler ve camiler ve benzeri
kurumların yönetiminde söz sahibi olmak yanında, özellikle fütüvvet teşkilatı aracılığıyla
sufi çevreleriyle de ilişkileri geliştiren Halife Kadir döneminden itibaren Abbasi Halifeleri
toplumun hemen hemen tüm etkin kesimlerine ulaşan bir ağ oluşturmuşlardır.
Klasik İslam dünyasında yasama erki ise hem Halife, hem de sultanın kontrolü
dışında

ulema

ve

onların mensubu oldukları dört

Sünni

mezhep aracılığıyla

yönetilmekteydi. En azından fıkıh ilminin kapsamına giren medeni hukuk, ceza hukuku ve
yargılama hukuku sahaları için bu gözlem geçerlidir. Mezhepler klasik İslam toplumunda
bir yandan hukukun öngörülebilir bir istikrara sahip olmasını sağlarken diğer yandan da
hukukun yenilenme ve değişim ihtiyacı karşısında yeniden üretimine zemin hazırlıyorlardı.
Ne yöneticiler ne de kadılar hukukun üretilmesi konusunda söz sahibi idiler. Hatta klasik
İslam hukuk teorisine göre prensip olarak müçtehit olması gereken kadılar zaman içinde
hukukun üretimi dışında kalmışlar ve anlaşmazlıklara uygulayacakları hukuk kurallarını
mensubu oldukları mezhebin belirlediği çerçevede formüle etmek zorunda kalmışlardır.
Klasik İslam hukuk anlayışında mezhepler bu sebeple hukukun üretimi ve uygulanmasını
denetleyen kurumlar olmuşlardır; kanunlaştırma fikrinin henüz bilinmediği bu dönemde
hukukta istikrar bu yolla sağlanmıştır. Bu anlayışta mezhep (hukuk okulu) doktrininde
yetkin olan en üst düzey hukukçular (müftiler) yeni sorular ve sorunlara çözüm bulan
fetvaları üretme yetkisine sahiptiler. Mezhep çevresinde bu yetkiyi elde edemeyen hiç
kimsenin fetvası mezhebin hukuk sistemine dahil olamazdı. Görüldüğü gibi modernöncesi
dönemlerde kuvvetler ayrılığı anlayışının olmadığı, bu fikrin ancak Batıda son asırlarda
geliştiği iddiası en azından klasik İslam siyaset ve hukuk pratiği açısından kabul edilebilir
değildir. Başka bir ifadeyle durum Avrupa merkezci modern anlatının anlattığından çok
daha karmaşıktır.
Kuvvetler ayrılığı ilkesi Şeriat/hukuk fikri sayesinde İslam toplumlarında hukukun
üstünlüğü fikrinin yerleşmesini sağlamıştır. Burada ulemanın şeriatı fıkıh ilmi aracılığıyla
bilimsel bir uzmanlık alanı olarak tanımlamaları ve böylece siyasi iktidarın bu alana
nüfuzunu önlemeleri sayesinde başarılabilmiştir. İslam hukuku karşılaştırmalı hukukçuların
da gözlemlediği gibi bir “hukukçular (fukaha) hukuku” niteliğine sahip olup hukukçu
(fakih) unvanı devletin verdiği bir sıfat değildir; aksine fakih ehliyeti fıkıh ve mezhep
geleneği içinde sivil bir niteliğe sahiptir. Dolayısıyla İslam hukukunda hukuki normun
üretimi devletin hiçbir şekilde müdahil olamadığı sivil (medeni) bir süreçtir. Bu sistem
Mecelle ile birlikte büyük bir kırılmanın yaşandığı 19. yüzyıla kadar Osmanlı Devleti de
dahil tüm İslam devletlerinde uygulanmıştır.

Siyasi iktidarı ellerinde tutan emirler, yöneticiler, sultanlar ya da padişahlar kim
olursa olsun İslam topraklarında siyasi erke sahip olan herkes şeriata ve onun
hukukbilimsel ifadesi olan fıkıh

ve

mezhepleri

tanımak

ve

uygulamakla

yükümlüydü. Bireysel olarak hukukun uygulanmadığı, ya da kötü uygulamaların olduğu
durumlar her toplumda olduğu gibi bolca mevcut olsa da en azından teorik olarak
Şeriat’ı/hukuku üstün tutma fikri modern öncesi İslam toplumlarının temel bir hususiyeti
idi. Bununla birlikte özellikle Kamu Hukuku fikrinin gelişimi açısından konunun
irdelenmesi gerekmektedir. Aşağıda Osmanlı tecrübesinden söz ederken bu konuya da
değineceğiz.

4.6. Osmanlı Hukuk Düzeni: Şeriat ve Kanun ya da Şer’i ve Örfi
Hukuk İkilemi Meselesi
Yukarıda anlattığımız siyaset ve hukuk teorisi Osmanlı Devleti’nin kendisinden
önceki İslam devletlerinden özellikle Anadolu Selçukluları ve Memluklerden devraldıkları
bir mirastı. Osmanlı Devleti Şeriatı ve onun hukukbilimi olan fıkhı kendi hukuk düzeninin
temeli kabul etti. Merkez toprakları (Rumeli ve Anadolu) ağırlıkla Hanefi olduğu için
başkent İstanbul ve diğer merkez şehirlerinde Hanefi mezhebini hukuk sisteminde esas aldı;
ama bunun yanında özellikle Arap vilayetlerinin 16. yüzyılın başından itibaren Osmanlı
hakimiyetine girmesiyle birlikte diğer mezhepleri de klasik İslam hukuk teorisi
doğrultusunda tanıdı. Mesela Şam’da ve Kahire’de başka mezheplere mensup kadılar da
görev yapmaya devam ettiler. Fıkıh ilmi ve onun yol verdiği mezhep sistemi böylece
Osmanlı hukukunun temel düzenini ve hukuk dilini belirlemekteydi.
Bununla birlikte Fatih’in 1453’te İstanbul’u fethetmesinden sonra bir İmparatorluk
haline gelen Osmanlı Devleti’nde özellikle devlet teşkilatını (seyfiye, kalemiye, ilmiyenin),
toprak ve ceza hukuku ve vergi alanlarını düzenleyen bir kanunname yayınlanmıştır. Fatih
Kanunnamesi diye bilinen bu kanun her ne kadar Osmanlı hukuk geleneğinde yetişmiş olan
ilmiye ya da kalemiye erbabınca kaleme alınmış olsa da kesinlikle klasik fıkıh ilminin
kapsamı dışındadır. Her şeyden önce kanun çıkarma yetkisi Padişah’a aittir ve bu yetkisini
Padişah fakih sıfatını taşıması gerekmeyen Nişancı aracılığıyla kullanmaktadır. Kanunname
Padişah’ın onu bir ferman olarak yayınlamasıyla birlikte yürürlüğe girmektedir. Dolayısıyla
kanunun üretiminde fıkhi bir akıl yürütme süreci izlenmediği gibi, herhangi bir fıkhi
hükmün fıkıh mezhebi içindeki bir fetva şeklinde meşruiyet kazanma sürecinde
gördüğümüz usulden farklı olarak kanun hükümleri meşruiyetlerini padişahın fermanından

almaktadır. Bu durum Fatih dönemi tarihçilerinden Tursun bey tarafından da gözlemlenmiş
ve Osmanlı hukukunun şer‘i ve örfi iki kaynaktan beslendiği tespit edilmiştir. Şeriat ve
Kanun ikilemini açıklamaya çalışan bazı modern araştırmacılar Osmanlı’da iki tür hukukun
var olduğu ve bunlardan birinin dini diğerinin ise dünyevi ya da seküler hukuk olduğunu
iddia etmişlerdir. Her şeyden önce dini hukuk ifadesinin Osmanlı’ya ait olmadığını
belirtmemiz gerekir, bu ancak 19. yüzyıl ve sonrasının terminolojidir. Kaldı ki Osmanlı
hukuk düzeninde biri dini (şer’i) diğeri de dünyevi (kanun) davalara bakan iki mahkeme
yoktur; mahkemeler tektir ve bu mahkemelerde medresede hukuk eğitimi almış ve daha
sonra müderrislik ve kadılık yapan fakihler istihdam edilmiştir. Dolayısıyla hukukun iki
kaynağı iki farklı hukuk düzeni anlamına gelmemektedir.
Bununla birlikte İslam tarihinde bu kadar belirgin bir biçimde ilk kez Osmanlı
hukuk düzeninde görülen bu Şeriat yanında ayrı bir

Kanun olgusunun açıklanması

gerekmektedir. Bir çok açıklama yanında benim öne sürdüğüm açıklama şudur: fıkıh yani
klasik İslam hukuku (şeriat) her ne kadar külli bir kapsayıcılık iddiasında olsa da esasen
bugün özel hukuk dediğimiz alanda daha çok geliştirilmiştir. Klasik fıkıh kitaplarına
baktığımızda

bunlar

ibadetlerden

sonra

muamelat

(borçlar,

ticaret

hukuku)

munakahatmufarakat (aile ve kişi hukuku), mirasvasiyet ve bir de ukubat (ceza
hukukunun bir kısmı) bölümlerinden oluşur. Ayrıca yargılama hukuku da fıkıh kitaplarında
geniş yer tutmaktadır. Bu saydıklarımızda sadece ceza hukuku ve yargılama hukuku kamu
hukuku kapsamındadır. Bunların dışında fıkıh kitapları sadece özel hukuk konularını
içermektedir.
İslam Hukuku özel hukuku geliştirdiği kadar kamu hukukunu geliştirememiştir.
Bununla birlikte tam olarak hukuk kapsamında yer almasa da İslam hukukçuları,
yöneticilere nasihat babından ahkamü’ssultaniye ya da siyaseti şer’iyye başlıkları altında
kitaplar yazarak kamu hukuku alanına da müdahil olmaya çalışmışlardır. Daha önemlisi
Halife’nin seçimi, Halife olacak kişide aranan şartlar ya da Halife’nin veliaht ataması gibi
konulara da geniş yer vermişlerdir. Bu çalışmalar ve bunlarda mevcut kurallar, fıkıh
kitaplarında mevcut hukuk hükümlerinin kadılar eliyle uygulanması anlamında bir
yaptırıma sahip olamadıkları için bunların tam olarak hukuki metinler olarak
değerlendirilmesi pek doğru değildir. Zira mahkemede kendisine başvurulamayan bir kural
ne kadar hukuki değer taşıyabilir; başka bir ifadeyle bir bürokratın, mesela vezirin
atanmasının ahkamü’ssultaniyede yazan usule uygun olup olmadığı mahkemelerce
denetlenmedikçe bu usulün hukuki bir hükmü yoktur. Bu sebeple ahkamü’ssultaniye ya da
siyaseti şer’iyye edebiyatını diğer fıkıh kitapları gibi hukuki değere sahip saymak uygun

değildir; belki siyasetname ya da nasihatülmüluk edebiyatı kapsamında bunları görmek
daha doğrudur.
İslam tarihinde Kamu Hukuku alanının hukukçuların (ulemanın) düzenlemesinin
dışına çıkarılmasını nasıl okumalıyız? Bu soruyu cevaplayabilmek için Kamu Hukuku
fikrinin gelişim tarihine biraz bakmak gerekir. Tarihçilerin erkenmodern dönem dedikleri
16. Yüzyıl ve sonrasında yavaş yavaş gelişen Kamu Hukuku fikri “modern ulus devleti”
fikriyle çok sıkı bir irtibat içinde ortaya çıkmıştır. “Modern ulus devlet” geleneksel
devletten farklı

olarak hakimiyeti altındaki topraklarda mevcut her şeyi kontrol altına alan

bir devlettir. Eğitimden sağlığa, kültürden hukuka ve yerel yönetimlere hemen hemen
iktidar alanlarının tamamını kuşatma fikrine dayanan modern ulus devlet ilk olarak Batı
Avrupa’da ortaya çıktı. Hukuk alanında Napolyon Kodu oalrak bilinen 1804 tarihli Fransız
Medeni Kanunu ile birlikte hukuku üretmeyi de kendi uhdesine alan modern ulus devlet,
sanayi devrimi, bilimsel ve teknolojik gelişmeler sayesinde gittikçe hakimiyetini artırarak
tek iktidar alanı olarak kendisini empoze etti. 18. ve 19. yüzyıllarda aydınlanmacı elitin
ideolojilerini jakoben bir tarzda topluma empoze edebilmesi de ancak bu değişimi ve
reformu kendi tekeline alan modern ulus devlet sayesinde mümkün olmuştur. Geleneksel
devlette iktidarın sahip olmayı hayal bile edemeyeceği kadar geniş yetkileri kendisinde
toplayan modern ulus devletin bu sürekli genişleyen iktidar gücü, Batı’da orta sınıfları ve
burjuvaziyi bu gücü dengeleyecek bir yol bulmaya zorladı. Devlet gücünü elinde
bulunduran krallar, prensler, dükler ve onların bürokratlarının hukuk vasıtasıyla kontrol
altına alınması fikri böylece Kamu Hukuku fikrinin doğmasına yol açtı. Hiç şüphesiz
geleneksel devletler de kendi Kamu Hukuku fikirlerine sahiptiler ancak geleneksel devlette
iktidarın çok daha paylaşılan ve lokal bir karakter arzetmesi Kamu Hukuku fikrinin bu
kadar somutlaşmasına yol vermedi. Modern ulus devletin gelişerek nihayet 20. Yüzyılda
George Orwell’in 1984 adlı romanında karikatürize ettiği her şeyi ve herkesi kontrol eden
bir dev araca dönüşmesiyle Kamu otoritesini kontrol etme ihtiyacı kendisini daha da
dayattı. Demokrasi, serbest seçimlerle halkın iradesinin iktidara taşınması, insan hakları
bilincinin geliştirilerek bu devasa otorite karşısında bireylerin özgürlük ve güvenlik
alanlarının güvence altına alınması ve benzeri gelişmelerin 20. Yüzyılda ortaya çıkması hep
bu modern ulus devlet fikriyle irtibatlıdır.
Tekrar Osmanlı hukukuna dönecek olursak, Osmanlı Kanunnameleri yukarıda da
söz ettiğimiz gibi daha çok devlet yapılanması, mali konular ve bunlarla bağlantılı parasal
cezalar ve vergileri düzenlemektedir. Zira bu alanlarda İslam hukukçuları Kitabü’lHarac
ve benzeri bazı denemeler yapmış olsalar da esasen Kamu alanını doğrudan ilgilendirdiği

için bu tür mevzular sivil hukukçuların inisiyatifine terk edilmemiştir. Hulefai Raşidin
döneminden sonra özellikle Emevi İktidarıyla birlikte Kamu hukuku alanında ulemanın ve
fukahanın söz söyleme yetkisi büyük ölçüde sınırlandırılmış ve bu durum daha sonra da bu
şekilde devam etmiştir. Bununla birlikte bireysel haklardan önemli bir kısmı Şeriat
sayesinde güvence altına alındığından devlet başkanları ve yüksek devlet görevlilerinin
buna saygı duymak zorunda kaldılar.
Kadı mahkemelerinde bireyler arası haklar ve yükümlülükler görülmekle beraber
İslam tarihinde Kamu Otoritesini, en azından yüksek bürokrasiyi (valiler, kadılar, vs. ) ve
yöresel bey ve ağaları kontrol altına almaya dönük alternatif bir yargı sistemi daha
gelişmiştir. Mezalim Mahkemesi adı verilen bu yargılama sisteminde devlet başkanı veya
onun atadığı özel yetkili bir şahıs Kamu görevlileri ve diğer güç sahipleri hakkında yapılan
bireysel şikayetleri çözüme kavuşturmak üzere belirli zamanlarda oturumlar yapmıştır.
Ulemanın da destek verdiği mezalim yargı sistemi emirlerin ve sultanların bile zaman
zaman yargılandıkları örneklere şahitlik etmiştir. Örneğin Memluk döneminde meşhur alim
ve baş kadı İzzeddin b. Abdüsselam Memluk Sultanlarını yargılamakla tehdit edecek
kadar kendisinde iktidar görmüştür.
Böyle bir mirası devralan Osmanlı Hukuk sistemi bir yandan geleneksel olarak
fıkhın kontrolündeki kadı mahkemelerini devam ettirirken tazir ve siyaseti şer’iye konsepti
çerçevesinde devlet başkanına bırakılmış olan kamu hukuku alanını Fatih Sultan Mehmet
zamanından itibaren bir Kanun çerçevesinde düzenlemeye giriştiler. Bu alan Osmanlılardan
önce de fukaha tarafından değil devlet başkanları ve bürokratlar tarafından düzenlenmekte
idi. Bunun bir Kanunname olarak yayınlanmış olması ve her Padişah’ın tahta çıktıktan
sonra bu Kanunnameyi aynen veya belirli değişiklerle yeniden yürürlüğe sokması ve
böylece Kanunun yazılı bir geleneğinin oluşması Osmanlı Devleti’ni daha önceki İslam
devletlerindeki uygulamalardan ayıran temel özelliklerdir. İbn Kemal ve Ebussuud Efendi
gibi 16. Yüzyılın önemli şeyhülislamlarının çabalarıyla Kanun ve Şeriat arasındaki
gerilimler ve ikilemler minimalize edilmiştir. Sonuç itibarıyla Osmanlı örneğinde Kanun ve
Şeriat iki farklı ve alternatif hukuk düzeni anlamına asla gelmemiştir.
Osmanlı devleti mezalim mahkemeleri fikrini de geliştirerek daha kurumsal bir
yapıya kavuşturmuştur. Divan adı verilen Padişah’ın, Vezirlerini Kazaskerlerin ve diğer
başka yüksek makam sahiplerinin de bir parçası olduğu Divan İmparatorluk ölçeğinde
hatta bireysel başvuru yoluyla zulüm ve baskı türünden şikayetlerin ele alındığı bir kurum
olarak da işlev görmüştür. Örneğin Hırvatistan’ın Dimetoka şehrinden bir gayrimüslim
kendi bölgesindeki mülki amiri doğrudan Divan’a şikayet edebilmekteydi.

Son olarak İnsan hakları kavramına gelince, İslam hukukunun örneğin Hanefi
yorumunda insanın ayrılamaz bir parçası, yani insan olması gereği ismet sıfatına sahip
olduğu fikri mevcuttur ki, bu modern insan hakları jargonundaki “inalienable rights”
kavramına çok benzemektedir. Hanefi hukuk felsefesi insanın sadece insan olmaktan
kaynaklanan dokunulmazlıklarının bulunduğunu ve kölelik ve benzeri durumların ise
asli değil

arızi durumlar olduğunu yüzyıllar öncesinde ifade etmektedir. Bu sebeple

Hanefi hukuku mesela öldürme ve yaralama suçlarının cezası olan kısasın İslam
toplumunda yaşayan gayrimüslim

ile Müslüman arasında da geçerli olduğunu kabul

etmiştir. Yani bir Müslüman bir gayrimüslimi öldürdüğü için kısas edilir. Mal, mesken
dokunulmazlığı ve seyahat hürriyeti de bu kapsamda İslam hukukunda ilke olarak kabul
edilmiş haklardandır. İnsan hakları kavramının 20. Yüzyılın ikinci yarısında özellikle
milyonlarca insanın ölümüne yol açan II. Dünya Savaşı’nın katliamlarına bir tepki olarak
geliştiği düşünülürse yine devlet otoritesinin sorumsuz ve aşırı kullanımın neticesi ortaya
çıkan olumsuzlukları önleme bağlamının bu kavram için de geçerli olduğunu söyleyebiliriz.
İslam hukuku Şeriat fikrinin yerleştirmekle özellikle adil yargılanmayı güvence altına almış
ve insan hakları fikrinin gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur.
Sonuç olarak Kamu Hukuku fikrinin olgunlaşması her ne kadar 20. Yüzyılda
gerçekleşmiş olsa da İslam hukuk ve siyaset tarihi, Kamu Hukuku fikrinin gelişiminin
Avrupa Merkezci ve tek taraflı anlatının tasvir ettiği resimden farklı olduğunu
göstermektedir. Hatta Hz. Peygamber ve Hulefai Raşidin dönemi dikkate alınırsa İslam’da
kamu otoritesinin sınırlandırılmasına dönük son derece zengin örnekler ve anlayışların
mevcut olduğunu da hatırlamak gerekir. Zaten Kur’anı Kerim’in yönetime dair çok sınırlı
sayıdaki değinilerinin şura, adalet ve emanetin ehliyetli kimselere teslim edilmesi şeklinde
ilkeler olması İslam’ın Kamu gücünün suiistimalini önlemeye önem verdiğini
göstermektedir.
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Uygulama Soruları
1. El-Ahkâmü’s-Sultâniye edebiyatından kısaca bahsediniz.
2. Osmanlı hukuk düzeni örfî-şer’î hukuk ayrımına dair görüşleri açıklayınız.
3. Kamu-özel hukuk ayrımının Roma hukukundaki temellerini anlatınız.
4. Hilafet teorisi hakkında bilgi veriniz.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde kamu hukuku fikrinin nasıl geliştiğini, kamu-özel hukuk
ayrımının neye göre yapıldığını, hukukun üstünlüğü fikrinin nasıl ortaya
çıktığını,hilfet teorisi ve 4./10. Yüzyılda hilafet teorisinde nasıl bir dönüşümün
yaşandığını, Osmanlı hukuk düzeninde yer bulan şer’î-örfî hukuk ikilemini öğrendik.

Bölüm Soruları
1. Fıkıh ve hukuk mahiyetleri itibariyle mukayese edildiğinde aşağıdakilerden hangisi
açısından farklılaştıkları iddia edilemez?
a. Kapsam alanının genişliği
b. Dini ritüelleri içkinlik
c. Konuların tasnif biçimi
d. Ahlaki temel yargıları içerme
e. Bireyler arası ilişkileri düzenlemeyi amaç edinme

2. Fatih Sultan Mehmet’in, 1453 yılında İstanbul’u fethinin ardından bir imparatorluk
haline gelen Osmanlı Devleti’nde özellikle devlet teşkilatı olmak üzere (seyfiye, kalemiye,
ilmiye), toprak hukuku, ceza hukuku ve vergi alanlarını düzenleyen bir kanunname
yayınlanmıştır. Fatih Kanunnamesi adını alan bu kanun,her ne kadar Osmanlı hukuk
geleneğinde yetişmiş olan ilmiye ya da kalemiye erbabınca hazırlanmış olsa da kesinlikle
klasik fıkıh ilminin kapsamı dışındadır. Bunun nedenleri arasında
I. Kanun hükümlerinin meşruiyetlerini padişahın fermanından alması
II. Padişahın kanun çıkarma yetkisini nişancı vasıtasıyla kullanması
III. Kanunun üretim sürecinde benimsenen usul
IV. Kanunun kamu hukuku alanına giren ceza hukukunu içeriyor olması
özelliklerinden hangileri sayılabilir?
a. I, II, III ve IV
b. I, II ve III
c. I ve III
d. I, III ve IV
e. I ve II

3. Kamu Hukuku fikrinin olgunlaşması her ne kadar 20. yüzyılda gerçekleşmiş olsa da
İslam hukuk ve siyaset tarihi, Kamu Hukuku fikrinin gelişiminin Avrupa Merkezci ve tek

taraflı anlatının tasvir ettiği resimden farklı olduğunu göstermektedir. Bunun gerekçeleri
arasında aşağıdakilerden hangisi sayılabilir?
a. Şeriatın İslam hukukunun temel kaynağı olması
b. İslam devletlerinde Mezalim Mahkemeleri ve Divan gibi kurumların görülmesi
c. Fıkıh kitaplarında yönetime dair konuların tafsilatlı biçimde ele alınması
d. Siyasetü’ş-şer’iyye türü eserlerde yer alan hükümlerin kadılar elinde yaptırım
kazanması
e. İslam hukukunda özel hukuka kıyasla kamu hukukunun daha gelişmiş olması

4.Gazzali gibi siyaset teorisi hakkında kitap yazan alimler sultan ile halife arasındaki
ilişkiyi açıklayan teorik düşünceler geliştirmişlerdir. Buna göre sultan asker ve kolluk
güçlerine sahip olmakla yürütme erkini üstlenirken Halife ise hukukun/şeriatın uygulanmasını
gözetleyen bir role sahip olmaktadır.
İslam alimlerini bu tip izahlar yapmaya sürükleyen sebepler arasında aşağıdakilerden
hangisi sayılabilir?
a. Sultan ve halifenin aynı şahıs olması
b. Sultanların fakih olması
c. İslam devletlerinde şeriatın uygulanıyor olması
d. İslam devletlerinde yasama yetkisinin büyük oranda halifenin elinde olması
e. Tuğrul Bey’in Bağdat’a girişiyle halifenin siyasi/askeri iktidarı yitirmesi

5. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel devlet anlayışından modern ulus devlet
modeline geçişin, oluşumunda etken olduğu bir gerçeklik olarak yorumlanamaz?
a. Kamu hukuku teorisinin ortaya konulması
b. Anayasa hukukunun gelişmesi
c. Meşruti yönetim tarzının benimsenmeye başlanması
d. Hukukun üstünlüğü ilkesinin benimsenmesi
e. Yasama, yürütme ve yargı erklerinin tek elde toplanması

6. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre
alacağı kararları aşağıdaki ülkelerden hangisi iç hukukuna taşımakla yükümlü değildir?
a. Fransa
b. Hollanda
c. Almanya
d. İtalya
e. Türkiye

7. "İslam Hukuk Teorisi halife (imam) üzerinden devleti zaruri bir müessese olarak
görür. Devlet kendi başına (biaynihi) bir zaruret olmaktan çok dinin ve medeni hayatın
bekasını ve Şeriat’ın tatbikini sağlama aracı olduğu için zorunludur."
Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdaki yönetim biçimlerinden hangisi İslam Hukukunun
öngördüğü bir model olamaz?
a. Monarşi
b. Oligarşi
c. Anarşi
d. Demokrasi
e. Meşrutiyet
Cevaplar: 1:e 2:b 3:b 4:e 5:e 6: e 7: c

5. DEVLETLER HUKUKU

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu bölümde, devletler hukukunun yapısı ile kaynakları ve devletler hukukunun
konularının ve konu ile ilgili terminolojinin öğrenilmesi hedeflenmiştir.

Bölümle İlgili Temel Sorular
1. Devletler hukukunun ana konuları nedir?
2. Siyer ilmi nedir?
3. Dâru’lharb ve dâru’l İslâm nedir?
4. Harâc, fey, ganimet nedir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Devletler hukuku ile ilgili
meseleler

Devletler hukuku, bu alan ile ilgili
temel kavramlar, devletler
hukukunun günümüze bakan yönü

Deliller, açıklamalar ve farklı
görüşler arası karşılaştırmalar
ile konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.

Anahtar Kavramlar
Siyer
Dâr
Dâru’l-harb
Dâru’l-İslâm
Dâru’s-sulh
Ehlü’z-zimme
Müste’men
Harâc
Fey
İrtidâd
Bağy

5.1. İSLAM DEVLETLER HUKUKUNUN MAHİYETİ VE
KAYNAKLARI
5.1.1. İslam Devletler Hukukun Mahiyeti
İnsanın yaratıcısı, başka insanlar ve toplumlar ile olan ilişkilerini düzenleyen fıkıh
ilmi, aynı zamanda toplumların birbirleriyle olan münasebetlerine yönelik kurallar da
koymaktadır. Toplumların birbirleriyle olan münasebetlerinin bireylerin birbirleriyle olan
ilişkilerine oranla daha karmaşık olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bunların belirli bir
düzen içerisinde sürdürülebilmesi için üzerinde ittifak edilen gelişmiş kuralların var olması
zorunluluk arz eder. Bu nedenle fıkıh ilminin teşekkül ettiği ilk dönemlerden itibaren
devletlerin birbirleriyle münasebetleri çerçevesinde zengin bir literatürün oluştuğu görülür.
Bu literatürün oluşmasında Müslümanların tarih içerisinde kurdukları değişik devletlerde elde
edilen tecrübelerin önemli bir role sahip olduğu kuşkusuzdur.
İslam devletler hukuku ile ilgili eserlerde ele alınan konular ve bu çerçevede ortaya
konan bilginin bir kısmının, o dönemdeki tecrübe ile yakından ilgili olduğunu söylemek
mümkündür. Bu nedenle fukaha, kendi dönemlerinin şartlarını göz önünde bulundurarak ve
hakim olan yaklaşımların farkında olarak bu alanda bilgi üretmişlerdir. Özellikle
devletlerarası münasebetler söz konusu olduğunda başka devletlerin uygulamaları aynı
dönemde yaşayan diğer devletleri de etkilemiş ve mukabil tavırlar geliştirmelerini sağlamıştır.
Dolayısıyla her döneme hakim olan anlayışların devletlerarası münasebetlerde önemli
farklılıklar arz ettiği görülür. Bu nedenle klasik kaynaklardaki devletler hukuku ile ilgili
teorilerin bu bakış açısıyla incelenmesi gerekmektedir.
Fıkıh ilminin çerçevesini çizmiş olduğu devletlerarası ilişkilerin kendi tarihsel bağlamı
içerisinde ideal bir sistem olduğu ve bunun asırlarca İslam devletlerinin başka devletler ile
münasebetlerini tanzim ettiği ifade edilmelidir. Bu konu ile ilgili olarak fıkıh içerisinde
geliştirilen değişik teorilerin dayanmış olduğu teorik çerçeve önemli olmakla beraber
devletler hukuku da hukukun diğer alanları gibi pratik ile gelişen ve uygulamadan büyük
oranda

beslenen

bir

alandır.

Dolayısıyla

İslam

dünyasının

bazı

bölgelerinin

sömürgeleştirilmesi ve Osmanlının yıkılmasını müteakip İslam dünyasının her tarafında
ikame edilen ulus devleler ile beraber devletler hukuku da zayıflamıştır. Bu durum, fıkıh
ilminin devletler hukuku alanında sunmuş olduğu imkanlardan hareketle inşa edilecek muasır
yaklaşımları ve günümüze hitap eden teorilerin geliştirilmesini engellemiştir.

5.1.2. İslam Devletler Hukukunun Kaynakları
Devletler hukuku ile ilgili konular fıkıh eserlerinde ilk dönemlerden itibaren Kitâbü’sSiyer başlığı altında incelenmiştir. Siyer kelimesi sadece devletler hukuku alanını ifade etmek
için kullanılmamış, Hz. Peygamber’in (a.s) hayatını konu alan eserlere de bu ad verilmiştir.
Hz. Peygamber’in (a.s) hayatına dair malumat hadis kitaplarında geçmesine rağmen, siyer
eserlerinde müstakil bir şekilde incelenmesinin temelinde, bu alanda kaleme alınan kitaplarda
daha çok Hz. Peygamber’in (a.s) başkalarıyla münasebetleri, savaş ve antlaşmaları gibi
meselelerin müstakil bir şekilde ele alınmak istenmesinden kaynaklanmaktadır. Zira Hz.
Peygamber’in (a.s) hayatından Müslümanlar için örneklik teşkil edecek konuların daha çok
hadis kaynaklarında, buna karşılık devlet başkanı, ordu komutanı gibi yönetim ile ilgili ve
Müslümanlar dışında kalan gruplar ile olan münasebetler çerçevesinde ortaya koyduğu
pratiğin de siyer eserlerinde ele alındığı görülmektedir. Hz. Peygamber’in (a.s) örnekliğinin
yanında sahabenin, özellikle de Hulefâ-i Râşidîn’in bu konudaki tecrübesinin daha sonraki
teori ve pratik açısından kıymetli bir yeri olduğunu ifade etmek gerekir. Dolayısıyla siyer
kelimesinin fıkıh eserlerinde devletler hukukuna ait konuları ifade eden bir kavram olarak
kullanılması, İslam devletinin başka toplumlar ve devletler ile münasebetlerinde izleyeceği
yolun Hz. Peygamber (a.s) ile Hulefâ-i Râşidîn’in benimsedikleri yöntem ile pratiklerden
mülhem olduğunu göstermektedir.
Naslar ve ilk dönem uygulamaları, diğer alanlarda olduğu gibi devletler hukukunda da
temel referans kaynaklarını teşkil etmektedirler. Ancak devletler hukukunun önemli
ilkelerinden olan mütekabiliyet esasına göre devletlerin birbirlerine karşı tutumları, ilişkileri
belirleyen önemli bir kaynaktır. Savaş, barış ve tarafsızlık şeklinde ifade edilebilecek olan bu
ilişkiler, İslam devletler hukukunda da dikkate alınmakla beraber bu ilişkilerin temel
kaynaklardaki ilkeler çerçevesinde sürdürülmesinin gerektiğini belirtmek gerekir. Zira
muhatap olunan devletin ortaya koyduğu ilişki savaş doğuracak tarzda olsa ve İslam devleti
onunla savaş girse dahi İslam’ın adalet, insan onuru, inanç serbestisi gibi ilkelere riayet
edilmesi gerekir. Dolayısıyla zulme zulüm ile işkenceye işkence ile ve fesada fesat ile karşılık
verilemeyeceği açıktır.
Naslar ile mütekabiliyete ilave olarak devletlerarası antlaşmalar ile toplumların örf ve
adetleri de İslam devletler hukukunun oluşmasında önemli bir role sahiptirler. Antlaşmalar
ilişkileri belirleyen ve kendilerine referansta bulunan somut bir kaynaklardır. Hudeybiye’den
başlamak üzere Müslümanların antlaşmaların gereğine riayet etmeleri bunun açık bir

göstergesidir. Örf ise gerek dönemsel ve gerekse bölgesel açıdan devletlerarası ilişkiler
üzerinde etkisi olan bir kaynaktır. Nitekim erken dönem fakihlerin devletlerarası ilişkilere dair
çalışmalarında örfü hukukun bu alanının bir kaynağı olarak kabul ettikleri görülür.
Fıkıh kitaplarında siyer başlığı altında incelenen devletler hukuku, başka toplumlar ve
devletler ile savaş ve barış hali, sulh antlaşması, diplomatik münasebetler, eman müessesesi,
ticaret gibi konuların yanısıra kanunlar ihtilafı, yabancılar hukuku, zimmet sözleşmesi,
ganimet ve esir hukuku, öşür ve haraç vergileri, cizye, irtidad ve bağy gibi meseleleri de
ihtiva etmektedir. Bu konuların bir kısmı günümüz devletler hukukunun da kapsamına
girmekle beraber bazı konular fıkıh ilminin kendi tarihsel tecrübesine dayanmaktadır.
Özellikle irtidad ve zimmet sözleşmesi gibi mevzular, aşağıda da üzerinde durulacağı üzere
Müslüman toplumların tabi oldukları değerler sistemi sonucunda ortaya çıkmış meselelerdir.
Devletler hukuku fıkhın bir ilim olarak teşekkül ettiği ilk dönemlerden itibaren
üzerinde durulan ve eser telif edilen alanlardan biridir. EbûHanîfe (v. 150/767) ve onun ders
halkasında yer alan Ebû Yusuf (v. 182/798), İmam Muhammed b. Hasen eş-Şeybânî (v.
189/805) ve Züfer b. Hüzeyl (v. 158/775) gibi fakihler bu konuyu yoğun bir şekilde tartışmış
ve ortaya önemli çalışmalar koymuşlardır. Bu mesainin bir ürünü olan es-Siyeru’s-sağîr isimli
eser erken dönem Hanefî fukahasının bu konudaki görüşlerine vakıf olmamızı sağlayan bir
kaynaktır. Nitekim Serahsî’nin (v. 483/1090) el-Mebsût isimli çalışmasının devletler hukuku
bölümü bu kitabın bir şerhi niteliğindedir. Buna ilave olarak İmam Muhammed’in es-Siyeru’lkebîr isimli eseri sahip olduğu sistematik ve muhtevası itibariyle bu alanda kaleme alınmış
başyapıtlar arasında yer alır. Bu kitap da Serahsî tarafından şerh edilmiş ve bu şerh II.
Mahmut döneminde MehmedMünîbAyintâbî (v. 1238/1823) tarafından Türkçeye tercüme
edilmiştir.
Hanefî fakihlerin bu çalışmaları dışında Evzâ‘î’nin (v. 157/774), EbûHanîfe’nin
devletler hukuku ile ilgili görüşlerine tenkit mahiyetinde kaleme aldığı Siyeru’l-Evzâ‘î’sini
burada anmak gerekir. Bu çalışma, o dönem ilim çevrelerinin bu meseleyi ciddi bir şekilde
tartıştıklarını göstermesinin yanı sıra konunun sonraki kuşaklarda tartışılmasına da yol
açmıştır. Örneğin Ebû Yusuf, Evzâ‘î’ninEbûHanîfe ve halkasına devletler hukuku ile ilgili
yöneltmiş olduğu tenkitleri er-Redd ‘alâSiyeri’l-Evzâ‘î isimli çalışmasında inceleme konusu
yapmış ve kendi fıkıh çevresinin savunusunu yapmıştır. Bu iki çevre arasındaki tartışmalardan
etkilenen İmam Şâfi‘î (v. 204/819) her iki tarafın görüşlerini değerlendirip kendi kanaatlerini
de ekleyerek meşhur eseri Kitâbü’l-Ümm’de bu konuya yer vermiştir.

Erken dönem tartışmaları ve bu çerçevede oluşan literatüre ilave olarak devlet idaresi,
maliye ve cezalar ile ilgili müstakil eserlerde de devletlerarası ilişkilere yer verildiği
görülmektedir. Özellikle el-Ahkâmü’s-sultâniyye, es-Siyâsetü’ş-şer‘iyye, Harac ve Emvâl türü
eserlerde devletler hukuku değişik boyutları ile ele alınmaktadır. Bu kitaplarda devletler
hukukuna yer verilmesi, İslam devletinin gerek başka devletlerle gerekse onların vatandaşları
ile kurmuş olduğu ilişkiler sebebiyledir. İbnü’l-Kayyim el-Cevziyye’nin (v. 751/1350)
Ahkâmüehli’z-zimme başlığını taşıyan eseri de bu alanda kaleme alınmış ciddi çalışmalardan
biridir. Bu tür müstakil eserler literatüre önemli bir zenginlik katmakla beraber bu konunun en
sistematik şekilde ele alındığı yer fıkıh eserlerinin siyer ve cihâd başlığını taşıyan
bölümleridir. Aşağıda, özellikle bu bölümlerde işlendiği şekliyle İslam devletler hukukunun
temel konuları kısaca ortaya konmaya çalışılacaktır.
5.2. İSLAM DEVLETLER HUKUKUNUN KONULARI
Bu bölümde İslam devletler hukukunun ana konuları üzerinde durulacak, temel
kavramlar fıkıh eserlerinde işlendiği şekliyle aktarılmaya çalışılacaktır. Devletler hukukun
konuları geniş olduğu ve birçok farklı meseleyle ilişkili olduğu için konuyu fazla uzatmamak
için meseleler devletler hukuku ile ilişkileri çerçevesinde incelenmeye çalışılacaktır.
5.2.1. Devletin Unsurları
Modern devlet teorilerinde bir devleti devlet kılan üç temel unsurdan bahsedilir:
Toprak, egemenlik ve insan topluluğu. Belirli bir toprak parçası üzerinde bir araya gelen
topluluğun hukukî ve siyasî düzenini kuran ve onları temsil eden devletin bu üç unsur üzerine
kurulu olduğu genel olarak kabul edilmekle beraber bunların her dönem için geçerli olduğunu
söylemek zordur. Zira bu üç unsura sahip olduğu halde günümüzde devlet olarak tanınmayan
veya bu unsurlardan biri tam teşekkül etmediği halde uluslar arası camia tarafından devlet
olarak kabul edilen yapıların olduğu görülür. Dolayısıyla bu üç unsur genel geçer ve üzerinde
ittifak edilen unsurlar olmamakla beraber genel kabul görmeleri sebebiyle İslam devletler
hukuku açısından bu unsurlara kısaca bakmakta fayda vardır.
Devletin Toprak Unsuru

Devletin toprak unsurunu, günümüzde ifade edildiği şekliyle ülke teşkil etmekte ve
ülke de bir devlete ait kara, deniz ve hava bölümlerinden oluşmaktadır. Bunlar içerisinde en
önemli olanı karadır. Zira kara parçasına sahip olmayıp sadece deniz veya havaya sahip bir

devletten söz etmek zordur. 10 Dolayısıyla bir devletten söz edebilmenin ilk şartı belirli
sınırları olan bir yapının mevcudiyetidir. Devletin sahip olduğu toprakların büyüklüğü ve
küçüklüğü bu noktada çok fazla önem arz etmemektedir.
İslam hukukunda devletin toprak unsuru dâr kavramı ile ifade edilmektedir. Klasik
İslam hukukçularının bir yöneticinin egemenliği altında bulunan yer anlamına gelen dârın
yöneticisinin Müslüman veya kâfir olması arasında bir ayırım yapmamaları, 11 klasik teorinin
devletin toprak unsurunun nötr bir kavram olarak kabul ettiğini göstermektedir. Ancak bu
durum fakihlerin devletleri belirli tasniflere tabi tutmadıkları anlamına gelmez. Nitekim fıkıh
eserlerinde devletlerin dâru’l-İslâm, dâru’l-harb ve dâru’s-sulh olmak üzere değişik
taksimlere tabi tutulduğu görülür.
Bu kavramların ne anlama geldiğine geçmeden önce bir hususun izah edilmesi önem
arz etmektedir. Günümüzde hakim olan ulus devlet anlayışına bağlı olarak ülkelerin millet
unsuruna göre tasnif edildiği görülür. Diğer bir ifadeyle ülke veya klasik ifadesiyle dâr
kavramı aynı ırka mensup insanların üzerinde yaşadığı veya hakimiyetin belirli bir ırka
mensup insanların elinde olduğu toprak parçasını ifade etmektedir. Geçmişte değişik esaslara
bağlı devlet tasniflerinin yerini alan bugünkü hakim telakkinin mutlak hakikati temsil ettiğini
veya bundan sonra bunun hakim paradigma olacağını söylemek zordur. Zira modern devlet
telakkisinin ülke unsurunun daha önceki dönemlerde başka kriterler esas alınarak belirlendiği
bilinmektedir. Bu nedenle İslam hukukçularının inancı merkeze alarak yapmış oldukları ülke
tasnifinin bugün hakim olan telakkilerden hareketle değerlendirilmesi anakronik bakış
açısının bir sonucudur. Halbuki daha önceki dönemlerde başka kriterler esas alınarak yapılan
ülke tasniflerinin günümüzde yapılan millet/ırk temelli tasniflerden daha geri veya a-historik
olduğunu söylemek doğru bir yaklaşım değildir.
Klasik İslam hukukçularının üçlü ülke taksiminin anahtar kavramının inanç olduğunu
söylemek mümkündür. Başka bir değişle, klasik fıkıh eserlerinde ülkeler İslam ile olan
ilişkileri çerçevesinde değerlendirilmiş, dâru’l-İslâm, dâru’l-harb ve dâru’s-sulh olmak üzere
üçe ayrılmışlardır. Buna göre bir ülkedeki yönetim ve hakimiyet Müslümanların elindeyse ve
İslam ahkamı da uygulanıyorsa orası dâru’l-İslâm olarak kabul edilmiştir. İslam ahkamının
hakim olduğu dâru’l-İslâmın en temel özelliği Müslümanların kendi inançlarını rahat bir
şekilde yaşayabilmeleridir. Buna göre dâru’l-İslam devlet yönetiminin Müslümanların elinde
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olduğu ve yönetimin temel referans kaynağının da İslam’ın ortaya koyduğu ilkeler olduğu
yerdir.
Yönetimin referans kaynağının İslamî esaslar olmadığı, yönetimin Müslümanların
elinde bulunmadığı ve dâru’l-İslâm ile aralarında barış ilişkisi bulunmayan yere dâru’l-harb
denmiştir. Dâru’l-harbin Müslümanlar ile savaş ilişkisi bulunması gerekmediği gibi
Müslümanların her zaman saldırı ihtimaline açık bir yer olarak tasavvur edilmesi de doğru
değildir. İslam ülkesi ile aralarında herhangi bir anlaşma bulunmayan ve İslamî ilkelere göre
yönetilmeyen bir yerde Müslümanların inançlarını rahat bir şekilde yaşamama ihtimali
bulunduğundan, bu özelliklere sahip yerler dâru’l-harb olarak isimlendirilmiştir. Terkipte
geçen harb kelimesinden hareketle burasını Müslümanlar ile savaş halindeki yer olarak
anlamak doğru değildir. Bunun yerine dâru’l-İslâm dışında kalan ülkeler veya günümüzdeki
ifadesiyle yabancı ülkeler olarak anlamak daha doğrudur.
EbûHanîfe’ye göre dâru’l-İslâm ve dâru’l-harb ayırımında temel belirleyici unsur
Müslümanların güven içerisinde yaşamalarıdır. Bu yaklaşıma göre dünyanın bu iki kutba
ayrılmasında bizzat İslam ve küfürden ziyade Müslümanların bir yerde güven ve korkusuz
yaşamaları esas alınır. Bir yerde Müslümanlar güven içinde yaşıyorlarsa orası dâru’l-İslam;
kafirler güven ve huzur içerisinde yaşıyor ve Müslümanlar güvende değillerse orası dâru’lharbdir. 12 Güvenin objektif bir şekilde tespit edilebilmesinin temel kriterlerinden biri de
Müslümanların yönetimi ellerinde bulundurmalarıdır.
EbûHanîfe bu iki ülkenin statülerinin değişebileceğini ve her iki ülke için tespit edilen
temel özelliklerin değişmesi halinde statülerinin de buna bağlı olarak değişeceğini kabul eder.
Buna göre dâru’l-İslâm olan bir ülke üç şart ile dâru’l-harbe dönüşür:
ı. Bir ülkenin, araya başka bir Müslüman ülke girmeksizin dâru’l-harb ile bitişmesi
ıı. Bir ülkede Müslümanın temel inançları, zimmînin de güveni hususunda emin
olmadığı, kendisini tehlikede hissetmesi.
ııı. Şirk ahkamının uygulanması.13
Bu üç özellik incelendiğinde bunlardan birincisinin başka bir dâru’l-harbe ilhak veya
onunla aralarında sınır kalmayacak şekilde birleşmeyi ifade ettiği söylenebilir. İkinci şart
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temelde güven ile ilgilidir. Dâru’l-İslâmda güven içinde yaşayan gerek Müslüman gerek gayri Müslim olan vatandaşların kendilerini güven içerisinde hissetmemeleri bir yerin dâru’lharbe dönüşmesinin önemli şartlarından biridir. Son şart ise yönetimin referans kaynağının
İslam’ın ortaya koymuş olduğu ilkeler olmamasını ifade eder.
Bu iki ülke dışında kaynaklarda üzerinde durulan başka bir yer de dâru’s-sulhtur.
Dâru’s-sulh, dâru’l-İslâm dışında kalan ancak Müslümanların kendileri ile barış anlaşması
imzaladığı ülkedir. Yönetimin referans kaynağı İslamî ilkeler olmayıp Müslümanların
yönetimde olmadığı bir ülke olmasına karşın, dâru’l-İslâm ile anlaşma yapması dâru’s-sulh
olarak isimlendirilmesini sağlamıştır. Bu tür bir ülkeyi dâru’l-harbten ayıran temel unsur,
Müslümanlar ile aralarında anlaşma bulunmasıdır; yoksa bu ülke de gerek Müslüman
olmayanların yönetimi ellerinde bulundurması gerekse yönetime hakim olan ilkelerin küfür
ahkamına dayanması sebebiyle dâru’l-harbin bir alt kategorisi olarak değerlendirilebilir.
Devletin İnsan Unsuru

Devletin ikinci kurucu unsuru insan topluluğudur. Bir devletin kurulabilmesi için
topraktan sonra gelen ikinci temel unsur daimi nitelikte bir insan topluluğunun bulunmasıdır.
Bu insanların süreklilik arz etmeleri, yani geçici bir süreliğine bir araya gelmemeleri
gerekmektedir. Bu nedenle insan unsurundan bahsetmek için geçici bir süreliğine toplanan ve
daha sonra dağılan insanlardan ziyade süreklilik arz eden bir insan topluluğunun bulunması
gerekir.
İnsan unsurunun mahiyeti ile ilgili değişik kriterler benimsenmektedir. Geçmişten
günümüze uzanan zaman diliminde sınırları belirlenmiş bir toprak parçası üzerinde yaşayan
insanların bir bütünlük oluşturacak şekilde bir arada yaşamaları için inanç, ırk, çıkar birliği,
ortak tarih vb. kriterlerden biri veya birkaçının öne çıkarıldığı görülür. İslam’ın bu
kriterlerden inancı merkeze alarak devletin insan unsuru arasında bir tasnife gittiği görülür.
Ümmet kavramı üzerinde duran nasların da işaret ettiği üzere dâru’l-İslâmda yaşayan
insanların aynı inanç, duygu ve düşünce ile ortak bir ideal etrafında kümelenmesini ifade eden
ehl terimi önem arz etmektedir. Buradan hareketle vatandaşlık kavramını şu şekilde bir tasnife
tabi tutmak mümkündür.
Ehlüdâri’l-İslâm: İnanç ayırımı yapılmaksızın dâru’l-İslâm vatandaşı olan herkes bu
kategoriye girmektedir. Ancak ehlüdâri’l-İslâm da inanç merkeze alınarak kendi aralarında
değişik tasniflere tabi tutulmuşlardır. Bunların başında

ehlü’z-zimme gelmektedir.

Kaynaklarda zimmî olarak ifade edilen ehlü’z-zimme, dâru’l-İslâmda yaşayan gayr-i müslim
vatandaşlara denir. Müslüman olmayan dâru’l-İslâm vatandaşları ile devlet arasında yapılan
zimmet anlaşması gereği devlet gayr-i müslim vatandaşların inanç, can, mal, ticaret, eğitim
vb. haklarını korumakla yükümlüdür. Zimmîler de devletten aldıkları hizmetler karşılığında
belirli bir vergi vermektedirler.
Ehlüdâri’l-harb: İslam devletinin vatandaşı olmayanlar için kullanılan bu ifade, İslam
devleti ile aralarında bir anlaşma bulunmayan bir devletin vatandaşları için kullanılmaktadır.
Bu kimseler günümüzdeki yabancı ülke vatandaşları gibi belirli şartlar dahilinde İslam
devletine gidip gelebilir ve ticari ilişkiler kurabilirler. Daru’l-İslâma ticaret vb. amaçlarla
gelen ve dokunmazlığı bulunan dâru’l-harb vatandaşlarına müste’men denir. Müste’men can,
mal ve ibadet dokunmazlığı gibi haklara sahiptir. Müste’menlerin İslam devletine resmi
yollarla girip orada ticaret yapmaları, tarihte Müslümanlar ile başka ülke vatandaşları arasında
canlı ticari faaliyetlerin yapılmasına olanak sağlamıştır.
Devletin Egemenlik Unsuru

Devletin üçüncü kurucu unsuru ise egemenliktir. Devletin üzerinde bulunduğu toprak
ve bu topraklarda yaşayan vatandaşları ile müstakil bir yapı arz edebilmesi için egemenliğinin
bulunması gerekir. Bu egemenlik gerek iç işlerinin sağlıklı bir şekilde yürümesi gerekse başka
ülkeler ile girdiği ilişkilerde bağımsız bir şekilde hareket edebilmesi için zorunludur.
Günümüz devlet teorilerinde bu durum egemenlik ve bağımsızlık olarak ifade edilmekte ve bu
iki özellik bir arada bir devleti devlet kılan temel unsurlar olarak kabul edilmektedir.
5.2.2. Devletin Başka Devletler ile Olan Münasebetleri
Devletlerarası ilişkileri barışa dayalı ilişkiler ve savaş hali olmak üzere ikiye ayırmak
mümkündür. Barış temelli ilişkiler devletlerarası münasebetlerde esas olup savaş hali arızidir.
Dolayısıyla devletlerin birbirleriyle olağan ilişkiler kurup barış içerisinde bunları sürdürmeleri
geçmişte olduğu gibi günümüzde de kabul edilmekle beraber bunların zaman zaman çeşitli
nedenlerle bozulduğu görülür. İşte bu bozulma durumunda nasıl hareket edileceği de fıkıh
kitaplarında incelenmiştir. Burada önce barış temelli ilişkiler, ardından da savaşa dayalı
ilişkiler üzerinde durulmaya çalışılacaktır.

Barışa Dayalı İlişkiler

Devletlerarası olağan ilişkiler barış temeline dayalıdır. Özellikle İslam devletler
hukuku söz konusu olduğunda adalet, kanunilik, ahde vefa, ahlakilik gibi ilkelerin yanısıra
barışın da esas alındığı görülür. Ancak burada İslam ve Müslümanların izzetinden taviz
vermeyen, izzeti zedelemeyen bir barışın esas olduğunu ifade etmek gerekir. Barış temelli
ilişkilerin sürdürülebilmesi ise diplomatik ilişkilere, anlaşmalar yapılmasına, ekonomik ve
kültürel ilişkilerin sürdürülmesine bağlıdır.
Tüzel kişiliğe sahip olan devletlerin ilişkilerini onları temsil eden şahıslar yürütürler.
Bu şahısların temel vazifesi, temsil ettikleri devletin iradesini başka devletlere iletmek ve
kendi devletlerinin haklarını uluslararası camiada savunmaktır. Dolayısıyla diplomatik
ilişkiler geçmişte olduğu gibi günümüzde de devletlerin vazgeçilmez unsurlarından biridir.
Zira devletlerin dünyanın her tarafına dağılan vatandaşlarının inanç, ticaret, eğitim,
haberleşme, medenî hakları gibi bütün haklarının korunması ve geliştirilmesi gibi vazifelerin
yanında iki devlet arasında yapılacak olan her türlü anlaşma ve münasebet de diplomatlar
aracılığıyla sürdürülür. Bu nedenle diplomatların bulundukları ülkelerde dokunmazlıkları,
haberleşme ve seyahat serbestlikleri ile diplomatik kurumların muhafazası gibi temel kabuller
söz konusudur.
Devletlerin birbirleriyle ilişkilerini sürdürebilmelerinin en temel aracı anlaşmalardır.
Devletler eğitim, kültür, ticaret, enerji, sınır güvenliğinden vize muafiyeti, diplomatik
temsilcilikler açma ve savaş sonlandırmaya uzanan çok geniş alanlarda anlaşmalar yaparak
ilişki kurarlar. “Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de barışa yanaş ve Allah’a tevekkül et.
Çünkü Allah çok iyi işiten, çok iyi bilendir” (Enfâl, 8/61) ayetini esas alan fakihler yabancı
ülkeler ile anlaşma yapılabileceğini kabul ederler. Ancak yapılacak anlaşmalarda
Müslümanların maslahatının korunmasının temel ilke olduğu ve devletin yapacağı
anlaşmalarda bu ilkeye riayet etmesi esastır. Nitekim Hz. Peygamber’in (a.s) Mekkeli
müşrikler ile yapmış olduğu Hudeybiye Antlaşması bunun bir örneğidir. Yapılacak
antlaşmalara riayet edilmesi de yine İslam’ın emirleri arasında yer almakta ve Müslümanlar,
karşı taraf anlaşmayı bozmadığı sürece verdikleri sözlere bağlı kalmak zorundadırlar.
Yapılan anlaşmaların bir sonucu olarak dâru’l-İslâm ile diğer devletler arasında
ekonomik ve kültürel ilişkiler kurulur. Toplumlar da insanlar gibi başka toplumlar ile
münasebet kurarak varlıklarını sürdürdüklerinden çok eski dönemlerden itibaren bu tür
ilişkilerin tanzimine yönelik bazı düzenlemeler yapılmıştır. İslam devletler hukukunda bu

alanı düzenlemeye yönelik olarak atılan adımların başında emân müessesesi gelir. Daha önce
de ifade edildiği üzere, İslam devleti vatandaşı olmayıp dâru’l-İslâma gelen tüccarlar,
seyyahlar ve diplomatların can, mal, seyahat ve ibadet başta olmak üzere birçok alanda
hakları olduğu ve devletin bunları korumayı garanti ettiği bilinmektedir. Devletin vermiş
olduğu bu garanti, ticari ve kültürel ilişkilerin sürdürülmesini ve müste’menlerindâru’lİslâmda özgür bir şekilde işlerini yürütmelerini sağlayan önemli bir faktördür. Bunlardan
ticari ilişkilerin sürdürülmesini sağlayan anlaşmalar günümüzde de devletlerarası ilişkiler
bakımından önem arz eden hususların başında gelir.
Ticari ilişkilerin sürdürülmesinin önemine binaen savaş halinde dahi başka ülke
vatandaşları ile belirli şartalar çerçevesinde ticaret yapılacağı genel kabul görmüştür. Fıkıh
bilginleri ticari ilişkilerin savaş araç gereçleri ile bunların yapımında kullanılan hammadde
dışında kalan ürünlerde caiz olduğunu belirtirler. Giyim-kuşam ve gıda maddeleri ürünlerin
ticareti caiz görülmekle beraber gayr-i müslimlerin kendi ibadetlerinde kullandıkları mum vb.
ürünlerin satımının caiz olmadığı ifade edilmiştir.
Barışa dayalı ilişkiler günümüzde çok daha karmaşık ve geniş alanları kuşatacak bir
mahiyete kavuştuğu için fıkıh kaynaklarında çerçevesi çizilen esaslar dikkate alınarak meşru
ilişkilerin kurulabileceğini söylemek mümkündür. Müslümanların maslahatı ve İslam’ın izzeti
gibi ilkeler esas alındığı takdirde günümüzde devletlerin sanayiden teknolojiye, bilimden
enerjiye, eğitimden kültüre uzanan çok yönlü alanlarda kurdukları ilişkilerin sürdürülmesinde
İslam hukuku açısından bir sakıncanın bulunmadığı görülür.
Hasmane İlişkiler

Devletlerarası ilişkilerin barış temeline dayanması esas olmakla beraber bunun her
zaman sağlandığını söylemek zordur. İlk topluluklardan itibaren gerek bireyler gerekse
devletler arasında savaş ve hasmane ilişkilerin olduğu bilinen bir gerçektir. Bu nedenle hukuk
sistemleri bu tür ilişkiler söz konusu olduğunda nelere riayet edileceğini ve böylesi olağanüstü
hallerde ilişkilerin hangi prensipler çerçevesinde sürdürüleceğini tartışmışlardır. İslam
devletler hukukunda da hasmane ilişkiler ile ilgili ciddi bir teorik çerçevenin ortaya
konduğunu ve tarih boyunca değişik bölgelerde kurulan Müslüman devletlerin de bunlara
önemli ölçüde riayet ettiklerini söylemek mümkündür.
Hasmane ilişkilerin en son noktası savaş olmakla beraber devletlerarası ilişkilerde
mütekabiliyet ilkesi gereği bir devletin vermiş olduğu zarara misli ile cevap verilir. Buna

bağlı olarak uğranan zarar karşı tarafa tazmin ettirilir. Ayrıca diplomatik ilişkilerin kesilmesi,
geçici anlaşmaları uzatmamak, ekonomik baskılar kurmak, ambargo uygulamak gibi bir dizi
tedbir de hasmane ilişkilerin bir sonucudur. Günümüzde devletlerarası ilişkilere bakıldığında
bu tür önlemlerin bazı durumlarda savaş kadar etkili oldukları görülür. Devletlerin
başvurdukları bu tür enstrümanlar daha çok mütekabiliyet esasına göre olmakla beraber
üzerinde durulan ve sınırları belirlenmeye çalışılan yolların başında savaş gelir. Zira savaş
halinde gerek birey gerekse toplumların haklarını koruyacak bir dizi tedbirin alınması gerekir.
Devletlerarası ilişkilerde bazı durumlarda savaş kaçınılmaz olduğu için savaşın
adaletten ayrılmadan ve belirli ilkelere riayet edilerek yapılması esastır. Bu nedenle savaş
kararının verilebilmesi ferdî olmayıp devletin yetkili organlarına bırakılmıştır. Savaş kararı da
savunma, haksızlığa uğrayan Müslümanlara yardım, Müslüman devletin güvenliğini tehdit
eden başkaldırı gibi sebeplere dayanmaktadır. Savaş ilan edildiğinde iki devlet arasındaki
diplomatik ilişkiler kesilmesine rağmen meşru akitlerle kurulmuş olan ticari ilişkilerden
doğan borçlar ortadan kalkmaz. Savaş ilan edilen devletin dâru’l-İslâmda bulunan
vatandaşlarının can ve mal güvenliği anlaşma gereği korunu ve dokunmazlıkları devam eder.
Savaş her ne kadar düşmanların canlarına kıymayı meşru kılsa da bunun belirli ilkeler
dahilinde yapılması esastır. Her şeyden önce insanoğlu İslam dininde mükerrem varlık kabul
edildiği için insanın bu üstünlüğünü zedeleyecek her türlü fiil yasaklanmıştır. Bu çerçevede
düşman savaşçılara işkence, insanların organlarını telef etme, katliam, tecavüz, savaş
esirlerini kalkan yapmak gibi fiiller haram kabul edilmiştir. Bunlara ilaveten savaşçı olmayan
sivillerin, kadınların, yaşlı ve çocukların öldürülmesi de yasaklanmıştır. İnsanlar ile ilgili
riayet edilmesi gereken bu ilkelerin yanısıra hayvanların telef edilmesi, gerekli olmadığı halde
tarım ürünlerinin ve ormanların yakılması gibi fiiller de yasak hükmü altındadır. Yine siyer
kitaplarında çerçevesi çizilen savaş ahkamına göre başka dinlere ait kutsal mekanların tahrip
edilmeyeceği ve oralara sığınanlara zarar verilmeyeceği de fakihlerin önemli bir kısmı
tarafından kabul edilmektedir.
Savaş ahkamı ile ilgili önemli konulardan biri de eserlerin statüsüdür. Müslüman
esirleri kurtarmak devletin öncelikli görevleri arasında yer alır. Bununla ilgili her türlü
harcama devletin maliyesinden yapılır. Esirlerin kurtarılması ile ilgili olarak esir takası, fidye
ve daha başka birçok seçenek masaya yatırılır ve bunlardan Müslümanların maslahatına en
uygun olanı uygulanır. Müslümanların savaş esnasında esir ettikleri düşman askerleri ile ilgili
olarak öldürme, fidye karşılığı serbest bırakma, serbest bırakma veya Müslüman esirlerle

takas gibi seçeneklerden biri tatbik edilir. Burada da yine Müslüman toplumun maslahatları
esas alınarak hareket edilir.
Savaş sonucunda elde edilen topraklar harâc toprakları olarak isimlendirilir ve
buradan alınan vergiler kamunun hizmetine sunulur. Düşman ülkenin vatandaşlarına
Müslüman olma veya kendi dinleri üzerine yaşamlarını sürdürme arasında tercihte bulunma
özgürlüğü tanınır. Ancak kendi dinlerinden dönmeyenlerden cizye ismi verilen bir vergi
alınarak kamu hizmetine kullanılır. Arazi dışında kalan mallar ise ganimet ve fey olarak
isimlendirilen iki kategoriye ayrılır. Ganimet, savaş sonucunda elde edilen mallar için
kullanılır ve bu malların beşte birlik kısmı kamuya ayrıldıktan sonra geriye kalanı savaşa
iştirak edenler arasında paylaşılır. Fey ise savaşmadan teslim olan düşman ülkeden elde edilen
mallar için kullanılan bir tabir olup bu yolla elde edilen mallar devletin elinde kalır ve geliri
ise kamu yararına kullanılır.
Tarafsızlık

Birbirleriyle hasmane ilişkileri olan iki devlet arasında tarafsız kalmak veya hiçbirinin
tarafını tutmamak anlamında kullanılan tarafsızlık günümüzde de çokça karşılaşılan bir
durumdur. Tarafsızlık halinde her iki devlete de savaş ile ilgili olarak yardım ve destekte
bulunulmaz, her ikisine eşit mesafede durulur. Kur’ân-ı Kerîm’de “Ancak kendileriyle
aranızda antlaşma bulunan bir topluma sığınanlar veya ne sizinle ne de kendi toplumlarıyla
savaşmak istemediklerinden yürekleri sıkılarak size gelenler müstesna. Allah dileseydi onları
başınıza bela ederdi de sizinle savaşırlardı. Artık onlar sizi bırakıp bir tarafa çekilir de sizinle
savaşmazlar ve size barış teklif ederlerse bu durumda Allah size, onların aleyhinde bir yola
girme hakkı vermemiştir.” (Nisâ, 4/90) buyrularak tarafsızlığın olabileceğine işaret edilmiştir.
Bu ayete dayanarak tarafsız kalınabileceğini kabul eden fakihler İslam devletinin savaşan iki
gayr-i müslim devlet karşısında tarafsız kalabileceğini ancak savaşanlardan birinin Müslüman
bir devlet olması halinde tarafsız kalamayacağını ifade etmişlerdir.
5.2.3. İslam Toplumunda Yaşayan Gayr-i Müslimlerin Hukukî Statüleri, Görev ve
Yetkileri
Günümüzde devletler özel hukuku olarak ifade edilen ve belli bir devlete bağlı
kişilerin, diğer bir devlete bağlı kişilerle olan ilişkilerinde uyulması gereken hukuk kurallarını
tespit eden hukuk dalı, İslam hukukunda müstakil bir başlı altında incelenmemiş, devletler
hukukunun diğer konuları gibi siyer bölümünde ele alınmıştır. Ancak bu konuda gerek İmâm
Muhammed’in es-Siyeru’l-kebîr’i gerekse İbnü’l-Kayyim el-Cevziyye’ninAhkâmuehli’z-

zimme’si oldukça zengin bilgiler ihtiva etmektedir. Bu eserlerde ve fıkıh kitaplarının siyer
bölümlerinde İslam ülkesinde yaşayan gayr-i müslimlerin hukukî statülerine dair vatandaşlık,
inanç ve ibadet hürriyetleri, can ve mal güvenlikleri, seyahat ve ticaret hürriyetleri, kazâî ve
hukukî özerklikleri ile medenî hukuka tekabül eden meselelerle ilgili hakları gibi birçok
değişik konu incelenmiştir. Burada bunlardan önemli olanlarına kısaca değinilmeye
çalışılacaktır.
Gayr-i Müslimlerin Vatandaşlık Statüleri

Daha önce ifade edildiği üzere dâru’l-İslâmda yaşayan herkes, inanç ayırımı
yapılmaksızın İslam devletinin vatandaşı olarak kabul edilirler. Ancak İslam devletinde
yaşayan gayr-i müslim vatandaşlara zimmî statüsü verilerek Müslüman vatandaşlardan ayrı
bir kategoride değerlendirildikleri görülür. Zimmî statüsüne sahip olan gayr-i müslim
vatandaşlar can, mal, ibadet gibi özgürlükler başta olmak üzere birçok alanda haklara sahiptir.
İslam devleti ile aralarında zimmet sözleşmesi imzalanan gayr-i müslimlere yönelik her türlü
hak ihlali İslam’ın tanımış olduğu güvenceye hürmetsizlik olarak telakki edilir. Zimmîler
belirli bir vergi verdikleri sürece İslam devleti ile aralarındaki zimmet sözleşmesi de devam
eder. Ancak zimmînin Müslüman olması, dâru’l-harbe intikal etmesi ve İslam devletine
başkaldırması aradaki sözleşmeyi sona erdiren unsurlar olarak telakki edilmiştir.
Zimmî olan vatandaşların devlete verdikleri ve cizye adı verilen bir vergi
bulunmaktadır. Vatandaşlığın bir gereği olarak akıllı, hür, sağlıklı ve erkek olan gayr-i
müslimlerden senelik alınan bir vergi olan cizye devletin sağlamış olduğu himaye ve
güvenliğin bir karşılığı olarak değerlendirilmektedir. Gayr-i müslim vatandaşın devlet
savunmasına katılma zorunluluğu olmamakla beraber katıldığı takdirde cizye vergisinin
düşeceği birçok fıkıh alimi tarafından kabul edilmektedir. Bu da cizyenin himaye ve güvenlik
ile yakın ilişkisi olduğunu göstermektedir. Cizye vergisinin miktarı belli olmayıp kişinin
ekonomik durumuna göre değişkenlik arz etmektedir. Yaşlı, sakat, hasta ve din adamı gibi
çeşitli gruplardan bu verginin alınmadığı, devletin zimmî vatandaşı koruma imkanının
bulunmaması durumlarında bu verginin düşeceği kabul edilmektedir.
Gayr-i Müslimlerin Hak ve Hürriyetleri

İslam toplumunda yaşayan gayr-i müslimlerin başta inanç ve ibadet hürriyeti olmak
üzere, can ve mal güvenlikleri, seyahat hürriyetleri, çalışma hürriyetleri, siyasal haklar ve
kazaî yetkileri gibi birçok hakları bulunmaktadır. Bu hak ve yetkiler her ne kadar dâru’l-İslâm
vatandaşı olan zimmîlere tanınsa da İslam devletine anlaşma ile geçici bir süreliğine gelmiş

olan ve belirli güvencelere sahip olan müste’menler için de geçerli olduğunu ifade etmek
gerekir.
İslam’ın ilk dönemlerinden itibaren insanların inanç konusunda kendi iradeleri ile
tercihte bulunacakları kabul edilmiş ve buna bağlı olarak Müslüman olmayanların İslam’a
girmeleri için zorlanmamaları ilkesi benimsenmiştir. Bunun bir sonucu olarak İslam’ı kabul
etmeyen vatandaşlara kendi inançlarını yaşayabilme özgürlüğü tanınmıştır. Bu özgürlük kendi
ibadethanelerini açma, eğitim verme ve ibadetlerini yapma özgürlüğü gibi değişik alanları
kuşatmaktadır. Müslümanların gayr-i müslimlerin inanç ve itikatlarına hakaret etmemeleri de
bu çerçevede zikredilmelidir.
Zimmet anlaşmasının bir gereği olarak zimmîlerin can ve mal güvenliği
Müslümanların can ve mal güvenliği gibi devletin garantisi altındadır. Onların malları,
meskenleri, ticari müesseseleri devletin koruması altındadır. Buna bağlı olarak zimmî birini
öldürmek haram olduğu gibi, onu öldüren Hanefilere göre kısas, diğer mezheplere göre diyet
ödemek zorundadır. Aynı şekilde mallarına yönelik her türlü zarar tazmin ettirilir, malı bir
Müslüman tarafından çalındığı takdirde had cezası uygulanır.
Bulundukları ülkede serbest bir şekilde seyahat edebilen gayr-i müslim vatandaşların
ticarî faaliyetleri önünde bir engel bulunmamaktadır. Kendi dinlerinde meşru olan domuz ve
içki gibi malları alıp satmalarına müsaade edilmektedir. Ellerinde bulundurdukları toprakları
işletme ve elde ettikleri ürünleri iç ve dış piyasada pazarlama yetkisine sahiptirler. Ancak
bunun için devlete harâc adı verilen ve toprağın verimliliğine bağlı olan bir vergi verirler.
Bunlara ilave olarak devletin sunmuş olduğu hak ve imkanlardan yararlandıkları görülür. Bu
çerçevede fakir olanlara devletin maaş bağladığı, aynı şekilde sadaka verildiği, vakıf ve
dernek gibi kurumlar kurmalarına müsaade edildiği bilinmektedir.
Gayr-ı müslim vatandaşlar da Müslüman vatandaşlar gibi devletin kanunlarına
tabidirler. Ancak aile, şahıs, miras ve borçlar hukuku gibi alanlarda kendilerine kazâî ve
hukukî özerklik tanınmış, bu konularda kendi mahkemelerine müracaat etmelerine olanak
sağlanmıştır. Bununla beraber davanın taraflarından birinin Müslüman olması halinde İslam
mahkemesi tek yetkili organ olarak kabul edilmektedir. Ceza davaları kamu güvenliği ile
doğrudan ilgili olduğu için gayr-i müslim bir vatandaşın suç işlemesi halinde İslam ceza
hukuku hükümleri uygulanır. Ancak içki içmek gibi kendi inançları açısından suç sayılmayan

bir fiil işlediklerinde ceza uygulanmasa da toplumsal düzeni ihlal ettikleri takdirde ta‘zîr
cezası verilebileceği belirtilmiştir.
Müslümanlar ile gayr-i müslimlerin birbirlerine mirasçı olamayacakları kabul
edilmekle beraber gayr-i müslim vatandaşların farklı dinlere mensup olsalar da kendi
aralarında mirasçılıkları önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Aynı şekilde zimmî bir
vatandaş Müslüman olmayan çocuğu üzerinde velayet hakkına sahip olmasına rağmen
çocuğun Müslüman olması halinde bu velayet hakkının kalktığı kabul edilir. Vasiyet ahkamı
açısından da gayr-i müslimlerin gerek birbirleri lehine gerekse Müslümanlar ile gayr-i
müslimlerin

birbirleri

lehine

vasiyette

bulunabilecekleri

fakihler

tarafından

kabul

edilmektedir.
Zimmî statüsüne sahip olan İslam devleti vatandaşları kendi aralarında evlenebilirler.
Yapmış oldukları evlilik kendi inançlarına göre geçerli olduğu takdirde İslam hukukuna göre
geçersiz olsa da bu tür bir evlilik devlet tarafından meşru kabul edilir. Eğer evli olan gayr-i
müslim çiftin her ikisi de Müslüman olursa İslam hukukuna göre evlenmelerine mani bir
durum söz konusu olmadığı takdirde yeni bir nikah akdi kurmalarına gerek kalmadan
evlilikleri devam eder. Müslüman olan kişi erkekse aynı şekilde evlilik bağı devam eder; buna
karşılık kadın Müslüman olursa hakim kocaya Müslüman olmayı teklif eder, kabul etmezse
evlilik bağı sona erer. Zimmî vatandaşların evlilikleri sonucu doğan çocukların nesebi anne
babalarına aittir. Boşanmaları halinde çocuğun bakım hakkı anneye ve anne tarafından
akrabalara, mali velayet ise babaya ve baba tarafından akrabalara verilir.
5.2.4. İrtidâd
Bir Müslümanın kendi isteği ile İslam dininden çıkması anlamına gelen irtidâd, Hanefî
fıkıh eserlerinde devletler hukukunun bir konusu olarak incelenmiş ve mürtede verilecek
cezayı onun dâru’l-harbe sığınması bağlamında ele almışlardır. Bu bakış açısına göre irtidad
sadece din değiştirme anlamına gelmemekte, dâru’l-İslâma karşı hain bir plan olarak
incelenmektedir. Klasik teoride mürted olan bir kimsenin dâru’l-harbe gideceği ve burada
kendisine yeni bir yaşam alanı açacağı ifade edilmiş ve bunun üzerine birçok hüküm bina
edilmiştir. Bu nedenle irtidad cezası erkek olan mürtedlere uygulanırken kadınlara
uygulanmamaktadır. Bunun temelinde kadınların elinin silah tutmamasından ve savaşçı olarak
kabul edilememelerinden ileri gelmektedir. Bu durum da irtidadın devlete karşı işlenen siyasal
bir suç olarak görüldüğünün en büyük delilidir.

Özellikle mürtedin mal varlığı ve tasarruflarının hukukî statüsü ele alınırken onun
dâru’l-harbe sığınması süreci, hakimin onun sığınmasını onaylamasının etkisi nikah, miras,
alış-veriş gibi akitler çerçevesinde genişçe tartışılmış ve bu konuda görüş ayrılıkları olmuştur.
Klasik Hanefî kaynaklarda irtidad edenin dâru’l-harbe sığınacağı ve bu durumda olan kişinin
de yok/ölmüş hükmünde olacağı genel hatları itibariyle benimsenmiştir. Bu nedenle
kaynaklarda harbî olan ile mürtedin tasarruflarının şeriata göre yok hükmünde olduğu ifade
edilmiş ve mürted ile harbînin hukukî tasarrufları aynı değerlendirilerek harbîye uygulanan
hükümler mürtede uygulanmıştır. Nitekim Serahsî bunu çok açık bir şekilde ifade ederek
mürtedin irtidad etmekle harbî olduğunu ve bu yüzden öldürüldüğünü belirtmiştir. 14 Mürtedin
dâru’l-harbe gitmesini onun hakikaten ve hükmen harbî olduğu ve dâru’l-harbe sığınmakla
ölüm hükmünde olduğu şeklinde yorumlayan Hanefî fakihler bunun bir sonucu olarak
mallarının varisleri arasında taksim edileceğini ifade etmişlerdir.
5.2.5. Bağy
Devlete silahlı bir şekilde baş kaldırma anlamında kullanılan bağy, devlete isyan suçu
olarak değerlendirilmektedir. Siyasal bir suç olan bağyden bahsedebilmek için isyanın meşru
bir devlete karşı yapılmış gayr-i meşru bir ayaklanma olması şarttır. Ayaklanmanın kuvvet
kullanılarak yapılası gerekir. Kuvvet kullanılmadan devlete karşı yapılan muhalefet bağy suçu
kapsamında değerlendirilmemektedir. Devlete isyan edenlerin işgal ve hâkimiyeti altındaki
bölgeye dâru’l-bağy denilmekte ve burada bulunup devlet ile kuvvet kullanarak mücadele
edenler ile devletin savaşması meşru kabul edilmiştir. İsyan edenler Müslüman oldukları için
ancak zaruret halinde ve isyanı bastıracak derecede şiddete başvurarak savaşılması gerektiği
vurgulanmıştır. Bunun bir sonucu olarak ele geçirilen bağîlerden yaralı olanları öldürülmez,
malları ganimet olarak dağıtılmaz ve telef edilmez. İsyan bastırıldıktan sonra savaş ahkamı
gereğince bağîlereta‘zîr cezası verilir.
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5.3. Değerlendirme ve Sorular

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Devletler hukukunun ne olduğu tanımlandıktan sonra İslam devletler hukukunun
konuları ana başlıklar altında incelenmiştir. Devletin temel unsurları günümüz devlet
teorilerine de atıfta bulunularak ele alınmıştır. Devletler hukukunun ana konuları ile ilgili
temel kavramlara geniş bir şekilde yer verilmiştir.

1) Aşağıdakilerden hangisi devletler hukukunu karşılayan ilim dalıdır?
A. Dâr
B. el-Milel
C. Siyer
D. ed-Düvel
E. Tabakât

2) Erken dönem Hanefi fukahasının devletler hukuku alanındaki görüşlerinin bulunduğu
temel kaynak aşağıdakilerden hangisidir?
A. el-Bedâyi‘
B. el-Hidâye
C. Siyeru’l-Evzâî
D. es-Siyeru’sSağîr
E. Kitâbü’l-Ümm

3) Aşağıdakilerden hangisi İslâm Devletler Hukukunun konuları arasında yer almaz?
A. Dâr
B. Bağy
C. Müste’men
D. İstibra
E. Mürted

4. ‘’İrtidâd’’ kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A. Müslüman bir kimsenin kendi isteğiyle birine kötülük yapması
B. Müslüman kimsenin kendi isteğiyle dinden çıkması
C. Kişinin hukuk kurallarını reddederek devlete silahlı başkaldırıda bulunması
D. Müslüman bir kimsenin fitne maksadıyla devlete isyan etmesi
E. Müslüman kimsenin orduyu terk ederek cihattan geri dönmesi

5) Müste’men adı kimler için kullanılır?
A. Dâru’l-harpte vergi toplamakla görevli memurlara
B. Devletler arası ticaret yapan güvenilir tüccarlara
C. Dâru’l-islâma ticaret vb. amaçlarla gelen dâru’l-harb vatandaşlarına
D. Dârul-harbe ticaret vb. amaçlarla giden dâru’l İslâm vatandaşlarına
E. Dâru’l-islâmda vergiler toplamakla görevli memurlara

6) Aşağıdakilerden hangisi düşman devletlerle savaşlar sonucunda elde edilen gelir
türlerinden biri değildir?
A. Harâc
B. Öşür
C. Cizye
D. Fey
E. Ganimet

7) Aşağıdakilerden hangisi, savaş sonrasında düşman savaşçılara karşı uygulanması haram
kılınmış olan fiillerden biri değildir?
A. İşkence yapmak
B. Organlarını telef etmek
C. Esir olarak kullanmak
D. Savaş esirlerini kalkan yapmak
E. Katliam

8) Zimmîler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. Ceza davalarında kendi mahkemelerine başvururlar
B. Aile hukukunda kazâî ve hukukî özerklik sahibidirle
C. İçki içmek gibi kendi inançlarında suç sayılmayan bir fiil işlediklerinde ceza uygulanmaz
D. Şahıs ve miras ile ilgili davalarda kendi mahkemelerine başvururlar
E. Davanın taraflarından biri Müslüman ise İslam mahkemesi tek yetkili organdır

9) Fıkıh eserlerinde devletin toprak unsuru ile ilgili yapılan taksim aşağıdaki seçeneklerin
hangisinde doğru verilmiştir?
A. Dâru’l-İslâm, dâru’l-harb, ehlü’zzimme
B. Ehlüdâri’l-İslâm, ehlüdâri’lharb, ehlü’z-zimme
C. Ehlü’l-İslâm, ehlü’l-harb, ehlü’s-sulh
D. Dâru’l İslâm, dâru’lharb
E. Dâru’s-sulh, dâru’lharb, dâru’l İslâm

10) Devlete isyan edenlere, isyan bastırıldıktan sonra savaş ahkâmı gereğince nasıl bir ceza
uygulanır?
A. Ta’zir cezası verilir
B. Öldürülmezler ancak malları ganimet olarak alınır
C. Malları telef edilir ve sürülürler
D. Hapis cezası verilir
E. Öldürülürler

CEVAPLAR
1) C, 2) D, 3)

D, 4) B,

5) C, 6) B, 7) C, 8) A, 9) E, 10) A

6. İSLÂM CEZA HUKUKU-I (Hadler Kısas ve Diyet)

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, Kısas, hadler, cezalar, diyet ve bu konuların alt başlıkları olan
konular ve âkile, kasame kavramları, ceza hukukunun ve fıkıh sistematiği üzerindeki yeri
hakkında durulacaktır.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

9)
10)
11)
12)
13)

İslam Ceza Hukukunda cezalar neyi ifade eder?
Hadler ve kısaslarda değişmelik ilkesini tartışınız?
Hadler konusunun güncel cezalarla mukayesesini yapınız?
Riddet cezasını günümüz ceza hukuku açısından değerlendiriniz?
Âkile ve Kasâme sistemlerini günümüze nasıl uayarlayabiliriz?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kısas, Hadler ve
Cezaları

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

İslam Ceza Hukukunda Kısas ve
had cezalarının çeşitleri ve
uygulanışını öğrenmek

Belirlenen cezalar ve uygulanma
biçimi modern cezalarla
mukayese yapılarak gelişme
sağlayacaktır.

Anahtar Kavramlar

•
•
•
•
•
•

Kısas
Hadler
Ceza
Diyet
Âkile
Kasâme

ÖZET
Ceza hukuku (ukubât) bölümü klasik İslam hukuku (fıkıh) kitaplarının en önemli bölümlerinden
biridir. Allah Teâlâ had ve tazir cezalarıyla işlenmesini yasakladığı hukuka aykırı fillere suç, bu
fillere karşılık verilen müeyyidelere ceza denir. Allah Teâlâ Kuran’da had ve kısas cezalarını
belirlemiş. Tazir cezasını ise İslam devleti yöneticilerine bırakmıştır. Yüce Allah ayetleri ile had
ve kısas cezalarını en ince ayrıntısına kadar bildirmiş bunların dışındaki suçları da İslam devleti
otoritesine bırakarak, yöneticilerin devlet nizamını oluşturmalarını istemiştir. Biz bu çalışmada
İslam ceza hukukuna giriş, had ve cezalarını anlatacağız. Bu bağlamda ceza hukukuna giriş ve
had, cezasını gerektiren fiilleri ve bunlaea verilen cezaları, diyet ve kasame uygulamsını
anlatarak, öğrencinin bu konular hakkında temel bilgilere sahip olmasını hedeflemekteyiz.

Giriş15
Ceza hukuku klasik fıkıh kitaplarında (ukubât) genel bölümü ya da “el-cinâyât, el-kısas,
el-cirâh, ed-diyât..” gibi özel başlıklar altında incelenen İslam hukukunun önemli
bölümlerinden birini oluşturmaktadır. Ceza hukuku konuları İslam hukukunun genel
yapısına uygun olarak meseleci bir yöntemle ele alınmış olup, genel bir suç teorisi ortaya
koyma yerine suçlar meseleci yöntemle birer birer ele alınmakta ve her suça dair hukuki
esaslar o bölümde işlenmektedir.
İslam hukuku literatüründe en yerleşmiş ayırım suçların had, kısas ve tazir diye üçe
ayrılmasıdır. Aslında bu üç terimde hem ceza ve hem suç anlamına da gelmekte ve had,
kısas ve taziri gerektiren suçlar ifadesi daha doğru olmakta ise de had, kısas ve tazir
suçları şeklindeki kullanım da büyük bir yaygınlık kazanmış böylece bu üç terim suç
anlamını da ifade eder olmuştur.
İslam ceza hukukuna göre cezalandırılması gerekli “Haram” eylemler başlıca şunlardır:
-İnsanın “akl”ına karşı işlemiş olduğu eylemler; Sarhoş edici içki içmek ve sarhoşluk
gibi.
-Nesebe karşı işlenmiş eylemler; Zina gibi.
Bu ünitenin kaynak gösterilmeyen kısımları M. Akif Aydın, Türk Hukuk Tarihi ve Hayreddin Karaman,
Mukayeseli İslam Hukuku kitaplarından özetlenerek aktarılmıştır.
15

-Başka birisinin malına karşı işlenmiş olan eylemler; Hırsızlık ve yol kesme gibi.
-Başkasının ırz ve şerefine karşı işlenmiş olan eylemler; Zina iftirası (kazf) gibi.
-Başkasının canına veya vücut sağlığına karşı işlenmiş olan eylemler; Öldürme ve
yaralama gibi.
Suç işleyen kimselerin cezalandırılmasını istemek hakkı İslam ceza hukukuna göre ya
Allah’a (Hakk- ı Allah) ya zarar gören kişiye veya varislerine aittir (Hakk-ı Âdemî). Bu
ayrım bir bakıma bugünkü modern ceza hukukundaki “Resen kovuşturma” “şikâyetebağlı
kovuşturma” ayrımına benzemekte ise de bütünüyle bu ayrımlar birbiriyle örtüşmezler.
Allah hakkına giren suçları kovuşturmak ve faillerini cezalandırmak genel olarak İslam
devlet başkanına veya onun tayin etmiş olduğu yargıca aittir. Kul haklarına giren bir
suçun kovuşturulması ve cezalandırılmasını istemek hakkı ise zarar gören tarafa veya
mirasçılarına düşer, Allahve kul hakkına giren suçları işlemiş olan kimseleri affetmek
hakkı devlet başkanına verilmemiştir. Çünkü birisi insanın mamelek (sahip olduğu)
hukuku çerçevesine diğeri ise Allah hukuku çerçevesine girmektedir.16
İslam hukukçuları suçları farklı bakımlardan kısımlara ayırmışlardır. Biz burada ceza
hukukuna genel bir giriş yaparak, had suçlarını işleyeceğiz.
Suç ve Cezaya Genel Bakış
Maverdi, suç “Allah’ın had ve tazir cezalarıyla işlenmesini yasakladığı hukuka aykırı
filler”17 tanımı ile genellikle Türk Ceza Hukukunda yapılan “kanunun cezalandırdığı
filler”18 tanımı arasında büyük bir benzerlik mevcuttur. Çağdaş İslam hukukçularından
Abdulkadir Udeh ise, menfi bir fille işlenen suçlara da açıklık getirerek suçu
“yapılması yasaklanan ve karşılığında ceza getirilen bir fiili yapmak veya yapılması
istenen ve terki cezalandırılan bir fiili terk etmektir.” 19 diye tanımlamıştır. İnsanlar
yaratılışları gereği hata yapmaya meyillidirler. Bu sebeple Allah ilk insan ve ilk
peygamber Âdem (a.s) ve eşi Havva içincennette bile bir sınır, had /yasak koymuştu.
Nitekim insanın yaratılışı “Hanginiz daha iyisini yapacaksınız” mesajında olduğu gibi
16
Coşkun Üçok, Osmanlı Kanunnamelerinde İslam Ceza Hukukuna Aykırı Hükümler, Makale,
Ankara Hukuk Fakültesi Mecmuası c.III, Sayı. l, s.128, İstanbul 1946.
17
Ebu’l-Hasan Maverdi, el-Ahkamü’s-Sultaniyye, s., 273 Beyrut 1405/1985.
18
Bk. Baha Kantar, Ceza hukuku, s. 78Ankara 1937,;Tahir Taner, Ceza hukuku,s.78, İstanbul 1953
19
Abdulkadir Udeh, et-Teşriu’l-Cinâiyyi’l-İslamî, c.,I, s.,66 Darü’l-Kitabü’l-Arabî, Beyrut ts.

belli bir gayeye matuf olarak tasarlanmıştır. Bu yüzden Allah, kullarını kendi koymuş
olduğu yasak ve sınırlara karşı uyaracak ve doğru yola iletecek peygamberler
göndererek, onlara dünya ve ahiret mutluluğunun yollarını göstermiştir.
Dünya ve ahiret mutluluğunu kazandırmak için gönderilen peygamberlerin ortak
paydası İslam dinidir. Bu din insanı her yönüyle kuşatmış ve getirdiği prensiplerle
sosyal bir düzen kurmuştur. Onun varlıklarla olan münasebetlerini ayrı ayrı incelemiş
ve her alanda belirli kurallar koymuştur. Bazı eylemlerin yapılması istenirken, bazı
eylemlerden de kaçınılması emredilmiştir. Bu kurallara uyan insanların dünya veya
ahirette mükâfat göreceği, uymayanların ise cezaya uğrayacakları bildirilmiştir.
İslâm dini insan nefsini terbiye etmeye, kalbine Allah sevgisini koymaya, ahiret
sorumluluğunu hissettirmeye, ruhunda imanın iki temel gereği olan Allah'a ve
Peygambere itaat eğilimini uyandırmaya özel bir önem verir. Arka sından da yasak
eylemleri yapmanın kötü akıbeti, bu davranışların hem kendisine ve hem de diğer
insanlara vereceği

zararlar konusunda onu uyarır. Bununla birlikte İslam

dini,getirdiği ölçü ve kurallarla insanın yasak eylemlerden uzak durmasını
sağlayacak bütün ön tedbirleri de almıştır.
Öte yandan İslam dini, bütün bu sınırları ve engelleri tanımayan, nefsinin arzu ve
ihtiraslarına

uyarak

şahsına

veya

kamu

yararına

zarar

veren

kimseleri

cezalandıracağını bildirmiştir. Hak ve adalete uygun olan da budur. Aksi takdirde
akıl gibi önemli ve güzel nimeti kötüye kullanan birtakım insanlar hem kendilerine
hem de topluma zararlı hale gelirler.
İslam Ceza Sisteminin Gayeleri
İslam dini, ilk peygamber Hz. Adem’le başlayan ilahi mesajın son halkası ve bütün
mahlukat için rahmet dini olmasının tabii sonucu olarak dünya ile ahiret, fert ile
toplum, iman-ibadet-ahlak ile hukuk arasında denge ve bütünlük kurmuştur. Ferdin
yaratanı ile münasebetlerinin yanısıra sosyal münasebetlerini de ana hatlarıyla ele
alıp düzenlemiştir. Çoğu zaman genel, gerektiğinde de özel ilke ve hükümlerle
sosyal, ekonomik ve hukuki hayatı geliştirmeyi ve korumayı hedeflemiştir.

İslam dininin ana kaynağı olan Kur’an ve Sünnet, İslam ceza hukukunun da asli
kaynağı olup, bu alandaki temel prensipler ve amaçlar konusunda belirleyici
olmuştur. Kur’an ve Sünnet’in belirlediği cezalar netice itibariyle İslam’ın
muhafazasını esas aldığı beş temel değerin yani akıl, din, can, ırz ve malın
korunmasını, insanların umumi ve hususi faydasını bir denge içinde gözetmeyi hedef
alır. Bu cezalar, İslam’ın kötülüğü önleyip iyiliği yaygın kılma ilke ve gayretinin bir
parçasıdır.
İslam dini suç sayılan eylemlerin yapılmasının en aza ineceği bir hayat ve toplum
sistemi oluşturmayı, yasak eylemlerin yapılmasını ve aleniyet kazanmasını önlemeye
daha çok önem verir. Bu sebeple de getirdiği dini ve ahlaki sistem, işlenen suçun
cezalandırılmasından çok, o suçu işlemeye götüren sebepleri ortadan kaldırmayı
hedefler. Cezalandırma amaç değil, İslam’ın hedeflediği gayelerin gerçekleşmesi ve
korunmasında son çare olarak başvurulan bir araçtır. Yani İslamiyet başkalarının
haklarını çiğnemekten alıkoyacak diğer bütün önlemlerin yetersiz kalması
durumunda cezalandırma yöntemini kullanır. Cezalandırmanın amacı, genelde suçun
açıkça işlenmesine ve yayılmasına engel olarak toplum düzenini korumak, özelde ise
suçu önlemek, suçluyu ıslah etmektir. Bundan dolayı suçluya verilecek ceza,
toplumun hukukunu ve ortak değerlerini koruyacak, suçun işlenmesine ve tekrarına
engel olacak, suçluyu uslandıracak, kamu vicdanını tatmin edip mağdurun intikam
hissini dindirecek miktar ve şekilde olmalıdır. Bu çerçeve içinde verilen ceza ilahi
adalet ve rahmetin bir parçasını oluşturur.
6.1. Had Suçları ve Cezaları
a. Haddin Tanımı
Haddin sözlükteki anlamı mâni olmak, önlemektir. Fıkıhta, Allah hakkı olarak yerine
getirilmesi gereken, miktar ve keyfiyeti nasla belirlenmiş cezaî müeyyideleri ifadeeder.
Tanımdan da anlaşılacağı gibi had, Allah hakkı içinde mütalâa edilen bir cezadır; yani
amme menfaati ile ilgilidir.
Had cezası; Hırsızlık, yol kesme, içki, irtidat, zina ve kazf (iffete iftira) gibi, toplumun
genel düzeni ile ilgili hukukun çiğnenmesi halinde verilir. Had suçları, cezası doğrudan

doğruya Şari (Allah) tarafından belirlenmiş suçlardır; bu cezanın miktarı ve uygulanışı
Kuran-ı Kerim ve onun açıklaması olan sünnetle belirlenmiştir. Yetkili devlet organları
ya da kadı (hâkim)veyahut suçtan doğrudan doğruya zarar gören kimse bu cezaları ne
hafifletebilir, ne arttırabilir, ne değiştirebilir ve ne de affedebilir.
İslâm hukukunun bu tür suçlara karşı şiddetli ceza yöntemini benimsemesinin gerekçesi
şudur: Bu suçlar, topluma karşı kesin bir tehlike niteliği taşırlar. Çünkü her toplumun
temel dayanaklarına karşı tehdit oluştururlar. Bu yüzden bunlara karşı göz yummak,
kesinlikle ahlâkın bozulmasına, toplumun düzen ve güvenliğinin sarsılmasına yol açar.
Bunlar da toplumları parçalanmaya, dağılmaya götüren sonuçlardır. Hâlbuki İslâm
hukuku toplumları parçalanmaktan ve ahlaken bozulmaktan koruyan bir hukuk
sistemidir. Buna göre bu tür suçlara karşı sert karşılık verilmesinin amacı, toplum ahlâkını, düzenini ve istikrarını korumaktır. Başka bir deyişle, kamu yararıdır.
b. Had Cezasını Gerektiren Suçlar:
Bu suçları aşağıda açıklamadan önce Had suçlarının af edilip edilmememsi hususunu
kısaca ifade edecek olursak;
İslâm hukuku, had cezası gerektiren suçlarda sıfatı ne olursa olsun hiçbir yetkiliye af
hakkı tanımamıştır. Yani ne devlet başkanı, ne suçtan zarar gören taraf ve ne de onun
velisi bu tür suçların cezalarını affetmeye yetkili değildir. Eğer suçtan zarar gören taraf
ya da velisi yetkili olmamalarına rağmen bu suçluları affedecek olurlarsa bu af,
cezaların uygulanmasını hiçbir bakımdan etkilemez. Çünkü bu suçların cezaları
toplum açısından bir zorunluluktur.
1. Hırsızlık (Sirkat)
Haddi gerektiren hırsızlık suçu şöyle tarif edilebilir: Aklı başında ve ergenlik çağındaki
bir kimsenin başkasına ait koruma (hırz) altındaki, hemen bozulmayan, belirli değerdeki
bir malı, gizlice almasıdır.20
Yukarıdaki tarife göre had cezasını gerektiren hırsızlığın önemli şartları şunlardır:
1. Hırsızlık yapan akıllı ve ergen olmalıdır.
20
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2. Çalınan mal et, sebze vb. kısa zamanda bozulan mallardan olmamalıdır.
3. Mal, belirli bir miktara ulaşmış bulunmalıdır. (Miktarın tespiti konusunda
mezhepler arasında görüş farklılıkları vardır. Hanefi mezhebine göre asgari
miktar on dirhemdir. (Örneğin, ilk devirlerde on dirheme iki koyun
alınırdı.)
4. Koruma altına alınmış bir yerden çalınmış olmalıdır.
5. Çalınan mal başkasına ait olmalıdır.
Bazı müctehidler miktar şartını, bazıları da muhafaza altında bulunma şartını kabul
etmemişlerdir.21
Hırsızlık had suçları kapsamında yer almakta ve bu sebeple bu tür suçlarda takibinin
şikâyete bağlı olmadığı ağırlık kazanmaktadır. Bu suçta şahıs haklarının ihlali de söz
konusu olduğundan Kasânî gibi bazı hukukçular aksi görüşte olmasına rağmen Hanefi,
Şafii ve ekseri Hanbelî hukukçular tarafından takibi şikâyete bağlı bir suç olarak kabul
edilmiştir.
Hırsızlığın cezası şu ayet-i kerimede belirtilmiştir: “Hırsızlık eden erkek ve kadının,
yaptıklarına karşılık ve Allah’tan ibret verici bir ceza olmak üzere ellerini kesiniz.”22
Bu ayet-i kerimeye göre, hırsızlık suçunun cezası hırsızın elinin kesilmesidir. Ancak
ayetin meskût geçtiği ayrıntıyı hadisler tamamlamış olup, uygulamada hırsızın cezası sağ
elin bilekten kesilmesidir.
Kuran’ın, hırsızlığı caydırıcı bir ceza olarak el kesme hükmü getirmesi, İslam’ın
öngördüğü sosyal güvenlik programının gereğidir. Zira herkese tam güvenlik ve sosyal
adaletin sağlandığı bir toplumda bir kimsenin toplumun diğer mensuplarının aleyhine
kolay ve haksız kazanç sağlama teşebbüsünde bulunması, sistemin bütününe karşı bir
saldırı olarak görülmeli ve buna göre cezalandırılmalıdır.
Devlet tarafından bu vazife ihmal edilir, ya da kuraklık, kıtlık ve açlık veya bunun gibi
zaruretler sebebiyle insanlar hırsızlık yaparsa had cezası uygulanmaz. Nitekim Hz. Ömer
(r.a.) bir kıtlık yılında bu cezanın uygulanmasını, böyle bir zaruret bulunmadığı müddetçe
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ve suça iten sebeplerin toplumda en aza indiği durumda hırsızlık ağır bir suçtur ve cezası
da buna uygun olmalıdır.
2. Yol Kesmek veHaydutluk (Silahlı Gasp ve Soygun)
Yol kesip gelip geçmeyi önlemek, soygun ve silahlı gasp yaparak, masum insanların
canına kıymak ve ellerindeki malı almaktır. Bunun için bazı hukukçular bu eylemi büyük
hırsızlık olarak da isimlendirmişlerdir.23
Bu suçun cezası ilgili ayette şöyle bildirilmiştir:
“Allah ve Resulüne karşı savaşanların ve yeryüzünde fesat çıkaranların cezası ancak ya
öldürülmeleri, ya asılmaları yahut el ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi yahut da
bulundukları yerden sürülmeleridir. Bu, onları dünyada rezil etmek içindir. Onlar için
ahirette de büyük azap vardır. Yalnız, yakalanıp ele geçirilmeden önce tövbe edenler
müstesnadır.”24
Ayet-i kerimede belirtilen cezaların uygulaması çoğuâlimlere göre şu şekildedir:
-

Silahlanıp açıktan İslam devletine başkaldıran ve eşkıyalık yapan kimseler
yalnızca adam öldürmüşlerse idam edilirler.

-

Hem adam öldürmüş, hem de soygun yapmışlarsa öldürülür ve asılırlar.

-

Soygun yapıp terör havası estirenlerin çapraz olarak bir elleri ile bir ayakları
kesilir. Yalnızca soygun yapmış iseler sürgüne gönderilirler.

-

Eşkıya kendiliğinden teslim olur, yaptıklarından pişmanlık duyarsa can
dokunulmazlık hakları geri gelir.

Yol Kesme Suçunun Unsurları:

-

Silah veya kuvvet kullanma; adam öldürme, bir kimsenin malını alma veya korku
verme silah veya kuvvet kullanarak olmalıdır. Bu şart ayrıca fiilin açıkça
yapılmasını da gerektirmektedir. Bu yönüyle hirâbe, hırsızlıktan ayrılmaktadır.
Çünkü hırsızlıkta gizlice ve kuvvet kullanamadan yapılması esastır.

-

Şehirlerarası Yolda Olma;

Bu unsur Ebu Hanife ve onun gibi düşünenler için

söz konusudur. Ancak Şehir içinde de bu suçun işlenebileceğini söyleyenlere göre
bu şart suçun unsurlarından değildir.
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-

Erkek Olma; İslam hukukçularının büyük çoğunluğu suçlunun erkek veya kadın
olması arasında bir fark gözetmez.

Yol Kesme ve Eşkıyalık Cezasının Hikmeti:İslam hukuku insanlık haysiyet ve şerefini

koruduğu gibi cana, mala ve ırza saldırmayı da en büyük günahlardan saymıştır. Toplum
içinde taşkınlık yapanlar ve kan dökenler idam edilir. Bu gibi suçları işleyenlerin cezaya
çarptırılmasıyla toplumun zararlı insanlardan temizlenmesi amaçlanmaktadır. Buyüzden
ağır cezalar fert ve toplumun emniyeti için kaçınılmazdır.
İslam’ın emrettiği bu cezalar uygulanmadığı takdirde, toplumda anarşi ve terör yayılır.
İnsanlar suçsuz yere öldürülür, kadın ve çocuklara saldırılır, meskenler yakılıp yıkılır.
İşte İslam hukuku, anarşi ve terörün yaygınlaşmasını önlemek için gerekli tedbirleri
alarak, bu cezaları koyarak huzurlu bir toplumun oluşmasını sağlamıştır.
Tövbenin Cezaya Etkisi:Yol kesme suçunu işleyenlerin yakalanmadan önce tövbe

etmeleri halinde cezasının düştüğü konusunda İslam hukukçularının büyük çoğunluğu
hemfikirdir.
3. Zina
Aralarında nikâh akdi bulunmayan bir erkekle bir kadının kendi rızalarıyla cinsel
ilişkide bulunmasına zina denir. Kadının zinası ise yukarıda belirtilen fiile rızası ile
imkân vermesidir. Zina suçuna aşağıda belirtilen had cezasının verilebilmesi için,
zina eden kişinin itiraf etmesi veya dört şahitle ispat edilmesi şart koşulmuştur.
Unsurları:Zina suçunun umumi unsurlarına ilave olarak şu özel unsuları da

sıralayabiliriz.
1.

İlişki bir erkek ile bir kadın arasında olmalıdır; Ebu Hanife’nin ileri sürdüğü

bu şarta göre, bir erkekle erkeğin ya da bir kadınla kadının anormal ilişkileri
(livata, homoseksüellik-lezbiyenlik) had gerektiren zina sayılmaz. Buradan Ebu
Hanife’nin bu fiilleri meşru gördüğü anlaşılmamalıdır. Bu anormal cinsel ilişkiler
had

suçları

arasında

sayılmayıp,

tazir

grubuna

giren

cinsel

ilişkilerden

sayılmaktadır. Bununla birlikte hukukçuların büyük çoğunluğuna göre helal
olmayan ilişki dışındaki her türlü yasak cinsel ilişkiler de zina sayılmaktadır.

2.

Zina yapan muhsan olmalıdır; Zinanın daha ağır bir türü olan evli olan

kimsenin zinasında ise kişinin muhsan olması gerekmektedir. Muhsan olma tam
ehliyetli olmanın yanı sıra başından geçerli ve başlamış (zifaf olmuş) bir evliliğin
geçmiş olması gerekir.
Zina suçunun cezası Kuran-ı Kerim’de şöyle belirtilmiştir: “Zina eden kadın ve erkeğin
her birine yüz sopa vurunuz. Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah’ın dinini
tatbik hususunda sizi sakın acıma duygusu kaplamasın. Müminlerden bir grup da onlara
uygulanan cezaya şahit olsun.”25
Bu ayet-i kerimeye göre, zina suçu işleyen kimselerin cezası yüz sopadır. Ancak Hz.
Peygamber bu cezayı bekârlara uygulamış, evliler için ise taşlanarak öldürme (recm)
cezasını uygulamıştır. Buna göre recm cezası, Hz. Peygamber’in uygulamalarıyla
sabittir.26
Zina Cezasının Hikmetleri: İslam dinine göre zina, çok çirkin bir günahtır. Çünkü

zina insan onurunu yıkmakla kalmaz, toplum düzenini de bozar. Neslin bozulmasının
sebebi de zinadır. Zina oranının yüksek olduğu ülkeler sokaklara atılmış, bakımevlerine
terk edilmiş çocuklarla doludur. Bunlar sağlıklı bir aile sevgisinden mahrum
yetiştiklerinden, toplum için birer potansiyel suçlu haline gelmektedirler.
İslam’ın başlıca hedeflerinden biri de, bütün semavi dinlerin, hatta medeni kanunların korumayı
gaye edindiği aklı, nesli, insan varlığını, din ve namusu korumaktır. Çünkü bunların korunması
insan hayatının devamı için bir zorunluluktur. Nesli korumak büyük önem taşıdığından, İslam
neslin bozulmasını önlemek ve hatta tamamıyla ortadan kaldırmak gayesiyle cezalar koymuştur.
Koyduğu bu cezalarla, toplumda istikrar ve güvenliği tesis etmeyi de hedeflemiştir.
Allah’ın insanlara meşru cinsel istek ve arzuyu vermesindeki temel gaye, insan neslini korumak
ve devamını sağlamaktır. Çünkü insan neslinin devamı ancak sağlam bir evlilik neticesinde
doğacak çocuklar ile mümkündür. Nitekim Allah Teâlâ bu hususta:
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“ Allah sizin için kendilerinizden eşler yarattı. Size, eşlerinizden oğullar ve torunlar verdi ve sizi
güzel güzel (nimetler) den rızıklandırdı. Onlar şimdi bâtıla inanıyorlar da Allah’ın nimetlerine
nankörlük mü ediyorlar?”27
İslam dinine göre zina, ahlaksızlığın en aşağı derecesi olduğu gibi, sosyal açıdan da en zararlı
günahtır. Dolayısıyla bu suçun önüne geçilmesi için sert tedbirler alınmalıdır.İslâm, zina
belâsından insanlığı kurtarmak için ceza kanunlarının yanında, geniş düzeyde yapıcı, düzeltici ve
önleyici tedbirler de alır. Cezaya ancak son çare olarak başvurur. Gerçek gayesi, bu suçun hiç
işlenmemesini ve karşılığındaki ağır cezaya kimsenin maruz kalmamasını sağlamaktır.

Zina suçuna ağır ceza getiren İslâm dini, evlilik için de tüm kolaylıkları sağlar. Hatta
maddi imkânı olup aralarında adaleti sağlayabilecek olan ve herhangi bir sebeple bir
kadınla yetinemeyenler için çok evliliğe (dört kadına kadar) izin verir. Eğer karı ve koca
huzurlu bir aile ortamını yaşamıyor ve geçinemiyorlarsa, boşanmayı son çare olarak
meşru kılar(talak ve hul'). Eşler arasındaki anlaşmazlık durumunda, her iki taraftan aile
mensuplarının araya girmesiyle uzlaşma, o da mümkün olmazsa boşanıp yeniden
evlenme çareleri her zaman vardır. Ancak bütün bu tedbirlerden sonra zinanın ceza
gerektirici bir suç olduğu açıkça bildirilmiş ve iffetsizliği -her şekilde- yaymak
yasaklanmıştır. Şehvete ve yasadışı aşklara kapı açmaması için erkeklere ve kadınlara
bakışlarını harama karşı kontrol etmeleri emredilmiştir. Bu ceza da, fert ve toplumu ıslah
için getirilen bütün bu hükümlerden ve önlemlerden sonra, cinsel arzularını haram
yollardan tatmin etmekte direten kişiler içindir.
4. İffete İftira (Kazf)
Müslüman ve iffetli muhsan bir kadına zina iftirasında bulunmaktır. Kazf suçunun
teşekkül edebilmesi için şu şartların bulunması gerekir:
1. İftira edenin aklı yerinde ve ergenlik çağına ulaşmış olmalıdır.
2. İftiraya uğrayan kadın aklı başında, ergen, hür, Müslüman ve iffetli (muhsan)
olmalıdır.
3. İsnat edilen zina suçu ispat edilememiş olmalıdır. (Zina suçu dört şahitle ispat
edilir.)
Zina iftirasında bulunan kişinin cezası ayet-i kerimede şöyle belirtilmiştir:
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“Namuslu kadınları (zinayla) suçlayıp sonra da (bu suçlamayı doğrulayıcı yönde) dört
şahit getiremeyen kimselere seksen sopa vurun. Onların şahitliğini artık hiç kabul
etmeyin. Onlar fasık kimselerdir. Ancak tevbe edip hallerini düzeltenler bunun
dışındadır. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir.”28
Bu ayet-i kerimeye göre zina iftirasının cezası seksen sopadır. Ayrıca iftiracının şahitliği
de kabul edilmez.
Zina İftirası Cezasının Hikmetleri: Hür ve namuslu kadınların zina ile itham edilmeleri

toplumda birçok felaketin doğmasına sebep olur. İffetli, hür ve şerefli bir kadına atılan bu
iftira yalnız, onunla sınırlı bir leke olmayıp bilakis, onun bütün yakınlarına ve
akrabalarına sürülen kötü bir lekedir.
Başkalarına zina suçu yakıştırmasının altında çeşitli psikolojik sebepler olabilir.
Kıskançlık, çekememezlik ve intikam alma duyguları bunlardan bazılarıdır.Bu duyguların
tek hedefi iftiraya uğrayana acı çektirmek, onu toplum içinde küçük düşürmektir.
İşte İslam dini, iftiranın cezasını belirlerken bu hedefe karşı koyma prensibinden hareket
ederek iftiracıya, iftira ettiği kimsenin çektiği acıyı çektirmeyi amaçlar. Bu yüzden
kendisi de, hem bedenen hem de psikolojik olarak benzer bir acıyı tatsın diye sopa
cezasına çarptırılır.
Öte yandan iftiracının amacı iftira ettiği kimseyi küçük düşürmektir. İftiracıya verilen
ceza da onun bütün toplum nazarında küçük düşürülmesini sağlar. Bunun sonucu olarak,
şahitliği hiç kabul edilmez.
İslam hukukunda iftiracılara, işledikleri suça uygun olarak üç ayrı ceza konulmuştur: Biri
bedenle ilgili sopa cezası, ikincisi şahitliğinin reddedilmesi, üçüncüsü de günahkâr (fasık)
olarak nitelendirilerek Allah’ın (c.c.) itaatinden çıktığının ilan edilmesidir. Başka
insanların kişilik vemanevi şahsiyetlerine saldırı niteliği taşıyan iftira gibi bir hastalığa
yakalanmış kimselerin hastalıkları ancak bu tür cezalar tatbik edilerek yok edilebilir.
5. İçki İçmek-Sarhoşluk (Şarap)
Sarhoşluk veren alkollü içkileri içmektir. Şarap içmeyi yasaklayan ayet-i kerime şöyledir:
“Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi
pisliktir. Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumarda aranıza
28
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düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık
bunlardan vazgeçtiniz, değil mi?” 29
Alkollü içkilerin suç olması ve haramlığı konusunda az veya çok olmasının farkı yoktur.
Nitekim Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Sarhoşluk veren her içki
haramdır.”30
Cezası: Kur’an ve Sünnet’te içki içme ve sarhoşluk açıkça yasaklanmıştır. Bununla

birlikte içki içenlere uygulanacak ceza ayette açıkça belirtilmemiştir. Hz. Peygamber
döneminde sayı ve şekil bakımından farklı sopa cezaları uygulanması, bu cezanın
miktarının devlet başkanının takdirine bırakıldığını göstermektedir. Hz. Ebu Bekir içki
içene kırk sopa cezası vermiş, Hz. Ömer ise, sahabe ile yaptığı istişare sonunda, zina
iftirasına kıyasla seksen sopa cezası vermiştir. Daha sonraki uygulamalarda da genellikle
seksen değnek cezası tercih edilmiştir.
İçki İçme Cezasının Hikmetleri

“Sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. De ki: Bu ikisinde insanlar için büyük zarar ve bazı
faydalar vardır; zararları da faydalarından büyüktür. Sana neyi infak edeceklerini de
soruyorlar. De ki: İhtiyaç fazlasını. Allah sizin için âyetlerini işte böyle açıklıyor ki
düşünesiniz.” (Bakara, 2/219) ayetinin mealinde “…bazı faydalar vardır…” dan
maksadın -içki ticaretinden elde edilen parasal maddi kâr - menfaatler olarak anlamamız
daha isabetli olacaktır. Yoksa içkinin insan bedeni için faydası şeklinde anlam verirsek
ayetteki yasakla çelişmiş olur. Zira Allah’ın, insan sağlığı için faydalı olan şeyi
yasaklamak şöyle dursun helal kıldığını görmekteyiz.
Bununla birlikte İslâm dini, fert ve toplum için faydalı olan şeyleri helal kılarken, zararlı
olanları da yasaklamıştır. İslâm'ın yasakları tıp bilginleri tarafından incelendiğinde,
bunların fert ve toplum yararına olduğu görülür. Nitekim içki ve domuz eti gibi yasaklar
ilmin ve tıbbın süzgecinden geçirilmiş, nice maddî ve manevi zararları uzmanlarca
açıklanmıştır.31
Allah Teâlâ, insan aklına, malına ve aile hayatına büyük zarar verdiğinden, içkiyi haram
kılmıştır. Her şeyden önce içki, insanın aklını tahrip ederek hareketlerini anormalleştirir.
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Sindirim sistemini ve kan dolaşımını etkiler. Çoğu kez içki, kendisine alışanların ani
ölümüne neden olur.İçkinin zarar ve kötülüklerini, şu hadisi nebevi ne güzel izah eder;
“İçki, bütün kötülüklerin anasıdır.”32
İnsana aklını kaybettiren ve onu iyi ile kötüyü, hayırla şerri ayıramaz duruma getiren her
şey içki sayılır. Sıvı veya katı olması sonucu değiştirmez. Afyon, eroin ve benzeri bütün
uyuşturucular aynı niteliktedir. Çünkü bunları kullanan kişilerde aklın fonksiyonları
değişir; uzağı yakın, yakını uzak görür; olağan şeylerden ayrılarak, olmayan ve
olmayacak şeyleri hayal etmeye başlarlar. Bazı uyuşturucular da sinirleri uyuşturur,
ruhsal çöküntülere yol açar, iradeyi zayıflatır ve ferdi topluma faydasız hâle getirir.
İslâm, içkinin içilmesini yasakladığı gibi, Müslümanlar arasında ticaretini de
yasaklamıştır. Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: "Peygamberimiz (s.a.v) içki konusunda
on kişiyi lanetlemiştir: İçkiyi sıkan, kendisi için sıkılan, içen, taşıyan, kendisi için taşınan,
içiren, satan, parasını yiyen, satın alan ve kendisi için satın alınan..."33
Mâide suresindeki kesin içki yasağını bildiren ayet geldikten sonra, Peygamberimiz
yasağın uygulaması ile ilgili şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz Allah içkiyi haram kılmıştır.
Bu ayeti haber alıp da yanında içki bulunan kimse, ondan içmesin ve satmasın..."34
6. İrtidat (Dinden Çıkmak)
Bir insanın İslamiyet’i doğru olarak tanıyıp öğrendikten ve kabul ettikten sonra tekrar küfre,
ateizme dönmesi veya din değiştirmesidir.
Cezası: Dininden dönen insanı bu davranışa iten manevi bir sebep, bir şüphe ise, önce bu
şüphe ve sorunları giderilir ve kendisi yeniden İslam’a davet edilir. Gerekirse düşünme fırsatı
verilir. Bütün bunlara rağmen dininden dönmekte direnen kimse için mezheplerin ittifak ettiği
görüş idam cezasıdır.35 Ancak Mukâtil b. Süleyman’ın bildirdiğine göre (Âl-i İmran 86-89)
ayetlerinde bildirildiğine göre dinden dönenenin cezası Allah’ın, meleklerin ve bütün
insanların lanetidir. Tövbe ederse bu lanetten kurtulacağı umulur. Ebu Hanife ise dininden
dönen kadınlara idam cezası uygulanmayacağı içtihadını benimsemiştir.
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Dinden Çıkma Cezasının Hikmetleri: İslam dini, hiç kimseyi Müslüman olmaya zorlamamış,
bir dine giren insanları da o dinlerini terke mecbur bırakmamıştır. İslam’ın istediği, insanların
diledikleri dine cebir ve zorlama yoluyla değil, serbest iradeleri ile girmeleri ve dinlerini
serbestçe yaşamalarıdır. Başka dinlere mensup insanlara doğruyu göstermek, İslam’ın
güzelliklerini göstermek ve Allah Teâlâ’nın gönderdiği son dini tanımalarına ve kabul
etmelerine vesile olmak için dinin tebliğ edilmesini teşvik etmiştir. Hatta bu davranışın Allah
Teâla’nın razı olduğu ve istediği bir faaliyet olduğunu bildirmiş ve tebliği müminlere bir
vazife olarak yüklemiştir.
Bir insanın kendi istek ve iradesiyle İslam’ı tercih edip Müslüman olduktan sonra artık ona
İslam’ı terk etme ve yeniden başka dine girme imkan ve hürriyeti tanımamış ve bu fiil
bugünkü sistemlerde var olan “vatan ihaneti” gibi kabul edilmiştir. Müslüman iken dininden
çıkarak toplum düzenini bozan, Müslümanları ve inançlarını rencide eden kişi Müslüman bir
toplumda elini kolunu sallayarak dolaşamaz; ya ülkeyi terk ederek hayatını kurtaracak yahut
da yakalandığı takdirde ihanetinin cezasını çekecektir. Bu ceza aynı zamanda belli maksatlarla
Müslüman olmuş gibi görünüp İslam toplumu içine giren devlet ve toplum sırlarını elde eden
sonra da Müslümanlığı terk ettiğini söyleyerek yükümlülüklerden kurtulmak isteyen kötü
niyetli kimselerin cesaretlerini kıracak, yollarını tıkayacaktır.
7. İsyan ve Terör (İhtilal -Bağy)
İsyan ve ihtilal; Silahlı bir grubun meşru bir devlet başkanını kendilerince haklı sebeplere
dayanarak devirmek için başkaldırmak, devlet içinde devlet olmaya yahut devleti
yıkmaya çalışmaktır.
İslam hukukunda, isyan ve ayaklanma suçunun cezası ölümdür. İsyancı ve ihtilalciler
toplu halde devlete başkaldırır, devlet içinde devlet olmaya kalkışırlarsa kendileriyle
savaşılır ve güç kullanarak yola getirilirler. Bu takdirde yapılan mücadele kâfirlerle
yapılan savaş ve vuruşmadan farklı olur. Savaştan kaçan fertler takip edilmez, yaralı ve
esirler öldürülmez, malları zaptedilmez, çocuk ve kadınları esir alınmaz, malları tahrip
edilmez. Konuyla ilgili ayet-i kerimede: “Eğer Müminlerden iki grup birbirleriyle

vuruşurlarsa, aralarını düzeltin. Şayet biri ötekine saldırırsa, Allah’ın buyruğuna
dönünceye kadar saldıran tarafla savaşın...”36buyurulur.
İsyan ve İhtilal Cezasının Hikmetleri: Ayaklanma suçu, İslam devletine ve bu devleti idare
edenlere karşı işlenmiş bir suçtur. İslam hukukunda bu suça karşı sert önlemler alınmıştır.
Çünkü isyan ve ihtilal, fitne ve istikrarsızlığa yol açar. İsyan ve ihtilalle zayıflayan devlet
yapısı bozulunca, İslam’ın emir ve yasaklarının uygulanmasında aksaklıklar oluşur.
Toplumda haksızlıklar baş gösterir. Can ve mal emniyeti kalmaz. Toplumun huzur ve
sükûnu ortadan kalkar. İslam dini, tüm bunların olmaması için, önceden tedbirini almış
ve bu suçu işleyenlere karşı cezasını da koymuştur.

6.2. KISAS VE CEZALARI
Kısasın Tanımı
a.

Sözlük anlamı: Kısas Arapça “ ”قﺼصkökünden “ ”قﺼﺎصşeklinde mastar isimdir.

“Bir şeyin peşinden gitmek, iz sürmek, birisinin yaptığının aynısını yapmak, bir şeyin
oluş sürecini takip ederek söze dökmek; anlatmak, kesmek, eşitlemek ve misilleme yapmak vb.” anlamlara gelir. Kur’an-ı Kerim’de “نحن نقص ﻋﻠيك اﺣﺴن القﺼص: Biz sana
kıssaların en güzelini anlatıyoruz” buyrulmuş ve akabinde Yusuf (as.) kıssası, Yusuf’un
başından geçen olaylar izlenerek, ayrıntılı şekilde anlatılmıştır. “Kısasta sizin için hayat
vardır” mealindeki ayette ise birisinin yaptığının aynısını yapmak, misillemede bulunmak
anlamında kullanılmıştır.
b.

Terim Anlamı: Kısas ile ıstılahta “suçluya yaptığı eylemin aynısı tatbik edilerek

cezalandırılması” kastedilir. Terim olarak kısas kavramı ile bazen İslam ceza hukukunun
bir ilkesi bazen de cezanın uygulaması murad edilir. İlke olarak kısas İslam’ın “kasten
yaralama, sakat bırakma ve öldürme olaylarında suçlunun, işlediği fiile denk bir ceza ile
cezalandırılması” şeklinde vazetti ilke; uygulama olarak ise “kasten öldürdüğü kişiye
karşılık fâilin öldürülmesini, kasten işlediği yaralama (müessir fiil) sonucu mağdurda
bedenî-fizikî zarar meydana getiren kimsenin benzer şekilde cezalandırılması”nı ifade
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eder. Özetle kısas terim olarak; “insanın hayatı veya vücut bütünlüğüne karşı yapılan
saldırının misli ile cezalandırılması” şeklinde tanımlanır.

Kitap ve Sünnet’te Kısas

Kısas Yüce Allah’ın suç ve cezalarla ilgili olarak koyduğu temel ilkelerden biridir. Kısas,
kasten öldürülmek suretiyle insanın hayatı yahut yaralama (müessir fiil) suretiyle insanın
organlarına yönelik saldırılarda söz konusu olur.
Yüce Allah insanoğlunu gerek ana rahmine düşmeden, gerekse ana rahmine düştükten
sonra hangi aşamalardan geçirerek yarattığını ayrıntılı şekilde bizlere anlatırken insanın
değerine işaret etmiştir. Bir ayette Âdemoğlunun değerini ifade etmek üzere şöyle
buyurmuştur:
َّ "ولَقَدْ ك ََّر ْمﻨَﺎ بَﻨِي آدَ َﻡ َو َﺣ َﻤ ْﻠﻨَﺎﻫُ ْﻤ ِفي ْالﺒَ ِر َو ْالﺒَح ِْر َو َرزَ ْقﻨَﺎﻫُﻢ ِمنَ ال
"ير ِم َّﻤ ْن َخﻠَ ْقﻨَﺎ تفضيال
ِ ﻄيِﺒَﺎ
ٍ ِت َوفَض َّْﻠﻨَﺎﻫُ ْﻢ َﻋﻠَى َﻜث
َ
“Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini
en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün
kıldık.”1
Başka bir ayette ise şöyle buyrulur: “اإلن َﺴﺎنَ فِي ﺃَﺣْ َﺴ ِن ت َ ْق ِﻮ ٍيﻢ
ِ ْ ”لَقَدْ َخ َﻠ ْقﻨَﺎ: Biz, gerçekten insanı en
güzel bir biçimde yarattık”1.
Bütün bu ve benzeri ayetler insanın Allah katında çok değerli olduğunu gösterir. Allah
çok değer verdiği insanoğlunun canı veya organlarına karşı her türlü haksız saldırıyı
yasaklamıştır.
َ  َو: Birbirinizi öldürmeyin” buyrulurken, Enam suresi
Nisa suresi 29. Ayette “ال ت َ ْقﺘُﻠُﻮاْ ﺃَنفُ َﺴ ُﻜ ْﻢ
151 ve İsra suresi 33. ayetlerde “ وال تقﺘﻠﻮا الﻨفس الﺘي ﺣرﻡ هللا إال بﺎلحق: Meşrû bir hak karşılığı
olmadıkça, Allah’ın haram (dokunulmaz) kıldığı canı öldürmeyin” buyrulmaktadır.
Adem (a.s)’ın iki oğlu arasındaki ölümle sonuçlanan olay anlatılırken, kardeş katilinin

“hüsrana uğrayıp pişmanlık duyanlardan olduğu” belirtilir 1 . Âdemin iki oğlunun
kıssasıyla ilintilendirilerek İsrail oğullarına şöyle emredildiği beyan edilir:
ﺎس َج ِﻤيﻌًﺎ
َ ِجْل ذَ ِل َك َكﺘ َ ْﺒﻨَﺎ َﻋﻠَى بَﻨِي ِإس َْرائ
ِ يل ﺃَنَّهُ َم ْن قَﺘ َ َل نَ ْف ًﺴﺎ بِغَي ِْر نَ ْف ٍس ﺃ َ ْو فَ َﺴﺎ ٍد فِي ْاﻷ َ ْر
ِ َ “ ِم ْن ﺃ
َ َّض فَﻜَأَنَّ َﻤﺎ قَﺘ َ َل الﻨ
ﺎس َج ِﻤيﻌًﺎ
َ ََّو َم ْن ﺃَﺣْ يَﺎﻫَﺎ فَ َﻜأَنَّ َﻤﺎ ﺃ َ ْﺣيَﺎ الﻨ
“Bundan dolayı İsrail oğullarına şunu farz kıldık: Kim, bir cana kıymamış, ya da
yeryüzünde bozgunculuk yapmamış olan bir canı öldürürse, sanki bütün insanları
öldürmüş gibidir. Kim de onu(n hayatını kurtarmak suretiyle) yaşatırsa, bütün insanları
yaşatmış gibi olur...”1
Hz. Peygamber (s.a.v) hadislerinde şöyle buyurmuştur:
ْ " َم ْن ﺃ َ َﻋﺎنَ َﻋﻠَى قَﺘْ ِل ُمؤْ ِم ٍن َولَ ْﻮ ِبﺸ
" َّللا
ٌ  آ ِي:َّللا َﻋ َّز َو َجلَّ َم ْﻜﺘُﻮبٌ َبيْنَ َﻋيْﻨَ ْي ِه
ِ َّ س ِم ْن َر ْﺣ َﻤ ِﺔ
َ َّ ي
َ  لَ ِق،ٍَﻄ ِر َك ِﻠ َﻤﺔ

“Kim yarım kelime ile dahi olsa bir mü’minin öldürülmesine yardımcı olursa kıyamet
günü, alnında “Allah’ın rahmetinden mahrumdur.” yazılmış olarak Allah’ın huzuruna
çıkar.”1
 فَ َﻤﺎ بَﺎ ُل،ُسﻮ َل هللاِ َﻫذَا ْالقَﺎتِل
ُ  يَﺎ َر:يل
َ ِ ﺃ َ ْو ق: ُﺎل فَقُ ْﻠت
َ َﺎر» ق
ِ َّ فَ ْﺎلقَﺎتِ ُل َو ْال َﻤ ْقﺘُﻮ ُل فِي الﻨ،ﺎن بِ َﺴ ْيفَيْ ِﻬ َﻤﺎ
ِ « ِإذَا ت ََﻮا َجهَ ْال ُﻤ ْﺴ ِﻠ َﻤ
»ﺎﺣ ِﺒ ِه
ِ ص
َ َﻮل؟ ق
ِ ُ ْال َﻤ ْقﺘ
َ  « ِإنَّهُ قَدْ ﺃ َ َرادَ قَﺘْ َل:ﺎل
Rasulüllah: “İki Müslüman kılıçları ile karşı karşıya geldiklerinde, öldüren de öldürülen
de Cehennem'dedir.” “Ya Resûlallah! Öldüreni anladık; ama öldürülen kişi neden
Cehennem'e gidecek?” diye sorulunca; “Çünkü o da arkadaşını öldürmeye kararlıydı.”
buyurmuştur”1.
Bir kısmı yukarıda zikredilen konuyla ilgili çok sayıda ayet ve hadis İslam’ın insana son
derece değer verdiğini, insana karşı ölüm veya yaralama şeklindeki her türlü haksız
saldırıyı yasakladığını göstermektedir.
Fıkıhta kısas gerektiren suçlar iki başlık altında ele alınır: Birincisi kasten adam
öldürmek; ikincisi ise, müessir fiil ile kasten yaralama ve sakatlama olaylarıdır.

1. KASTEN ADAM ÖLDÜRMEK
a. Suç:
Bir insanı haksız yere ve kasten öldürmektir. Öldürme eyleminin daha önceden
tasarlanmış olup olmaması sonucu değiştirmez. Önemli olan suç işlenirken öldürme
kastının bulunmasıdır. Kasıt, insanın iç dünyasıyla ilgili olduğundan, öldürenin kastını
anlamak için cinayette kullanılan alet ve vasıtalara bakılır. Haksız yere öldürücü alet
kullanan, bununla vuran ve öldüren kimse kasten adam öldürmüş olduğu için katil sayılır.
Kasten adam öldürme fiilinden dolayı bir kimseye kısas uygulanabilmesi için aşağıdaki
şartlar aranır:
- Failde (Katilde) Aranan Şartlar:
Fail ceza ehliyetine ve hür iradeye sahip olmalıdır. Mükrehin işlediği cinayetin nasıl
cezalandırılacağı konusu da bu şart altında değerlendirilir. İkrah, suçu meşru hale
getirmese de, bu suçtan doğan sorumluluğun tehdit edene mi (mükrih) yoksa tehdit
edilene mi (mükreh) ait olacağı noktasında ihtilâf edilmiştir. Ebû Hanîfe ve Muhammed’e
göre mükreh, bir anlamda mükrihin cinayette kullandığı alet konumundadır. Bu nedenle
kısas mükrehe değil mükrihe uygulanır. Ebû Yûsuf, fiilin kime isnat edileceğinin
doğuracağı şüpheden dolayı kısasın düşeceğini, fakat mükrehin mağdura diyet ödemesi
gerektiğini ileri sürer. İmam Züfer’e göre de fiil mükrihe değil suçu doğrudan işleyen
mükrehe (mübaşir) isnat edilir ve kısas ona uygulanır. İmam Mâlik ve Ahmed b.
Hanbel’e göre her ikisi de suç ortağıdır; kısas ikisine de birden uygulanmalıdır. Şafiî
mezhebindeki hâkim görüş ikisine de kısasın uygulanması gerektiği doğrultusundadır.
- Fiille İlgili Şart: Öldürme fiilinin kısası gerektirmesi için onun kasten (amden)
işlenmiş olması gerekir.
Fakihler kasıtlı suçların cezasının kısas olduğu konusunda ittifak etmişler fakat kasıt ve
taammüdün tanım ve ölçütü, failin hangi durumlarda kasıtlı davranmış sayılacağı
konusunda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Örneğin Ebu Hanifeye göre bir kişi
başkasını kesici, delici, doğrayıcı alet ile öldürmüşse o kişinin niyetine bakılmaksızın bu

işlem kasten öldürme sayılır. Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed’e göre ise insan
bünyesinin dayanamayacağı bir alet ve şekille ölüm gerçekleşirse bu durumda kastın
varlığına hükmedilir.
Öldürme fiili ile ilgili bir diğer şart onun hukuka aykırı olmasıdır. Yani fiil hukuka uygun
olarak veya cezaî mesuliyeti ortadan kaldırıcı nitelikteki meşru emri icra, meşru müdafaa,
zaruret hali gibi sebeplerle işlenmemiş olmalı.
Günümüzdeki ötenazi tartışmalarında hastanın rızası konusu bu başlık altına girer. Fıkha
göre maktulün öldürmeye rızâ ve onay vermesi o fiili suç olmaktan çıkarmaz, fakat
bunun failine uygulanacak cezanın niteliğini tartışmalı hale sokar. Bu konuda temel ilke,
mağdurun kendi aleyhine işlenecek kısas gerektiren bir suça rızâsının suçu mubah
kılmayacağıdır. Gerekçeleri farklı olmakla beraber Hanefî, Şâfıî ve Hanbelî mezheplerine
göre mağdurun üçüncü kişinin kendisini öldürmesine rızâsı failden kısas sorumluluğunu
kaldırır, diyet ödemeyi gerektirir. Mâlikî ve Zahirîlere göre ise mağdurun suça rızâ ve
muvafakati failden kısas cezasını düşürmez. Bu durumda suç kasten işlenmiş kabul
edilerek faile kısas uygulanır. Çünkü kişi ancak sahip olduğu bir hakkı ibra edebilir. Hiç
kimse kendi hayatına son verme hakkına sahip olmadığı gibi başkalarının kendi hayatına
son vermesine izin verme hakkına da sahip değildir.
- Mağdurla İlgili Şartlar:
Birinci olarak mağdurun canı hukuken koruma altında (masun) olmalıdır. Buna göre
savaş veya aleyhinde yargı kararının kesinleşmesi sebebiyle can güvenliği bulunmayan
(hederü’d-dem, mubâhu’d-dem) kimselerin öldürülmesi kısası gerektirmez.
Mağdurla ilgili ikinci ve mezhepler arasında en ihtilaflı şartlardan birisi mağdurla failin
hukukî statülerinin eşit olması meselesidir. Hanefîlere göre kasten adam öldürme suçuyla
ilgili kısas uygulamasında suçlu ile mağdur arasındaki din, cins, hürriyet farkı bir engel
oluşturmaz. Dolaysıyla kasten adam öldürme suçunda bir kadın karşılığında hür bir kimse
kısas edilir. İmam Malik ve Şafiî’ye göre aralarında eşitlik bulunmadığı gerekçesiyle
gayrimüslim karşılığında müslüman, köle karşılığında hür bir kimse kısas edilemez.

b. Ceza:
Bir insanı kasten, haksız yere öldüren kişiye mukabele bi’l-misil ilkesi gereği suçun
dünyevi karşılığı olarak kısas uygulanır; o da öldürülür. Bu kişinin uhrevi cezası ise ebedi
cehennemdir. Kısas, Kur’an’da suç ve cezalarla ilgili vazedilen genel ilkenin (mukabele
bi’l-misil) öldürme yahut yaralama suçlarında uygulanmasından ibarettir. Suç ve
cezalarda denklikten bahseden ayetlerde şöyle buyrulur:
. ََّللا َم َع ْال ُﻤﺘَّقِين
َ َّ َّللا َوا ْﻋﻠَ ُﻤﻮا ﺃ َ َّن
َ َّ فَ َﻤ ِن ا ْﻋﺘَدَى َﻋﻠَ ْي ُﻜ ْﻢ فَﺎ ْﻋﺘَد ُوا َﻋﻠَ ْي ِه ِب ِﻤثْ ِل َمﺎ ا ْﻋﺘَدَى َﻋﻠَ ْي ُﻜ ْﻢ َواتَّقُﻮا
“Size kim saldırırsa, siz de ona, size yaptığı saldırıya denk bir saldırı yapın.
Allah’tan sakının. Bilin ki, Allah sakınanlarla beraberdir.” (Bakara 2/194)
. َﺼﺎبِ ِرين
ُ َوإِ ْن َﻋﺎقَ ْﺒﺘ ُ ْﻢ فَﻌَﺎقِﺒُﻮا بِ ِﻤثْ ِل َمﺎ
َّ صﺒَ ْرت ُ ْﻢ لَ ُﻬ َﻮ َخي ٌْر ِلﻠ
َ ﻋﻮقِ ْﺒﺘ ُ ْﻢ بِ ِه َولَئِ ْن
“Eğer ceza vermek isterseniz size ne yapıldıysa onun dengiyle ceza verin.
Katlanacak olursanız kuşkusuz bu, katlananlar için daha iyidir.” (Nahl 16/126)
َّ َّللا ِإنَّهُ َال ي ُِحبُّ ال
. َظﺎ ِل ِﻤين
ْ َ س ِيئ َﺔٌ ِمثْﻠُ َﻬﺎ فَ َﻤ ْن َﻋفَﺎ َوﺃ
ُ َ صﻠَ َح فَأ
ِ َّ جْرهُ َﻋﻠَى
َ َو َجزَ ا ُء َس ِيئ َ ٍﺔ
“Bir kötülüğün cezası, ona denk bir kötülüktür. Kim affeder ve arayı düzelt irse
onun ödülü Allah’a aittir. Allah yanlış davrananları sevmez.” (Şurâ 42/40)
İslam inancına göre suçların bir de uhrevi cazası vardır. Ahirette
ceza/azabdan kurtulmak için tevbe gerekir. Allah Teâlâ şöyle buyurur:
ْ َسﻮ ًءا ﺃ َ ْو ي
.ﻮرا َر ِﺣي ًﻤﺎ
ُ َو َم ْن يَ ْﻌ َﻤ ْل
ً ُ َّللا َغف
َ َّ ظ ِﻠ ْﻢ نَ ْف َﺴهُ ث ُ َّﻢ يَ ْﺴﺘ َ ْغ ِف ِر
َ َّ َّللا يَ ِج ِد
“Kim bir kötülük işler veya kendini kötü duruma sokar, sonra Allah’tan
bağışlanma dilerse, görür ki Allah’ın bağışlaması çok, ikramı boldur.” (Nisa 4/110)
Bu genel ilkeleri kasten öldürme suçuna uyguladığımızda şu sonuca ulaşırız:
Kasten adam öldürme suçunda iki türlü ceza vardır: Birincisi kısas ikincisi ise ebedi
cehennemdir.

Katile kısas cezasının uygulanması gerektiği ile ilgili ayet şöyledir:
ﺎص فِي ْالقَﺘْﻠَى ْال ُح ُّر بِ ْﺎل ُح ِر َو ْالﻌَ ْﺒد ُ بِ ْﺎلﻌَ ْﺒ ِد َو ْاﻷ ُ ْنثَى بِ ْﺎﻷ ُ ْنثَى
ُ ﺼ
َ ِيَﺎ ﺃَيُّ َﻬﺎ الَّذِينَ آ َ َمﻨُﻮا ُكﺘ
َ ب َﻋﻠَ ْي ُﻜ ُﻢ ْال ِق
“Ey iman edenler! Adam öldürmelerde size kısasfarz kılındı. Hüre hür, köleye
köle, kadına kadın.” (Bakara 2/178).
Hz. Peygamber’den (s.a.v) rivayet edilen konuyla ilgili bir hadis ise şöyledir:
1
"”و َم ْن قُﺘِ َل َﻋ ْﻤدًا فَ ُﻬ َﻮ قَ َﻮد:
َ Kim kasten öldürülürse, bunun cezası kısastır" .

Kısas katilin yaptığı tecavüzün, işlediği haksız fiiilin bizzat karşılığıdır. Bir mümin
insansın katilinin ikinci cezası ise uhrevidir ki o da ebedi cehennemdir: Bu konu ilgili
ayette şöyle düzenlenir:
َّ ب
.َّللاُ َﻋﻠَ ْي ِه َولَ َﻌﻨَهُ َوﺃ َ َﻋدَّ لَهُ َﻋذَابًﺎ َﻋ ِظي ًﻤﺎ
َ َض
ِ َو َم ْن َيقْﺘ ُ ْل ُمؤْ ِمﻨًﺎ ُمﺘ َ َﻌ ِﻤدًا فَ َجزَ ا ُؤهُ َج َﻬﻨَّ ُﻢ خَﺎ ِلدًا ِفي َﻬﺎ َوغ
“Kim bir mümini kasten öldürürse artık onun cezası içinde sürekli kalmak üzere
cehennemdir. Allah ona gazap etmiştir, onu lanetlemiştir ve onun için pek büyük bir azap
hazırlamıştır.” (Nisa, 4/93).
Ancak katile kısasın uygulanıp uygulanmaması noktasında öldürülenin ailesine
yetki verilmiştir. Allah Teâlâ şöyle buyurur:
ْ ق َو َم ْن قُﺘِ َل َم
َ س ْﻠ
َّ س الَّﺘِي َﺣ َّر َﻡ
ف فِي ْالقَﺘْ ِل إِنَّهُ كَﺎ َن
ُ ظﻠُﻮ ًمﺎ فَقَدْ َجﻌَ ْﻠﻨَﺎ ِل َﻮ ِليِ ِه
ْ ﻄﺎنًﺎ فَ َال يُﺴ ِْر
َ َو َال ت َ ْقﺘُﻠُﻮا الﻨَّ ْف
ِ َّللاُ إِ َّال بِ ْﺎل َح
.ﻮرا
ً ﺼ
ُ َم ْﻨ
“Allah’ın dokunulmaz kıldığı kimseyi öldürmeyin, hukuka uygunsa başka. Haksız
yere kim öldürülürse onun velisine yetki verdik o da öldürme işinde taşkınlık etmesin.
Çünkü o, yardım görmüştür.” (İsrâ 17/33)
Maktulün ailesi katili dilerse bağışlar dilerse kısasını/öldürülmesini talep eder. İlgili
ayette şöyle buyrulmuştur:
ِ َي ٌء فَﺎتِﺒَﺎعٌ بِ ْﺎل َﻤ ْﻌ ُر
ُ فَ َﻤ ْن
َ يف ِم ْن َربِ ُﻜ ْﻢ َو َر ْﺣ َﻤﺔٌ فَ َﻤ ِن ا ْﻋﺘَدَى بَ ْﻌد
ٌ ﺎن ذَ ِل َك ت َ ْخ ِف
ٍ وف َوﺃَدَا ٌء ِإلَ ْي ِه بِإِﺣْ َﺴ
ْ ي لَهُ ِم ْن ﺃ َ ِخي ِه ش
َ ﻋ ِف
.ذَ ِل َك فَﻠَهُ َﻋذَابٌ ﺃَ ِلي ٌﻢ

“Kim öldürülenin kardeşi tarafından bir bedel karşılığı bağışlanırsa , mârufa uysun
ve bedeli güzelce ödesin. Bu, Rabbiniz tarafından bir hafifletme ve ikramdır. Her kim
düşmanlığı bundan sonra da sürdürürse, ona acı bir azap vardır.” (Bakara 2/178)
2. KASTEN YARALAMA VE SAKATLAMA SUÇLARINDA KISAS (KISÂS FÎMÂ DÛNE’N-NEFS):
a. Suç:
Öldürme dışında kasten yaralama, organlara zarar verme gibi müessir fiillerde suça göre
kısas söz konusu olur. Fıkıh kaynaklarında kısasın bu çeşidi kısâs fî-mâ dûne’n-nefs,
kısâs fi’l etrâf, kısâs fi’l-curûh gibi terimlerle ifade edilir. Günümüz hukukunda bu tür
eylemlere müessir fiiller denir.
Haklı bir gerekçe olmaksızın bir insanın cismine eziyet veren veya sağlığını ihlal eden
ancak ölümüne yol açmayan bir fiilin bilinerek ve istenerek işlenmesine kasten müessir
fiil denir.
Tecavüz sonucunda ortaya çıkan bedenî ve cismanî zarar dikkate alınarak müessir fiiller
şu şekilde gruplandırılır:
a) Organın veya organ hükmündeki bir bölgenin bedenden tamamen ayrılması.
b) Organın fonksiyonunu kaybetmesi.
c) Baş ve çehrede meydana getirilen yaralar (şicâc).
d) Baş ve çehrenin dışındaki bölgelerde meydana getirilen yaralar (cirâh-curûh).
Kasten müessir fiillerde suçun unsurları sabit olduğunda faile verilecek ceza kısastır.
Buna delil olarak kısasta hayat olduğunu vurgulayan ayetle Mâide suresi 45. ayet
gösterilir. Allah’ın Tevratta Yahudilere farz kıldığından haberle kendi hükmü olarak
nitelendirdiği Tevratta bahseden Organlara uygulanacak kısasta tecavüze mâruz kalan
organla (suçun maddî konusu) kısas uygulanacak organ (cezanın maddî konusu) arasında
nitelik olarak eşitlik şartı aranır. Buna sağ ve sol şeklindeki çift organlar da dâhildir.
Organlar arasında fonksiyonel eşitlik de gerekir. Kısas, eşitlik esasına dayandığından

organın yok edilen fonksiyonu ile kısas sonucundaki fonksiyon kaybının eşit olması şartı
aranmıştır. Bu şart gereği, sakat veya noksan bir organa karşılık sağlam organ kısas
dilemeyeceği gibi kısmen izâle edilen bir fonksiyona karşılık bir fonksiyonun tamamen
izâlesine yol açan bir kısasa da gidilmez.

Mağdurun mâruz kaldığı ölümle

sonuçlanmayan ağır müessir fiil karşılığında faile kısas uygulandığında bunun ölüme yol
açması kuvvetle muhtemel ise kısastan vazgeçilir ve zorunlu olarak malî bedel (erş-diyet)
ödenmesine gidilir.

6.3. Diyet Suç ve Cezaları
Kasten öldürme eyleminde, daha önce de belirtildiği gibi, mağdurun ailesine kısas talep
etme, kısastan vazgeçip tazminat (diyet) talep etme yahut tümden af hakkı tanınmıştır.
Kasıt dışı öldürme olayları ile bazı nedenlerle kısas uygulama imkânı olmayan
yaralamalarda da diyet söz konusu olur.
Diyet, öldürülenin yakınları ile yaralanan ve sakatlanan kimselere verilen belirli miktarda
mal veya paradır.
Bir Müslümanı bilerek ve haksız yere öldüren kimsenin cezasının kısas olduğu daha önce
belirtilmişti. Bunu af etme yetkisi ise sadece öldürülen kişinin yakın akrabalarına
(mirasçılarına) verilmiştir. Bunlar isterlerse kısas yerine diyet talep edebilirler. Hatta
isterlerse hem kısası, hem diyeti bağışlayabilirler.
Genel olarak naslarda geçen diyet miktarı yüz deve veya bunun başka mallardan karşılığı
kadar bir meblağdır. Bu miktara tam diyet denilmektedir. Hâkimin bu miktarı değiştirme
yetkisi yoktur. Yaralamalarda işlenen suçun ağırlığına bağlı olarak, ödenmesi gereken
diyet miktarı da değişir. Vücutta tek bulunan organlar için tam diyet, çift organların her
biri için yarım diyet gerekir. Naslarda tayin ve takdir edilmeyen durumlarda ise tazminat
cezasının miktarını hâkim belirler.
Müessir fiilden doğan diyet ve tazminat cezaları: Suç ister kasten ister hataen işlensin
suçlunun fiilinin sonucuna göre müessir fiili beş kısma ayrılır.

a-Uzvu kesip ayırmak veya bu hükümdeki müessir fiiller: El, ayak, parmak, burun, kulak
vs. kesmek, diş, tırnak, saç, sakal kesmek veya yolmak gibi davranışlar bu gruba girer.
b-Organ tatili/iptali niteliğindeki fiiller: Görme, işitme, tatma, konuşma gibi güçlerin
tatili gibi.
c-Şecâc: Baş ve yüz bölgesine karşı işlenen müessir fiiller. Baş ve yüz bölgesine yapılan
müessir fiillerde etki ve derecesine göre farklı adlar alırlar: Örneğin kan çıkmaksızın
sadece derinin yırtılması “Hârise”; kensdisinden gözyaşı kadar kan çıkan yaralamalar
“Dâmia”; kan akan yaralamalar “Dâmiye”, deri ile birlikte bir miktar da etin kesildiği
yaralamalar “Bâzıa”; deri ile birlikte epeyce etin kesildiği yaralamalar ise “Mütelâhime”
şekilinde adlandırılır.
d-Yaralar: Baş ve yüz hariç vücudun diğer kısımlarında meydana gelmiş yaralar.
e-Sayılan dört türden birisine girmeyen yaralar: Vucutta iz bırakmayan veya şecce ya da
yara sayılmayan bir eser bırakan yaralardır.
Bu beş çeşit müessir fillere karşılık ödenmesi gereken diyete (tazminata) ukubat-ı
bedeliyye denilir.
Tam diyetten az olan diyete “erş” denir. Elin diyeti için Erşü’l-yed, ayağın diyeti için
erşü’r-ricl denir. Kur’ân ve Sünnet’te belirtilmeyip miktarı yetkili organlarca tayin edilen
mali cezalara ise “hükûmet-i adl” adı verilir.
6.4. Âkile Kasâme ve Uygulaması
İslâm hukukunda diyet bir yönüyle ceza, bir yönüyle de tazmin niteliğindedir. Bu yüzden
cinayeti işleyenin cezaî ehliyetinin bulunmaması kısasın uygulanmasına engel olsa bile
diyet yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Buna göre cinayeti işleyenin çocuk, deli,
gayrimüslim, köle, kadın vb. olması diyeti etkilemez. Durum böyle olunca, diyeti kimin
ödeyeceği konusu gündeme gelir.
Kasten adam öldürmede diyeti tek başına katil ödemek durumundadır. Kastın yanı sıra
sulh ve itiraf halinde de katil diyeti tek başına öder. Fakihlerin çoğunluğuna göre çocuk

ve delinin kasten adam öldürmesi hataen katil hükmünde iken İmam Şafiî bu durumda
diyetin deli ve çocuğun malından ödenmesinin gerektiğini ileri sürer. Kasıt benzeri ve
hataen öldürmelerde ise kefareti katil, diyeti ise katil’in asabesi yahut bağlı bulunduğu
topluluk öder ki bunlara âkıle adı verilir. Hanefîlere göre belli bir bölgedeki aynı sanat ve
meslek erbabı ile işçiler kendi aralarında âkile fonksiyonunu icra edebilirler.
İslam ceza hukukunda diyet ödeme yükümlülüğünün paylaşılmasıyla ilgili bir diğer
kavram da Kasâme’dir. Bir bölgede işlenen faili meçhul cinayet sonrasında, o bölge
halkından elli kişiye suçu işlemediklerine ve katilin kimliğini bilmediklerine dair yemin
ettirilir, ardından da maktulün diyeti o bölge halkına ödettirilir ki bu işleme fıkıhta
kasâme adı verilir.

Hanefi Fıkhının temel eserlerinden Hidayeden bir okuma parçası:
Hırsızın Çaldığı Malda Değişiklik Yapması
(Eğer bir kimse bir kumaş parçasını çalar ve onu İkiye böldükten sonra çaldığı yerden dışarı çıkarırsa -eğer
kumaş dışan çıkarılırken hırsızlık nisabı değerinde ise eli kesilir.) İmam Ebû Yûsuf ise: -kesilmez. Çünkü
hırsız, kumaşı ikiye bölünce, kumaş sahibi kumaşı ona bırakıp da değerini ödettirebildiği için, hırsız
bununla kumaşa mâlik olduğu şüphesi hâsıl olur. Bu kimse de, satıcının pişman olabileceği şartıyla satın
aldığı bir malı çalan kimse gibidir.» demiştir. Ebu Hanife ile İmam Muhammed de : «Hırsız, kumaşı ikiye
bölmekle kumaşa mâlik olamaz. Ancak eğer kumaş sahibi istese, ona kumaşm değerini ödetebilir, ki o
zaman ona mâlik olur. Bununla ise, hırsızın kumaşa mâlik olma şüphesi hasıl olmaz. Zira eğer hırsız
kumaşı ikiye bölmese de, yok olması halinde kumaş sahibi ona kumaşın değerini ödettirebilir, Satıcının
pişman olabileceği şartıyla satın aldığı bir malı çalan kimse ise böyle değildir. Zira bir malı satın almak satıcının pişman olabileceği şartıyla dahi olsa- o mala mâlik olmanın yoludur- demişlerdir. Bu ihtilâf da
kumaş sahibinin, kumaşta hâsıl olan kusuru hırsıza ödettirip de kumaşım geri alması halindedir. Kumaşı
hırsıza bırakıp da değerini ona ödettirmesi halinde ise, hırsızın eli ittifak ile kesilmez. Bu da eğer kumaşta
hâsıl olan kusur büyük olursa böyledir. Eğer kusur küçük olursa hırsız onunla kumaşa mâlik olamadığı için
eli ittifakla kesilir. Çünkü kusur küçük olduğu zaman kumaş sahibi ona kumaşı bırakıp da değerini
ödettiremez.
(Eğer kişi bir koyunu çalar ve kestikten sonra çaldığı yerden dışarı çıkarırsa eli kesilmez.) Çünkü o zaman
bu kimse canlı bir hayvanı değil, et çalmış olur. Eti çalmakla ise -yukarıda da geçtiği üzere- el kesilmez.
(Eğer bir kimse, on dirhem değerinde olan bir altın veya gümüş külçesini çaldıktan sonra sikke vurarak onu
dinar veya dirhem yaparsa eli kesilir ve dinar veya dirhemler külçe sahibine geri verilir. İmam Ebû
Hanife'ye göre böyledir. İki İmam ise: -külçe sahibi dinar veya dirhemleri hırsızdan alamaz.» demişlerdir.)
Bu meselenin aslı gasp bahsinde geçmektedir. Çünkü külçeyi sikkeli para yapmak iki tmam'a göre değeri
büyük bir işçiliktir, Imam Ebu Hanife'ye göre ise değildir. Sonra, bu kimsenin elini kesmenin vücubu,
İmam Ebû Hanife' nin görüşüne göre müşkül değildir. Çünkü ona göre hırsız, bu ameliyesiyle çaldığı
külçeye mâlik olamaz. Diğer iki İmam'a göre ise, kimisi: «hırsızın eli kesilmez. Çünkü bu ameliye ile hırsız
külçeye mâlik olur», kimisi: «Kesilir. Çünkü külçe bu ameliye ile başka bir şeye dönüştüğü için hırsız ona
mâlik olamaz- demiştir.
(Eğer bir kimse bir bez parçasını çaldıktan sonra onu kırmızıya boyarsa, eli kesilir. Fakat ne çaldığı bez
parçası ondan geri alınır, ne de bezin değeri ona ödettirilir. İmam Ebu Hanife ile İmam Ebü Yûsuf'a göre
böyledir. İmam Muhammed ise: «Bez parçası ondan geri alınır. Ancak eğer kırmızıya boyanması ile onda
bir değer artışı olmuş ise, o artış hırsıza aittir- demiştir.) İmam Muhammed çalmayı da zorla almaya kıyâs
etmiştir. Çünkü kişi bir kimseden bir bez parçasını zorladığı zaman, kırmızya boyamakla ona mâlik olamaz.
İmam Ebü Hanife ile İmam Ebû Yûsuf da: -çünkü bezin boyası hem suretten hem manen mevcut olan bir
şeydir. Nitekim bez sahibi bezini geri almak istediği zaman boyanın bezde meydana getirdiği değer artışını
hırsıza ödemek zorunda olur. Bez sahibinin bezdeki hakkı ise yalnız sûreten mevcuttur, manen mevcut
değildir. Nitekim eğer bez hırsızın elinde yok olursa hırsız onun değerini sahibine ödemek zorunda
değildir. Bu itibarla hırsızın tarafı daha kuvvetlidir. Bunun için biz hırsızın tarafını tutuyoruz. Zorla alan
kimse ise hırsız gibi değildir. Çünkü zorla alan kimsenin eli kesilmediği için kendisinn olduğu gibi, mal
sahibinin de maldaki hakkı hem suretten, hem manen mevcuttur. Bu itibarla ikisinin maldaki hakkı
müsavidir. Bunun için biz orada mal sahibinin tarafını tutuyoruz. Çünkü bez asıldır. Boya ona tâbidir.demişlerdir. (Eğer hırsız, bezi siyaha boyarsa bez -ikisine göre- hırsızdan alınır.) Yâni İmam Ebû Hanife ile

İmam Muham-m e d' e göre bez hırsızdan geri alınır. İmam Ebû Yûsuf'a göre ise, siyah boya ile kırmızı
boya birdir. Çünkü ona göre siyah boya ile de -kırmızı boya gibi- bezin değeri artar. Îmam Muhammed'e
göre de siyah boya ile bezin değeri artar. Fakat bez sahibinin bezdeki hakkı siyah boya ile kalkmaz. İmam
Ebû Hanife'ye göre ise siyah boya ile bezin değeri düşer. Bunun için bez sahibinin bezdeki hakkı
kalkmaz.37

HADLER VE KISAS SORULARI

1. İslam Ceza sisteminin hukukunun gayesini aşağıdaki seçeneklerden hangisinde net
olarak bulabiliriz.
a) İslam’ın muhafazasını gaye edindiği insanın; akıl, can, din, namus ve mal’ın
korumaktır.
b) Toplumun onurunu korumaktır
c) İnsanın hürriyetini korumaktır.
d) Toplumu zenginleştirmektir.
e) İslam’ı korumaktır.
2. Aşağıdakilerden hangisi had suçları içinde değerlendirilmez.
a) Zina
b) Rüşvet
c) İffete iftira
d) İçki içmek
e) Hırsızlık yapmak
3. Ayhan komşusunun bahçesinden bir kasa domates çaldı iddiasıyla hakkında
mahkemeye suç duyurusu yapıldı. Buna göre Ayhan aşağıdaki hangi ceza ile
cezalandırılmalıdır.
a) hırsızlık
b) gasp
c) dolandırıcılık
37
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d) ihtikarcılık
e) hiç birisi
4. Hanefi mezhebine göre bir kimsenin hırsızlık suçu ile cezalandırılabilmesi için
asgari nisap miktarı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.
a) 10 dinar
b) 10 koyun
c) 10 dirhem
d) 5 koyun
e) 100 dirhem
5. “Soygun yapıp terör havası estirenlerin………. olarak bir …….ile bir…… kesilir.”
a) Çapraz/ kolu/ ayağı
b) Eli/kolu/ayağı
c) Çapraz/ eli /ayağı
d) Ayağı/bacağı/çapraz
e) Kolu /çapraz/eli

7. İSLAM CEZA HUKUKU-II (TAZİR SUÇ VE CEZALARI)

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde tazirin genel ilkeleri, hadler ile tazir arasındaki farklar, tazirin
uygulanmasının gerekliliği, tazir sebepleri ve türleri, bir tazir olarak mali cezalar ve tazir
çerçevesinde takdir yetkisi öğrenilecektir.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Günümüz hukuk sistemlerinde benimsenen “suçta ve cezada kanunilik ilkesi”ni
İslam Ceza Hukuku açısından değerlendirdiğimizde hangi sonuca ulaşırız?
2)Tazir cezası kontrol mekanizması olmayan bir ceza türü müdür?
3) Tazir cezaları affedilebilir mi?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Tazir cezaları

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Tazir ve tazirle ilgili
kavramlar, had-tazir arasındaki
farklar ve tazirin genel
ilkelerini öğrenir.

Metinler, açıklamalı örnekler
ile kolay anlaşılması
sağlanacaktır.

Anahtar Kavramlar
•

Tazir

•

Had

•

Takdir yetkisi

•

Mali ceza

Giriş
İslam Ceza Hukukunda üç tür suç ve ceza mevcuttur: Had, Kısas (Diyet ve
Kefaret de bu kapsamdadır) ve Ta’zir. Kısas ve onunla bağlantılı diyet/kefaret bedene ve
cana karşı işlenen suçlarla ilgili olup İslam hukuku bunlarda suçu ve uygulanacak cezayı
önceden belirlemiştir. Had, kelimenin sözlük manasından da anlaşılacağı üzere sınırları
belirlenmiş ceza manasına gelir. Dolayısıyla kısas ve had cezaları tanımlanmış suçlara
tanımlanmış cezalar anlamına gelir. Bu suçları ve cezaları Kitab-Sünnet-İcma bizzat
tanımlamıştır. Ancak had suçları ile kısas suçları ceza hukukuna konu olan tüm suçları
kapsamazlar; hatta bütün olarak suçları düşündüğümüzde had ve kısas kapsamında yer
alan suçlar sınırlı sayıda olup genel olarak suçların büyük bölümüne dönük İslam hukuku
cezaları somut olarak belirlememiştir. Bu gerçek, yani pek çok suçun cezasının
tanımlanmamış olması İslam hukukçuları tarafından bir üçüncü suç ve ceza türü
tanımlamaya götürmüştür: Tazir. Bu türün en önemli özelliği önceki iki türden farklı
olarak Şeriat tarafından bazen suç tanımlanmış olsa da herhangi bir ceza öngörülmemiş
olmasıdır.

7.1. Tazir: Genel İlkeler ve Hükümler
Teorik olarak hemen hemen bütün masiyetler/günahlar kamusal alana çıkıp
görünür hale geldiklerinde tazir kapsamında cezaya konu olabileceği öngörülmektedir.
Tazirin sözlük manası tedib ve zecrdir; ıstılahi manası ise Şeriatta belirlenmiş cezalar
dışında kalan tedib ve zecr (engelleme, caydırma) amaçlı cezalardır. Hukuka konu
olabilecek hemen hemen her günah bu nedenle tazir kapsamına girebilir. Bu açıdan
ta’zirin temeli İslam’ın çok önemli bir ilkesi olan emr-i bi’l-maruf ve nehy-i ani’lmünker kavramıdır. Her ne kadar her Müslüman iyiyi emretmek ve kötüye mani olmakla
yükümlü olsa da, İslam hukukçularına göre, bir kamu cezalandırma yöntemi olarak tazir
bazı istisnalar dışında imamın (devlet başkanına) ve onun temsilcisi olan örfi idarecilerin
ve kadıların yetki alanında bir cezalandırma türüdür. Böylece tazirin şer’i tanımını şu
şekilde yapabiliriz: hadler ve kısaslar dışındaki suçların devlet başkanı veya onun
yetkilendirdiği biri tarafından tedip amaçlı cezalandırılmasıdır. İslam hukuku
metinlerinde ceza hukuku bölümü esas olarak hadler ve kısas konularına ayrılmış ve
ancak kalan küçük bir bölüm tazir cezalarını ele almıştır. Ancak pratikte Hadler sayılı
birkaç suçu içerdiğinden ve kısas ise bedeni yaralama veya öldürme ile sınırlı olduğundan
geriye kalan tüm cezalanabilir suçlar Tazir ya da siyaset kavramı çerçevesinde ele
alınmıştır.
Tazirin önemli bir işlevi had veya kısas suçlarında bir şüphe nedeniyle suçu tespit
şartlarında eksik olduğunda ya da bedene karşı yapılan suçlarda gereken şahitlik
bulunamadığında veya mağdurun yakınları suçluyu affettiklerinde had ve kısas
uygulanmayacağından tazir cezası uygulanmıştır. Had veya kısa suçlarına benzeyen
suçlar, eğer had ve kısas suçları tanımına sokulamıyorsa bu durumda da tazir cezası
uygulanır. Örneğin zina, haddi gerektiren bir suç iken Ebu Hanife’ye göre homoseksüel
ilişki zina kapsamına alınamaz ve bu sebeple tazir cezasına tabi bir suç olarak
değerlendirilir. Ya da mesela günümüzdeki yolsuzluk suçları doğrudan hırsızlık tanımına
sokulamadığında had yerine tazir cezasına tabidir. Yine tahkir suçları zina suçlaması

(kazf) gibi had cezasına değil tazire tabidir. Ayrıca tarihte tazir cezaları bazı ibadetlerin
yerine getirilmediği durumlarda da uygulanmıştır; örneğin namaz kılmayanlara öngörülen
cezalar tazir kapsamındadır. Tazir cezalarının özelliği onlar had ve kısaslarda uyulan ceza
yargılama usulleriyle sınırlı değildirler; başka ispat vasıtaları da uygulanabilir. Örneğin
bugün DNA vs gibi ispat yolları kısas ve had için değil ama tazir suçları için
kullanılabilir delillerdir.
Tazirin amacı suçun tekrar işlenmesini önlemek için suçluyu tedib etmektir; suç
tekrar ettiğinde ya da çok fazla yaygın ve kamusal karakter taşıdığında tazirin şiddeti
başkalarına ders olsun diye artırılır. Tazirde önemli olan suçlunun tedibi ve tekrar suç
işlemesinin önlenmesi olduğundan suçlunun özel durumuna göre ceza da özeldir, bireysel
olarak belirlenir. Kişinin toplumsal konumu cezada belirleyicidir. Örneğin geçmişte
sıradan insanların daha fazla fiziksel cezaya uygun olduğu düşünülürken üst sınıftan
insanların toplumsal konumları gereği sözle veya teşhirle daha iyi tedib edileceği
düşünülmektedir. Bugün de kitap okuma ya da kamusal hizmet verme gibi ilginç ve
popüler cezalarda olduğu gibi yargıca sınırlı bir yetki alanı bırakıp onun duruma göre
cezayı takdir etmesine benzer bir durum vardır.
Klasik İslam hukukunda tazir olarak uygulanacak cezaların türleri hakkında
herhangi bir sınırlama hemen hemen yoktur: en yaygın olanı İslam hukukunda kabul
edilen sopa/dövme cezasıdır; ayrıca kamusal alanda azarlama, teşhir, tevbe edinceye
kadar sürgün veya hapis de tazir cezaları olarak kabul edilmiştir. Celde denilen belirli
sayıda sopa darbesiyle bedene vurma dışında bedensel cezalar, mesela işkence kabul
edilmemiştir.
Genel olarak belirlenmemiş olsa da tazir ile ilgili bazı sınırlamalar mevcuttur.
Mesela sopa cezasında kaç darbe vurulacağı ihtilaflıdır. Malikiler herhangi bir sınır
koymazlar, devlet başkanı veya yetkili görevlinin takdirine bırakmışlardır. Diğer
mezhepler sopa sayısının hadd cezasındaki sayıdan fazla olamayacağını söylerler. Ancak
onlar da aralarında maksimum sayı konusunda ihtilaf etmişlerdir. Ebu Hanife’ye göre
maksimum sopa darbesi bir köle için uygulanan minimum had cezasındaki (içki haddi)
kırktan daha aşağı olmalıdır, dolayısıyla sopa cezası azami 39 tane olmalıdır. Ebu Yusuf
ise köleyi değil de hür kişiyi esas alır, dolayısıyla tazir olarak azami 79 veya 75 darbe

vurulabileceğini söyler. Şafii mezhebinde içki haddinde sopa sayısı 40 olduğundan bazı
Şafiiler köle için 19 hür kimse içinse 39 darbeyi geçemeyeceğini kabul etmişlerdir. Diğer
bazı Şafiiler ve Hanbeliler ise azami sayının suçun niteliğine göre değişeceğini
söylemişlerdir.
Ancak bu sınırlamalar da durumun ağırlığına yani suçun şiddetine göre hadden
aşağı veya yukarı olabileceği de kabul edilmiştir.

7.2. Hadle Tazir Arasındaki Farklar
Tazir cezalarını benzeri had cezalarından ayıran önemli farklar şunlardır:
1.

Had mukadderdir, tazir ise belirlenmemiş imamın/yetkilinin re’yine ve

kanaatine bırakılmıştır
2.

Had şüphe ile düşer, tazir ise şüpheyle düşmez; kısaca usul hukuku

açısından hadde gözetilen ağır şartlar tazirde aranmaz.
3.

İslam hukukçuları had cezasının çocuğa uygulanmayacağını söylerken,

tazirin uygulanacağı görüşündedirler; mesela namaza alıştırmak için babanın çocuğunu
dövebileceği Peygamberimizin ilgili hadisi sebebiyle genel olarak kabul edilen bir
görüştür. Ancak bu bir tazir cezası olduğu için, dayakla ilgili bugün psikoloji bilimi ve
pedagogların görüşü doğrultusunda bir değerlendirme yapmak mümkündür. Takdir
yetkisi kullanmak tazir cezalarının doğasına aykırı değildir.
4.

Aynı şekilde kadınların Kur’an’-ı Kerim’de kocaları tarafından bazı

durumlarda dövülebileceği şeklindeki kural da, İslam hukukçuları tarafından tazir
kapsamında ele alınır. Hiçbir İslam hukukçusu onu had cezası olarak görmemiştir. Bu
sebeple aynı şekilde bu cezanın tazir niteliği sebebiyle yeniden değerlendirilmesine
herhangi bir mani yoktur.
5.

Had zimmiye uygulanır ama tazir ona uygulandığında ceza olarak

adlandırılır, çünkü tazir tathir yani dini arınma içindir; zimminin ise dini arınmaya değil
sadece caydırılması söz konusudur.
6.

Had yetkisi devlet başkanına (imama) aitken, tazir uygulama yetkisini

İslam hukukçuları koca, baba, vasi, öğretmen ve bazı durumlarda günaha tanıklık eden
birine de verirler.

7.

İkrardan dönmek hadde sonuç verir, yani suçu itiraf eden bu itirafından

dönerse ceza düşer, tazirde ise kanıt varsa itiraftan vazgeçmek cezayı düşürmez.
8.

Aleyhine tanık olan zanlı hadde şahitler şahitlik edinceye kadar

hapsedilebilir, tazirde ise hapsedilmez.
9.

Hadde aracılık ederek cezayı indirmeye çalışmak caiz değildir, tazirde ise

takdir yetkisinin genişliği sebebiyle bu caizdir. Bununla bağlantılı olarak Hadde imamın
cezayı uygulamaktan vazgeçmesi caiz değildir, tazirde ise caizdir.
10.

İslam hukukçuları haddin zaman aşımıyla düşeceğini kabul ederken

tazirde zaman aşımı imamın takdir yetkisindedir.
11.

Tazirde devlet başkanı ve onun yetkilendirdiği kişilere cezaları belirleme

yetkisi verilmiştir; nitekim Osmanlı kanunnameleri bu doktrine dayalı olarak tazir
cezalarını yazılı hale getirmiştir.

7.3. Tazirin Uygulanması Gerekli (Vacib) midir?
Ebu Hanife ve Malik sebebi tahakkuk ettiğinde tazir vacib olur demişlerdir. Şafii
imamın tazir suçlarını affetme yetkisi sebebiyle vacib olmadığını ileri sürmüş ve bunu
destekleyen rivayetleri örnek göstermiştir.
Hanbeliler ise suç olup cezası hadden mansus olan ama hadd uygulanamayan
durumlarda tazirin uygulanması gerektiğini bunun dışında imamın maslahat ve duruma
göre hangi yolla suçlu suç işlemekten men edilecekse ona göre cezayı uygulayıp
uygulamamak konusunda yetkili olduğunu söylerler. Ancak eğer cezalandırmak yoluyla
men edilebilecekse o zaman ceza vacib olur demişlerdir.
Tazirde kul hakkı olabilir Allah hakkı olabilir. Allah hakkı olanlarda günah
işlenirken her müminin eliyle veya diliyle müdahale hakkı vardır, muhtesip şart değildir.
Ancak günah işlendikten sonra yetki hakimin/imamındır. Kişiler kendi başlarına
cezalandırmaya kalkışamazlar. Kul hakkı olan suçlarda ise mağdur kişinin girişimiyle
dava açılabilir, ama kişi kendisi cezalandıramaz. Mağdur girişimde bulunmazsa dava da
düşer, suçlu affedilmiş sayılır.

7.4. Zimmiye Veya Müste’mene Hakaret Eden Müslümana Da Tazir
Uygulanır.
Hanefi hukukçusu Kasani şöyle der: şeriatta mukarrer bir hadi olmayan her suçu
işleyen için tazir vaciptir. İster kul hakkı olsun ister Allah hakkı olsun. Mesela namazı,
orucu terk etmek, vb. söz veya fiille bir kul hakkını çiğneyen kimseye de tazir gerekir.
Ancak sözün sıdka veya kizbe ihtimali olması lazımdır. Mesela, fasık, hırsız, facir,
ribahor, içkici vb. de tazir gerekir. Ama birine köpek, domuz, eşek gibi ifadeler
kullanıldığında tazir gerekmez çünkü bunların doğru-yanlış ihtimali yoktur. Bunlarda
söyleyen kişi kendisini utandırır, söylediğini değil. Ancak Zeylai bunların da örf ve
şartlara göre taziri gerektireceğini söylemiştir, önemli olan bu tür ifadelerin utanç verici
ve hakaret bir şey olarak algılanmasıdır. Mesela üst sınıf insanlar arasında bu hakarettir,
ama her zaman bu tür ifadelere ağzı alışmış avam tabakası arasında bunlar hakaret
olmayabilir. Burada tazirin takdir yetkisine bağlı oalrak örfe göre değişeceği prensibini
hatırlamak gerekir.

7.5. Tazir Sebepleri (Behnesi’nin et-Tazir fi’l-İslam adlı eserinden bazı
tasarruflarla):
1.

Bilinen hadlerden birine girmeyen suçlarda yani serika, hırabe, zina, kazf,

şirb-i hamr, bağy ve riddet dışındaki suçları işleyen kimseye tazir uygulanır. Mesela
rüşvet, yalan şahitlik, ribacılık, ve diğer suçlar.
2.

Rükün veya şartlarından biri yerine gelmediğinde had suçlarında da tazir

uygulanabilir. Mesela serikanın şartları yerine gelmediğinde el kesme yapılamaz tazire
başvurulur. Hırabede ise ihtilaf vardır. Zinada cinsel ilişki olmaksızın sevişme tazir
sebebidir. Had suçlarında suçüstü yapıldığında suç tamamlanmadıkça had uygulanmaz,
ama suçun derecesine göre tazir uygulanır. Hırsızlıkta eve girmeye yeltenmek, girmek,
almadan yakalanmak vs. ayrıdır. İbnü’l-Hümam içki içenlerle birlikte oturan içki içmese
bile tazir edilir. Ya da hamr şişesi elinde olanlara da tazir uygulanır der. İçki şişesi
durumunda içkiye başlamak suçundan çok içkiye sahip olmak ve onunla muamele ile
ilgili bir cerime söz konusudur. Ebu Hanife içki şişesi olan birine had uygulamaya kalkan
kişiye o kişide zina aleti de var istersen zina haddi de uygula demiştir. Bu durumda
konunun tamamen duruma göre değişebileceği söylenebilir.

3.

İbn Abidin: İmam had cezasına ilave cezaya gerek görürse had suçu

işleyen kimseye ayrıca tazir de uygulayabilir. Mesela Ramazan’da içki içene Hz. Ali had
olarak seksen değnek, oruç bozma cezası olarak da 20 değnek vurdurmuştur. İbn Abidin
imamın hırsızı yeryüzünde fesad çıkardığı için siyaseten öldürme hakkı olduğunu
söylemiştir. Ancak bunu fakihler tekerrür şartına bağlamışlardır, yani ilk suçta siyaseten
katil olmaz. Bu durumda sadece kesme uygulanır. Bazıları kesildikten sonra en az iki
defa yaparsa fesad suçu ile siyaseten katil yapılabilir demiştir. Hamevi “zamanımızdaki
yöneticilerin ilk hırsızlık suçunda sa’y-i fesad suçlamasıyla siyaseten katil uygulamaları
zulümdür, cehalettir” demiştir. Ayrıca Hamevi: Bahr’den şöyle bir ifade nakleder:
siyaseten katil uygulaması sadece imamın yetkisindedir, kadı ve hakimler bunu yapamaz.
Zanlıların olay ortaya çıkıncaya kadar hapsedilmesi de tazir kapsamındadır.
Dede Efendi: “suçlu olduğuna dair kuvvetli kanaat bulunan kişileri sırf iki şahit
bulunmadı diye yemin ettirip serbest bırakmak gerektiği şeklindeki kural zannedildiği
gibi İslam ceza hukuku değildir. O zaman valiler ve örfi idareciler siyaset-i şer’iyenin
halkın işlerini görmede ve ümmetin maslahatını sağlamada yetersiz kaldığı iddiasına
kalkışmakta ve kendi başlarına zulüm, bidat ve siyasetleri uygulamaktadırlar” der. Bu
sebeple sadece devlet başkanı değil hakim ve kadılar da siyasete göre hareket edebilirler.

7.6. Tazir Cezasının Türleri
Tazir; darb, hapis, şiddetli sözler, kadı-nın jest ve mimikleriyle tekdiri, sürgün,
azarlama, fili engelleme, kulak çekme, teşhir, yüzü karalama (yalancı şahitlere
yapılmaktaydı), yalancı şahitlerin hayvana ters bindirilerek gezdirilmesi ile olur. Fukaha
tokat ya da kafaya vurma ile tazir yapılamayacağını söylemişlerdir, çünkü bunlar
aşağılayıcı cezalardır. Tazirin asgari sınırı yoktur.

7.7. Tazir Olarak Mali Cezalar
a.

Malik, Ahmed, ve Şafinin bir kavline göre, belirli alanlarda mali cezalar

meşrudur.
b.

Malı telef ederek tazir: münker aletlerin yok edilmesi gibi.

c.

Malı alarak tazir: musadere: Ebu Yusuf: zayıf bir rivayette caizdir

demiştir. Bu zulüm olduğu için caiz değildir görüşü genel kabuldür. Bezzaziyye: “birinin
malı onun izni olmadan alınamaz, alınması ancak ceza olarak siyaseten geçici bir
süreliğine olabilir” der. Sonradan iade edilmek kaydıyla alınabilir . İbn Abidin tövbe
edinceye kadar alınır, tövbeden ümit kesilirse hakim bir hayır yoluna onu verebilir.
Dolayısıyla Hanefi mezhebinde malın alınması yoluyla tazir esasen geçerli değildir.
Tartusi: birinin malını sultanın müsaderesi caiz değildir. Ancak beytülmal çalışanlarının
malı beytülmale iade edilmek üzere alınabilir. Bu Osmanlı padişahlarının kul taifesi
dedikleri en düşük rütbeliden sadrazama kadar tüm devlet görevlilerinin mallarını
müsaderesinde esas aldıkları bir yaklaşımdır. Askeri sınıfa uygulanır, reaya kul taifesi
değildir.
d.

Ebu Hanife, Malik, Şafii, Ahmed malı almak yoluyla tazir caiz değildir

görüşündedirler. Osmanlı kanunnamelerinde ise pek çok suç tazir kapsamında mali
cezalarla cezalandırılmakta idi. Hanefi mezhebinde zamanla fetvanın mali cezayı kabul
etme yönünde geliştiği anlaşılıyor. Çünkü müsadere ile mali ceza arasında bir fark
gözetilmiştir.
e.

Hatta Karafi dört mezhebe göre mali tazir cezasının caiz olduğunu

belirtmiştir. Şöyle diyor: “kim mali cezalar neshedilmiştir diyorsa dört mezhebe hem
nakil hem de istidlal olarak yanlış bir görüş nispet etmiştir”.

7.8. Tazir Yoluyla Katil:
Tazir katil seviyesine çıkarılabilir mi? Bu konuda İslam hukukçuları aslında
mütereddittir, genellikle kabul etmemek yönünde kanaat vermişlerdir. Ancak
aşağıdaki hadislere de dayanarak bazı durumlarda klasik hukukta bunu kabul
etmişlerdir.
Prensip olarak şu hadis esas alınmıştır: üç şey dışında kişi öldürülemez: imandan
sonra küfür (irtidat); ihsandan sonra zina (evlenmiş olanların zinası); haksız yere
birini öldürmek karşılığında kısas. Bununla birlikte bunun dışında katle izin veren
hadisler ve eserler mevcuttur. Bunlardan bir kısmı:

1. Livata (homoseksüel ilişki suçunda): hem faili hem mefulü öldürün
şeklinde Sünen sahiplerinden rivayet vardır ve fukaha buna cevaz verdiği durumda
bunu tazir kapsamında bir ceza olarak nitelemiştir.
2. Şarib-i hamr (İçki içen) bunu alışkanlık haline getirirse; dördüncüde
öldürülür. Hadis dördüncüyü belirlemektedir.
3. Hırsız bunu adet edinirse; beşincide öldürüleceği rivayet edilmiştir.
4. Mahremiyle zina eden; Peygamberimiz babasının karısıyla evlenen birinin
öldürmesi için birini gönderdi. İbn Abbas: mahremiyle ilişkiye gireni öldürün emrini
Rasulullah’ın verdiğini rivayet etmiştir.
5. İnsanlara zarar vermesi ancak idamla engellenebilecek kimseye ölüm
cezası tazir olarak uygulanabilir mi? Bazıları katl ile tazire cevaz vermiş ve Malik’in
görüşünü buna dayanak göstermiştir. Bazı Hanbeliler de Müslüman casusun
öldürülmesine maslahat varsa cevaz vermişlerdir. Malik, bazı Şafiiler ve Hanbeliler
bidat, Cehmiye, Rafizilik, kaderi inkarı fesad gerekçesiyle öldürmeye cevaz
vermişlerdir. Ancak bu irtidat kapsamında görülmemektedir. Hanefiler ve Çoğu
Şafiilere göre ise bu durumlarda ölüm cezası kabul edilmemiştir. Ama Hanefiler de
lutinin bunu adet haline getirmesi halinde taziren öldürüleceğini kabul etmişlerdir.
Bütün bu tarihsel örnekler ve algıların siyaseten katli klasik İslam hukukunda
kabul edilebilir bir yöntem olarak yerleştirdiği anlaşılıyor. Osmanlı döneminde
siyaseten katil çokça kullanılmıştır; kul taifesi için Şer’i yargılamaya gerek
olmaksızın siyasal yargılama yoluna gidildiği için bunun İslam hukuku açısından
meşrulaştırılması söz konusu edilmemiştir. Bunun dışında kul taifesinden olmayan
kişilerde siyaseten katil şer’i yargılamaya tabi olduğundan kadı, kazasker ve
şeyhülislam fetva ve kararı gerekmiştir. Siyaseten katli Osmanlı hukukçuları Şeriat
açısından meşrulaştırırken mümkün olan durumlarda genellikle fitne ve fesad
çıkarma suçu olarak tanımlayıp bağy suçu kapsamına almışlardır. Zındıklık
suçlamasıyla verilen katil fetvalarını da toplumsal düzeni tehdit eden bir fesat ve
fitne suçu olarak görmüşlerdir; bu yolun daha çok Osmanlı-Safevi savaşları sırasında
çok kullanıldığı bilinmektedir. Burada diğer mezheplerin dini anlayışlarda aykırılığı
tazir suçu kapsamında gören anlayışlarının etkisi olmuştur. Ancak unutmamak
gerekir ki fetva da alınsa sonuçta tazir kapsamına giren suçlarda takdir yetkisi

imamın yani devlet başkanının olup genellikle tarihsel uygulamalar da siyasetin çok
fazla müdahil olduğu bir alan olmuştur.

7.9. Tazir Cezasının Nitelikleri:
1.

Tazir mukadder değildir, miktarı imama bırakılmıştır. Miktarında ihtilaf

vardır.
a. Veliyy-i emr cerimetin oranına ve maslahata göre içtihat eder;
Malik’in dediği gibi azami sınırı yoktur. Zeylai: tazirde takdir edilmiş bir
sınır yok, imamın re’yine bırakılmıştır. Ceza suça göre değişir.
b. Bazıları: en alt sınırı üç celdedir demektedir, çünkü daha aşağısında
caydırıcılık olmaz.
c. Had ilgili suçtaki sınırı aşamaz; örneğin bakma, dokunm taziri zina
haddindeki sayıyı aşamaz. Hırz şartı bulunmadan yapılan hırsızlık kat
(elkesme) haddini aşamaz. Küfür, hakaret kazf değilse kazf haddini aşamaz.
Bu Şafii ve Ahmed’in ashabından bazılarının görüşüdür.
d. Tazirde haddin en az sınırını aşılamaz; ya kırk, ya seksen. Bu bir
çok Şafii, Hanbeli ve Hanefilerin görüşüdür.
e. Tazirde 10 kırbaçtan fazla ceza verilemez. Bu Ahmed ve Şafii’den
gelen bir rivayettir.
2. Tazir türlerinden iki ceza kadı uygun görürse birleştirilebilir, mesela darb
ile nefy, darb ile hapis.

7.10. Tazir Ve Diğer Cezalar
Kısas kul hakkıdır, tazir ise cemaatin (kamunun hakkıdır); kısası, mağdur
veya velisi affedebilir, tazir ise kamusal bir haktır. Tazir ile haddi birleştirmek
caizdir, ve vakidir; içki içip de uygunsuz veya masiyet sözler söyleyenlere ayrıca tazir
uygulanır. Zani sürgüne gönderilebilir.

7.11. Tazir Ve Takdir Yetkisi
Yukarıdaki bazı değerlendirmelerde de geçtiği üzere fakihler tazir cezasına
ilişkin bazı sınırlamalar getirseler de esasen suçun mahiyetini, işlendiği şartları,

işleyenin durumunu dikkate alarak imamın veya yetkilendirdiği kadı veya benzeri bir
görevlinin cezayı belirleme hakkı olduğunu belirtmişlerdir. Devlet yetkililerine cezayı
belirleme yetkisi vermek suçlu/zanlılar aleyhine olumsuz sonuç doğuracağından bunu
belirli sınırlamalar içinde tecviz etmişlerdir. Zamanla kadılar ve muhtesipler elinde
tazir suç ve cezaları ile ilgili oluşan teamüller keyfi cezalandırmayı engelleyecek bazı
kuralların gelişmesine katkıda bulunmuştur. Osmanlı döneminde ise özellikle Fatih
Kanunnamesi ile birlikte bu cezalar yazılı hale getirilmiş ve keyfilik tamamıyla
ortadan kaldırılmıştır. Devlet başkanının tazir yetkisi kanun çıkarma yetkisine
dönüşmüştür.
Tazir suçları ile ilgili bu teamülleri nihai şer’i kurallar olarak okumak doğru
değildir; tazir yetkisi kapsamında gelişen örf ve teamüller olarak görmek gerekir.
Zaten İslam hukukçuları tazir alanında hem suç hem de cezayı ölçme ve
değerlendirmeyi takdir hakkı olarak imamın re’yine, kanaatine bırakmıştır. Bu
durumda tazir kapsamında görülen suçlarda oldukça geniş bir takdir yetkisi olduğu
açıktır. Bu sebeple tarihte belirli şekillerde algılanan bu suçların ve cezaların bugün
aynıyla uygulanmasının dini bir gereklilik olmadığını bilmek gerekir. Bu konuda
takdir yetkisi olan görevlilerin yaşadığı ortam ve şartlara göre taziri değiştirip
geliştirebilecekleri manasına gelir. Örneğin fukaha taziri dört derece görürken bu
takdir yetkisine işaret etmektedir; Hanefi fakihleri dört grup insana dört grup tazir
uygulanacağını kabul etmişlerdir:
a.

Fukaha ve alimlerin taziri: ilamla (yüzüne vurmakla) olur, kadı

şöyle der: “sen şöyle şöyle yapmışsın”. Bu konumdaki insanlar için bu yeterlidir.
b.

Eşrafın taziri: tüccar ve ağalar: bu da ilam ve kadıya götürmekle

c.

Orta sınıf insanların taziri: avama uygulanır, ilam, kadıya götürme

olur.
ve hapisle olur.
d.

Alt sınıf taziri: ilam, kadıya götürme, hapis, darb ile olur. Darb ve

hapis ihtiyaç varsa birlikte olabilir. Ancak eşraftan olan biri suçu tekrar eder veya
avamın suçlarını işlerse o zaman eşraf taziri değil diğer tazir cezaları uygulanır.

Bu tasnif sınıfsal bir toplum varsayımına dayanmaz, aksine islam sınıfsallığı
reddeder, burada takdir yetkisi kullanılırken farklı durumları dikkate alma ve
caydırıcılığın nasıl başarılabileceği kaygısı söz konusudur, çünkü tazir teorisi
esnektir.

Uygulama Soruları
6. Tazir nedir?
7. Tazir cezaları ile had cezaları arasındaki farklar nelerdir?
8. Hukuk uygulayıcıları hangi durumlarda tazir cezasına hükmederler?
9. Tazir cezaları için bir üst sınır söz konusu mudur?
10. Tazirin takdiri sürecinde hangi unsurlar etkilidir?
11. Katil cezası tazir olarak uygulanabilir mi?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde tazirin genel ilkeleri, nitelikleri, sebepleri, hadler ile tazir arasındaki
farklar, zimmiye tazirin uygulanıp uygulanmayacağı, tazirin uygulanmasının gerekliliği,
türleri, bir tazir olarak mali cezalar ve devlet başkanının tazir konusundaki takdir yetkisi
ve siyaseten katil konuları ortaya kondu.

Bölüm Soruları
1. Evli ve iki çocuk babası Faruk ile hiç evlenmemiş Sevda, zina ettiklerine dair,
Faruk’un eşi Zehra’nın şikayeti üzerine kadı huzuruna getirilir. Kadı, Zehra’ya şahidi
olup olmadığını sorduğunda, Zehra kendisi ile birlikte iki kişinin daha zinaya bizzat tanık
olduklarını belirtir. Suçlarını inkar eden ve dört şahit bulunmadığı için zina haddi
uygulanamayan Faruk ve Sevda’ya kadının uygulayabileceği en yüksek sopa cezası Ebu
Hanife, Ebu Yusuf ve İmam Malik’in görüşlerine göre sıralamaya tabi tutulduğunda
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. Ebu Hanife > Ebu Yusuf > İmam Malik
b. İmam Malik = Ebu Hanife = Ebu Yusuf
c. Ebu Hanife > Ebu Yusuf
d. İmam Malik ≥ Ebu Yusuf
e. Ebu Yusuf = Ebu Hanife

2. Aşağıdakilerden hangisi tazir ile hadleri birbirinden ayıran önemli farklardan
değildir?
a. İlgili suçun şeriatta tanımlanmış olması
b. Şüphe ile düşme
c. Cezanın şeriatta tanımlanmış olması
d. Çocuğa uygulanma
e. İndirime gidilme
3. Tanımlanmış suçlara tanımlanmış cezalar anlamına gelen .......... ve ...........den
farklı olarak ........... , .............. veya onun yetkilendirdiği biri tarafından suçlunun tedib
amaçlı cezalandırılmasını ihtiva eder.
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangileri gelebilir?
a. tazir / had / kısas / hakim
b. kısas / had / tazir / madur veya yakını
c. kısas / had / tazir / devlet başkanı
d. müessir fiil / had / kısas / devlet başkanı

e. hukumet-i adl / siyaseten katl / tazir / hakim
4.
I. Yalnızca şeriatta tanımlanmamış suçların faillerine uygulanabilme
II. Yaralama suçlarında gündeme gelme
III. Sınıfsal bir toplum varsayımına dayalı olarak takdir edilme
IV. Hadlere ek olarak uygulanabilme
Yukarıdakilerden hangileri tazirin özelliklerinden biridir?
a. Yalnızca IV
b. I ve IV
c. I, III ve IV
d. I, II, III ve IV
e. III ve IV

5. Aşağıdaki durumlardan hangisinde tazir hiçbir şekilde katil seviyesine
çıkarılamaz?
a. Beş defa tekerrür eden hırsızlık suçu
b. Mahremle zina
c. Livata
d. Toplum içinde defalarca işlenen içki içme (şirb-i hamr) suçu
e. Maktulün yakınlarının sulh yoluyla kısastan vazgeçmesi halinde katile
uygulanacak tazir

6. Aşağıdakilerden hangisine yalnızca tazir uygulanabilir?
a. Hırabe
b. Kazf
c. Riddet
d. Zina
e. Yalancı şahitlik

7. Aşağıdakilerden hangisi tazir cezalarının özelliklerinden değildir?
a. Tazir cezalarında suçun ispatında daha müsamahalı davranılmıştır.
b. Tazir cezalarında af hiçbir şekilde mümkün değildir.
c. Siyaseten katil bir tazir tipi olarak kabul edilebilir.
d. Kimi alimlere göre suçun tekerrürü halinde ölüm cezasına dönüştürülebilir.
e. Tazirde hakimin takdir yetkisi elinden alınarak kanunla sınırlandırılabilir.
Cevaplar: 1:d 2:a 3:c 4:a 5:e 6:e 7:b

8. Evlenme Akdi I (NİKÂHIN Rükün ve Şartları)

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde nikahın, manası, meşruiyeti, kuruluş şartları, rükün ve şartları
üzerinde durularak, bunlarla ilgili alt başlıklar üzerinde durulacaktır.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Nikahın rükün ve şartlarını karşılaştırınız.
2. ‘Nikah’ nedir ? ‘Meşruiyeti’ nedir ?
3. Nikahın kuruluş şartı ne demektir.?
4. Nikâhın sıhhat şartı ne demektir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Nikâh şart ve rükünleri

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Nikahın İslam hukukundaki yeri
ve çeşitleri şart ve rükünlerini
öğrenmek

Belirlenen şart ve rükünler
çerçevesinde çeşitli uygulamalar
gelişim sağlayacaktır.

Anahtar Kavramlar

•
•
•
•
•

Nikâh
Şart
Rükün
Akit
Veli

ÖZET
Evlenme akdi önemli bir akittir. Yüce Kitabımız, onu sorumluluğu ağır bir
sözleşme (misâk-ı galiz) olarak nitelendirmiştir. Nikâh, aralarında evlenme engeli
olmayan bir kadın ile erkeğin, gerekli şartları yerine getirerek ömür boyu birlikte
yaşamak için yaptıkları akittir. Bu akdin gerçekleşebilmesi için, çiftlerin
evlenmesinde soy, süt ve sıhrî hısımlık bakımından evlenmeye bir engel olmaması,
kadının bir başka erkekle evli bulunmaması ve birbirine mahrem iki kadının, aynı
anda, aynı erkeğin nikâhında olmaması gibi evlenecek kişilere ve nikâh akdinin
işleyişine dair bir takım şartlar vardır. Bu ünitede fıkıh kitaplarındaki aile
hukukundan hareketle nikâhın rüknü ve şartları işlenecektir.

Giriş
Arapça söz olarak nikâh “birleştirme bir araya getirme; evlenme, evlilik; cinsel ilişki”
gibi anlamlara gelirken fıkıhta, şer’an aranan şartlar çerçevesinde aralarında evlenme
engeli bulunmayan bir erkekle bir kadının hayatlarını geçici olmaksızın birleştirmelerini
sağlayan akdi ve bu yolla eşler arasında meydana gelen evlilik ilişkisini ifade eder.
Arapçada zevâc kökünden türeyen kelimeler de “evlenmek, evlendirmek, evlilik, evliliğin
taraflarını oluşturan eşler” manalarında yaygın biçimde kullanılır38.
Aile hukuku İslam hukukunun en gelişmiş ve esasları detaylı olarak ele alınmış alanıdır.
Bunda toplumların bu alandaki düzenlemelere çok erken dönemlerden beri ihtiyaç
duymalarının rolü olduğu kadar, Kitap ve Sünnet’te bu konuya dair birçok hukuk
kuralının açıkça belirtilmiş olmasının da rolü vardır. İslam hukukçuları bu kuralları kendi
usulleri ışığında yorumlamışlar, sistematik bir tarzda aile hukukunun esaslarını ortaya
koymuşlardır. Gerek Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu gerekse Osmanlı Devletinde
de işte bu esaslar yürürlükte olmuştur.
Aile hukuku alanında ayrıntılı esasların mevcudiyeti hükümdarların bu alandaki takdir
haklarının sınırlı olması sonucunu doğurmuş ve büyük ölçüde hukukçuların içtihatları
geçerli olmasıyla birlikte, devlet başkanlarının bu alanda yetki ve müdahaleleri de
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olmuştur. Osmanlı padişahlarının mahkemelerde uygulanacak mezhep konusundaki almış
oldukları tavır, uygulanacak hukuk kuralını da doğrudan etkilemiştir.
İslâm’ın nikâh anlayışında, nikâhın bir din adamı tarafından kıyılması ve camide
yapılması gibi bir mecburiyet bulunmamaktadır. Bu bakımdan İslâm’ın nikâh akdine
Hıristiyanlıktaki anlamda “dinî nikâh” tabiri kullanmak isabetli olmaz. Ancak nikâhın bir
imam tarafından akdedilmesini engelleyen bir durum da mevcut değildir. Bunun bir dua
mahiyetinde olduğunu kabul edebiliriz.
İslâm, ahkâmı olan ve bu ahkâmın önemli bir kısmını devletin icra ettiği veya en azından
ahkâmın uygulanmasını sağladığı bir din olduğu malumdur. Hz. Peygamber (s.a.v.),
Medine’ye hicretinden sonra hem Peygamber (s.a.v.) hem de devlet başkanı sıfatını
birlikte taşımıştır. Ondan sonraki halifeler de devlet başkanlığı görevini yürütmüşlerdir.
İslâm’ın düzenlediği ahkâm arasında evlenme ve boşanma ahkâmı da vardır. Öyle ki
ahkâm konuları içinde Kur’ân’da en fazla yer işgal eden, evlenme ve boşanma
konularıdır. Buna göre İslâm’da nikâhın hususî bir akit olduğu ve devletle ilgisi
bulunmadığını söylemek doğru olmaz. Ancak İslâm, günümüz medenî nikâhında olduğu
gibi, nikâhın bir devlet görevlisi tarafından kıyılmasını da emretmemiştir. Buna göre
İslâm’da nikâh, bu anlamda medenî nikâh da değildir. Bütün bu değerlendirmelerden
sonra İslâm’da nikâhın, dinî/ibadet boyutu da olan medenî bir muamele şeklinde
tanımlanması uygun görünmektedir. Yani İslâm’da nikâh bir taraftan ibadet düşüncesiyle
yapılır, diğer taraftan da içinde yaşanılan topluma karşı bir sorumluluk olarak şâhitlerle
tespit ve ilan edilir.
İslâm’da nikâh kıyıcılık gibi bir görev bulunmamakla birlikte, taraflar ve şâhitler
huzurunda genellikle ortamı yönetecek bir kişi bulundurulmaktadır. İslâm’ın ilk
dönemlerinden itibaren yüzyıllar boyunca nikâh akitleri hep sözlü olarak yapılagelmiş,
mahkemelik bir konu olduğunda şâhitlerin ve durumu bilen kişilerin mahkemede bu
nikâha dair şâhitlik etmesiyle sorunlar çözülmüştür. Esasen İslâm’da dine girmek ve
çıkmak dahî sözlü olarak gerçekleşmektedir. Dolayısıyla söz esastır, sözün doğru olması
esastır, söze göre hareket edilmesi esastır. Ne var ki zamanla insanların yalan beyan ve
yalancı şâhitlik gibi istismarlarının artması, eskiye nazaran kâğıdı kolay kullanım imkânı
bulunması ve mağduriyetler yaşanması üzerine devletler, nikâhları tescil etme yoluna

gitmişlerdir. Böylece nikâh konusunda mağduriyetlerin önlenmesi ve çıkacak sorunlar
daha kolay çözülmesi amaçlanmaktadır.
Devletin varlığı, topluma ve vatandaşa hizmet esasına dayandığından, nikâhı tescil işinin
İslâm’a aykırı bir tarafı bulunduğundan söz edilemez. Ancak devletlerin tescil için
belirledikleri usûl, bazı şartlarlar ve yasaklar bakımından tartışmalar gündeme
gelebilmektedir. Öyle ki günümüzdeki bazı devletlerin tescil işlemleri, İslâm’ın ve
mezheplerin nikâh için belirledikleri ahkâma aykırı düşmektedir. Meselâ çok eşlilik
İslâm’da câiz iken, bazı devletlerde yasaktır. Süt akrabalığı İslâm’da bir evlenme engeli
iken, bazı devletlerde engel değildir. Müslüman olduğu halde farklı bir ülkenin vatandaşı
olmak İslâm’a göre nikâha engel değilken, bazı devletlere göre engeldir. Bazı devletler
erkek erkeğe ve kadın kadına evliliğe dahî izin vermektedirler. Evlilik yaşı, şâhitlik,
tarafların hukukî temsili ve din farkı gibi konularda da farklı hükümler bulunmaktadır.
Biz burada İslam aile hukukunun sadece evlenme bölümünü ele alacağız.
8.1.NİKÂHIN MÂNÂSI ve MEŞRÛİYETİ
Nikâhın Tanımı: Nikâh kelimesinin Arapçada sözlük anlamı “birleştirme bir araya
getirme; evlenme, evlilik; cinsel temas”tır. Hakiki anlamı bu olmakla birlikte mecazen
“evlilik akdi” anlamında da kullanılır. Fıkıh kaynaklarında nikâh, “kasten bir kadın ile
milk-i mut‘ayı ifade eden bir akit” şeklinde tanımlanır ki; Erkeğe, aralarında evlenme
engeli bulunmayan bir kadının cinsel yönünden yararlanma hakkını/sahipliğini veren bir
sözleşme demektir. Nikâh kelimesi fıkıh ıstılahatında, şer’an aranan şartlar çerçevesinde
aralarında evlenme engeli bulunmayan bir erkekle bir kadının hayatlarını geçici
olmaksızın birleştirmelerini sağlayan akdi ve bu yolla eşler arasında meydana gelen
evlilik ilişkisini ifade eder. Arapçada zevâc kökünden türeyen kelimeler de “evlenmek,
evlendirmek, evlilik, evliliğin taraflarını oluşturan eşler” manalarında yaygın biçimde
kullanılır.
Nikâhın Meşrûiyeti: Nikâhın meşruiyeti Kitap, Sünnet ve İcma delillerine dayanır.
Nikâha teşvik eden çok sayıda âyet ve hadisten bazıları şöyledir:

“Sizden bekâr olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları
evlendirin. Eğer bunlar yoksul iseler, Allah onları lütfuyla zenginleştirir. Allah, lütfu
geniş olandır, hakkıyla bilendir”. (Nur, 24/32).
“Eğer, (velisi olduğunuz) yetim kızlar (ile evlenip onlar) hakkında adaletsizlik etmekten
korkarsanız, (onları değil), size helâl olan (başka) kadınlardan ikişer, üçer, dörder olmak
üzere nikâhlayın. Eğer (o kadınlar arasında da) adaletli davranmayacağınızdan
korkarsanız, o takdirde bir tane alın veya sahip olduğunuz (cariyeler) ile yetinin. Bu,
adaletten ayrılmamanız için daha uygundur”. (Nisâ, 4/3).
“Ey gençler topluluğu! Sizden kimin evlilik yükümlülüklerine gücü yeterse evlensin.
Çünkü evlilik gözü ve ırzı harama karşı daha fazla koruyucudur: Kimin evlenmeye gücü
yetmezse oruca devam etsin. Çünkü oruç onun için bir kalkandır.” 39
“Mü'min, Allah’tan sakınmaktan (takva) sonra, iyi bir kadından yararlandığı kadar
hiçbir şeyden yararlanmamıştır. Çünkü hanımına emretse onun sözünü dinler, yüzüne
baksa onu neşelendirir, üzerine yemin etse yeminini doğru çıkarır, kocanın bulunmadığı
sırada iffetine ve kocasının malına sâdık kalır.” (İbn Mâce, Nikâh, 5).
8.2.NİKÂHIN RÜKNÜ, KONUSU ve ŞARTLARI
Nikâhın Rüknü: Nikâh akdinin rüknü demek, onu oluşturan ve mahiyetinden bir
parça/cüz teşkil eden unsur/unsurlar demektir. Hanefîlere göre nikâh akdinin rüknü, icap
ve kabuldür. İcap, taraflardan birinin diğerine ilk olarak evlenmeyi teklif eden bir söz
söylemesi; kabul de karşı tarafın bu teklife muvafık/olumlu karşılık vermesi demektir.
İcap ve kabul, tarafların irade beyanı olarak da ifade edilmektedir. Diğer mezheplere göre
ise nikâhın rükünleri şunlardır: Sıyga (icap ve kabul), kadın (karı), erkek (koca) ve
kadının velisi, eşler arasında evlenme engeli bulunmaması. Şâfiîlere göre şâhitlerin
bulunması, Maliklere göre ise ilan ve mehir de, nikâhın rükünlerindendir.
Nikâhın Konusu: Nikâh akdinin konusu, eşlerin birbirlerinin cinsel yönlerinden istifade
etmesidir. Nikâhta karı koca hayatı yaşanması asıldır. Bu sebeple meselâ yalnız ev
hizmetlerini yapmak üzere yapılan bir anlaşma nikâh değil, bir iş sözleşmesi (icâre)
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sayılır. Yine dinen cinsellik yaşanması yasaklanmış olan kişilerle meselâ erkek erkeğe,
kadın kadına veya insanla hayvan gibi evlilikler İslâm açısından geçerli değildir (bâtıl).
Kadın erkek arasında devamlı veya geçici bir evlenme engeli bulunması da nikâh akdini
bâtıl kılar. Evlenme engelleri ileride ayrıca ele alınacaktır.
Nikâhın Şartları: Nikâhın şartları mezheplere göre farklılık arz etmektedir.
Hanefîlere Göre Nikâhın Şartları Dört Çeşittir: Kuruluş (in‘ikad) şartları, sıhhat
şartları, yürürlük (nefaz) şartları ve bağlayıcılık (lüzum) şartları.
Kuruluş (in‘ikad) şartları: Tarafların ehliyete sahip olması ve icap ile kabulün usûlüne
uygun yapılmasıdır.
Sıhhat şartları: Evlenecek kişiler arasında evlenme engeli bulunmaması, icap ve
kabulün süreklilik taşıyan bir üslupla yapılması, şâhitlerin bulunması, rıza ve ihtiyarın
bulunmasıdır.
Yürürlük (nefaz) şartları: Eksik ehliyetlinin yaptığı nikâh velinin icazetine, yetkisiz
üçüncü şahsın (fuzûlî) yaptığı nikâh da ilgili tarafın icazetine/kabulüne bağlıdır.
Bağlayıcılık (lüzum) şartları:Akdi yapanların veya veli ya da vekil gibi temsilcilerin,
bazı durumlarda bu akdi bozma yetkisine sahip olmamasıdır.
Mâlikîlere göre mehir, nikâhın sıhhat şartıdır. Nikâh sırasında konuşulmazsa, ilişki
sırasında konuşulur, burada da konuşulmazsa emsâl mehir gerekir. Veli dışında iki adil
şâhidin bulunması da sıhhat şartıdır.
8.3.NİKÂHIN KURULUŞ (İN’İKAD) ŞARTLARI
İslâm’a göre nikâh akdinin kurulabilmesi için tarafların evlenme ehliyetine sahip olması,
icap ve kabul iradelerinin usûlüne uygun olarak yapılması gerekmektedir.
A. Taraflara İlişkin Şartlar
1. Tarafların Ehliyeti
Normal olarak buluğa ermiş olan kişi, erkek olsun kız olsun, aklen ve bedenen
olgunlaşmış sayılarak âkil ve bâliğ olur ve bütün tasarruflarında eda/fiil ehliyetine

sahiptir. Akıl hastası ve mümeyyiz olmayan çocuklar ehliyetsiz olduklarından, bunların
yaptıkları bütün akitler bâtıldır, yok hükmündedir. Bâliğ/ergin sayılmada alt yaş sınırı
kızlarda 9, erkeklerde 12; üst sınırı ise Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed'e göre her iki
cins için 15, Ebû Hanîfe'ye göre ise kızlarda 17, erkeklerde ise 18 yaştır. Bu yaşlara
ulaşan ve akıl hastası olmayan kimseler, biyolojik olarak bâliğ olmasalar bile tam
ehliyetli sayılır.
Nikâh akdine kendi adına taraf olarak veya velâyet yahut vekâlet ilişkisi ile başkası adına
iştirak edenlerin nikâha ehil olmaları şarttır. Buna nikâh/evlenme ehliyeti denir. Evlenme
ehliyeti başkasının izin ve icazetine ihtiyaç olmaksızın evlenebilmeyi ifade ettiği için, bu
tam ehliyetli olmayı, yani âkil ve bâliğ olmayı gerektirir. Küçük (sağir), bunak (ma'tuh)
ve mecnun (deli) gibi eksik ehliyetlilerin, velileri tarafından evlendirilebileceğin İslâm
âlimlerinin çok büyük çoğunluğu kabul etmiş ve gerek mahkemelerde gerekse sosyal
hayatta bu görüş uygulanmıştır. Ancak küçüklerin evlendirilmesi, sözde/kâğıt üzerinde
kalan bir akit olup küçük buluğa ermediği veya ilişkiye hazır olmadığı sürece kocaya
teslim edilmez. İbn Şübrüme ve Osman el-Bettî gibi birkaç âlim, küçüklerin bizzat
evlenmelerinin de velileri tarafından evlendirilmelerinin de câiz olmadığı, evlenmenin
ancak buluğdan sonra olabileceği kanaatindedirler.
Hanefîlere göre bâliğ/ergin olmak nikâhın kuruluş (in‘ikad) veya sıhhat şartlarından
olmayıp, yürürlük (nefaz) şartlarındandır. Buna göre mümeyyiz küçük ve bunak (ma'tuh)
gibi eksik ehliyetliler, ancak velilerinin izni veya sonradan verecekleri icazetleriyle
evlenebilirler. Bunların taraf olacakları nikâh akdi, mevkuf (icazete bağlı) akitlerdendir.
Erkek çocuğun buluğ ile tam eda ehliyetine sahip olduğu ve nikâh dâhil bütün
tasarruflarında tam ehliyeti bulunduğu bütün mezhepler tarafından ittifakla kabul
edilmekle birlikte; kız çocukları, Hanefîler dışındaki üç mezhebe göre bâliğa ve tam
ehliyetli olsa da ancak velisi tarafından evlendirilebilir. Hanefîlere göre ise âkil ve bâliğ
olan kız ve erkek arasında nikâh ehliyeti bakımından fark bulunmamakta, sadece kızın
dengiyle evlenmemesi gibi durumlarda veliye fesih hakkı tanınmaktadır. Hanefîlerin
bâliğ kızın evlenme ehliyetine sahip olduğuna dair bu görüşü, diğer mezheplere göre kıza
evlenmede daha çok özgürlük vermesi bakımından dikkat çekicidir.

1917 tarihli Osmanlı Hukuku Aile Kararnamesi, evlenme ehliyeti için erkeklere 18,
kızlara ise 17 yaşı tamamlamış olmayı şart koşmuştur. Bu yaşlar Ebû Hanîfe'nin buluğun
üst sınırına dair görüşüne uygundur. Yine mezkûr kararnamede henüz bu yaşlara
ulaşmamış olanların hâkimin kazaî rüşd (mahkemenin reşit sayması) kararı ile
evlenebilecekleri, ancak kızlar için veli izni gerektiği yer almaktadır. 40
Klasik İslâm hukuku kaynaklarında evlenme veya evlendirilmenin alt sınırı olarak asgari
bir yaştan bahsedilmez. Buna göre küçüklerin velileri tarafından evlendirilmeleri büyük
çoğunluk tarafından câiz görülmüş ve uygulanmıştır. Ancak Hukuku Aile Kararnamesi
çocukların evlendirilmesinde kızlar için 9, erkekler için de 12 yaşlarını alt sınır olarak
belirleyerek,

bu

yaşlardan

küçük

olanların

velileri

tarafından

dahî

evlendirilemeyeceklerini karara bağlamıştır. 41 Bu karar, İbn Şübrüme ve Osman el-Bettî
gibi âlimlerin görüşleri istikametindedir.
2. Velinin Bulunması ve Yetkileri
Evlenme velâyeti, evlenecek kişi üzerinde onun adına evlilik kararı alacak kişidir.
Velinin nikâhın rükünlerinden bir rüknü mü, sıhhat şartı mı yoksa nefaz şartı mı olduğu
hususu tartışmalıdır. Âkil ve bâliğ olmuş erkek üzerinde başkasının velâyetinin söz
konusu olmayacağı, onun hem kendi nikâhında taraf hem de veli veya vekil olarak
başkaları adına taraf olabileceği ittifakla kabul edilmiştir. Velâyet ancak henüz buluğa
ermemiş küçükler ve buluğ sonrası kız/kadın, mecnun erkek veya kız/kadı gibiler
üzerinde söz konusu olabilmektedir.
Mâlikîler ve Şâfiîlere göre veli nikâhın rükünlerinden biridir, dolayısıyla velinin bizzat
bulunmadığı nikâh geçersiz/bâtıldır. Başkasının veli adına nikâh akdini üstlenmesi dahî
geçersizdir. Kadın nikâh velâyetini üstlenemez. Kadın, velisinin izni olsun veya olmasın
kendi adına veya başkası adına veli yahut vekil olarak, nikâhta icap veya kabul tarafında
bulunamaz. Hanbelîlere göre de nikâhın geçerli olabilmesi için veli şarttır, velisiz nikâh
geçerli olmaz.

40

Madde: 4-8.

41

Madde: 7.

Hanefîlere göre velinin bulunması, nikâhın rükünlerine dair şartlardan biri olup cevaz ve
nefaz şartlarındandır. Buna göre velâyet yetkisi bulunmayanın evlendirmesi geçerli
değildir. Hanefîlere göre velâyet ikiye ayrılır:
1- Mendup ve Müstehap Sayılan Velâyet: Bakire veya dul olsun akile ve bâliğa olan
kız/kadın üzerindeki velâyettir. Buna göre akile ve bâliğa olan kız/kadın kendi nikâhında
taraf olabilir, başkasının velisi olarak da bulunabilir. Ancak mezhepte hâkim olan görüşe
göre kızın/kadının kendi başına böyle yapması iyi karşılanmamıştır.
2- İcbar Velâyeti: Bakire veya dul olsun henüz akile ve bâliğa olmamış kız ve bunak
(ma’tuh) kadın üzerindeki velâyettir. Aşağıda bu konu daha ayrıntılı ele alınacaktır.
Fakihlerin büyük çoğunluğuna göre velide bulunması gereken şartlar şunlardır: Âkil ve
bâliğ, hür, Müslüman, adil, erkek, reşid olması; umre veya hac için ihramlı olmaması,
nikâh akdi yapmaya zorlanmış (mükreh) olmaması. Bu şartlardan âkil ve bâliğ, hür ve
Müslüman olma şartları ittifakla kabul edilmektedir. Adalet şartını yani fasık olmamayı
özellikle Şâfiîler ve Hanbelîler ileri sürerler, Hanefîler ve Mâlikîler ise adaleti gerekli
görmez. Erkek olma şartını Hanefîler dışındakiler ileri sürer, Hanefîlere göre velinin
erkek olması şart olmayıp kadın da veli veya vekil olarak nikâh akdinde bulunabilir.
Reşid olma şartını Şâfiîler ve Hanbelîler ileri sürerler, diğerlerine göre sefih de veli
olabilir. İhramlı olmama şartı Hanefîler dışındakilere göre gereklidir, Hanefîlere göre ise
ihramlı kendisi evlenebilir ancak ihramdan çıkmadan ilişki yaşayamaz, ihramlı veli
olarak başkasını da evlendirebilir. Velinin zorlanmış (mükreh) olmaması Mâlikîler ve
Şâfiîlere göre şarttır, zorlanan velinin nikâhı sahih değildir. Hanefîlere göre ikrah
altındaki velinin nikâhı geçerlidir.
Veli olmanın sebepleri kan (soy) bağı yoluyla akrabalık veya devlet adına yetkili olmaktır
(devlet başkanı, hâkim vb.).
Velâyeti üstlenilen kişi bakımından velâyet ikiye ayrılmaktadır:
1. İcbar (İstibdâd/Hatm) Velâyeti: Velinin, velâyetini üstlendiği kişinin kabul veya
reddetmesine bakılmaksızın onu zorla evlendirme yetkisidir. Hanefîlere göre küçük erkek
veya kız çocuk, mecnun erkek veya kız/kadın üzerinde asabe denilen erkek akrabanın

velâyeti böyledir. Baba veya baba tarafından dedenin küçüğü evlendirmesi veya
mecnunun oğlu tarafından evlendirilmesi hâlinde bunların nikâhı bozma muhayyerlikleri
yoktur. Mâlikîlere göre icbar yetkisine sahip veli baba veya babanın tayin ettiği vasi
olabilir. Bunlar uzun süre evde kalmış bakire kızı, henüz buluğa ermediği halde kocası
tarafından bekâreti bozulan dul kızı ve bâliğa olmuş dul mecnunu zorla evlendirebilirler.
Şâfiîlere göre babanın küçük oğlu, küçük veya büyük yahut akile veya mecnun olmasına
bakılmaksızın bakire kızı zorla evlendirebilir. Ancak Şâfiîler, babanın veya babanın
yokluğunda baba tarafından dedenin bakire kızını zorla evlendirme yetkisi için aralarında
düşmanlık bulunmaması, dengi ile evlendirilmesi, mehrinin memleket parasından olması,
kocanın mehir konusunda sıkışık olmaması, damadın gözleri görmeyen veya çok yaşlı
olmaması, kıza haccın farz olmaması gibi şartlar ileri sürmüşlerdir. Hanbelîlere göre baba
küçük oğlunu, küçük veya büyük mecnun oğlu veya kızını, küçük veya buluğa ermiş
bakire kızlarını, küçük dul kızını zorla evlendirebilir. Dedenin ise icbar hakkı
bulunmamaktadır. Bazı Hanbelîler babanın zorla evlendirme yetkisi için aralarında
düşmanlık bulunmaması, emsâl mehirle evlendirilmesi, mehrinin memleket parasından
olması, kocanın mehir konusunda sıkışık olmaması gibi şartlar ileri sürmüşlerdir.
2. Nedb, İstihbab veya Müşareket Velâyeti: Bu velâyetin adı ve ayrıntıları konusunda
farklı görüşler bulunmakla birlikte, genel olarak velinin zorla evlendirme yetkisinin
bulunmadığı velâyet olarak ifade edilir. Ebû Hanîfe ve Ebû Yusuf’a göre akile ve bâliğa
bakire kız, velisi tarafından zorla evlendirilemez, kızın izni/rızasının alınması gerekir.
Rızası alınmadan velisi tarafından evlendirilen bâliğa bakire kızın nikâhı, onun icazetine
bağlıdır (mevkuf). İmam Muhammed’e göre ise kız bâliğ olduktan sonra artık
şirket/müşareke velâyeti söz konusu olur ki bunun anlamı, bâliğa kızın rızasının
alınmasının mutlaka gerekli olması ve evlilik kararını veli ile ortak vermeleri demektir.
Mâlikîlere göre baba veya babanın tayin ettiği vasi dışındaki velilerin icbar yetkisi
yoktur, baba ve babanın tayin ettiği vasi de bakire veya dul olmasına bakılmaksızın
bâliğa olan kızın rızasını almadan icbarda bulunamazlar. Şâfiîlere göre baba veya baba
tarafından dede, bâliğa ve dul kadını izni olmadan zorla evlendiremez. Henüz buluğa
ermemiş küçük kız dul kaldığında, buluğa erinceye kadar bir daha evlendirilmez.
Hanbelîlere göre bakire veya dul olan bâliğa kızı babasından başka bir veli zorla
evlendiremez, mutlaka iznini almaları gerekir. Ancak mecnun olan kızı/kadını diğer

veliler de evlendirebilir. Yine baba veya babanın tayin ettiği veliden başkası, dokuz
yaşından küçük kızı da evlendiremez.
Veli sıralaması konusunda bütün mezhepler, nikâhta icbar velâyetine sahip velinin
bulunması hâlinde tartışmasız önceliği olduğunu kabul etmektedirler. Yine kural olarak
önce yakınlık sebebiyle velâyet, bu bulunmadığında ise kamu (imamet) velâyeti gelir.
Hanefîlere göre nikâh velâyetinde öncelik, mirastaki sırlamaya uygun olarak, kişinin
araya kadın girmeyen erkek yakınları olan binefsi asabe olanlara aittir. Bunlar sırasıyla
şöyledir: Oğul, baba, ana-baba bir erkek kardeş, baba bir erkek kardeş, ana-baba bir erkek
kardeşin oğlu, baba bir erkek kardeşin oğlu, ana-baba bir amca, baba bir amca, ana-baba
bir amcanın oğlu, baba bir amcanın oğlu, babanın ana-baba bir amcası, babanın baba bir
amcası, babanın ana-baba bir amcasının oğlu, babanın baba bir amcasının oğlu, dedenin
ana-baba bir amcası, dedenin baba bir amcası, dedenin ana-baba bir amcasının oğlu,
dedenin baba bir amcasının oğlu. Bütün bunların icbar velâyeti vardır. Bunların
bulunmaması hâlinde nikâh velâyeti, mirastaki sıralamaya göre, nesepten asaba olan
diğerlerine geçer. Bunların da bulunmaması hâlinde Ebû Hanîfe ve Ebû Yusuf’a göre
anneye, İmam Muhammed’e göre ise hâkime/kamu otoritesine geçer. Bundan sonra Ebû
Hanîfe ve Ebû Yusuf’a göre babanın annesi, kız, oğlun kızı şeklinde aşağı doğru devam
eder ve en son hâkime/kamu otoritesine geçer. Mâlikî mezhebinde icbar yetkisi olmayan
veliler arasında nasıl bir sıralama yapılacağına dair farkı görüşler bulunmaktadır.
Akrabadan veli bulunmayınca velâyet hâkime/kamu otoritesine geçer. Kamu otoritesi de
mevcut değilse, Müslüman toplumdan bir erkek bu görevi üstlenir. Şâfiîlere göre valayet
sıralaması baba, babanın babası… yukarı doğru, ana-baba bir kardeş, baba bir kardeş,
sırasıyla bunların oğulları… aşağı doğru, ana-baba bir amca, baba bir amca, sırasıyla
bunların oğulları… aşağı doğru, sonra mirastaki sırayla diğer akrabalar gelir. Oğul,
oğulluk sıfatıyla annesi üzerinde nikâh velâyetine sahip olamaz.
Diğer bir velâyet çeşidi de devlet başkanının vatandaşlar üzerindeki velâyetidir ki buna
günümüzde kamu velâyeti denir. Veli, velâyeti altında bulunan kişiyi evlendirmekten
imtina ederse, durum hâkime intikal ettirildiğinde, makul bir mazereti olmadan
evlendirmekten imtina ettiği anlaşıldığı takdirde, hâkim velâyeti ondan alır ve velâyet
kamu otoritesine (sultan) geçer. Yine velinin yetkisini kötüye kullandığı durumlarda

devlet başkanı devreye girmek zorundadır. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
“Velisi olmayanın velisi sultandır (devlet başkanı)”.42
B. İrade Beyanıyla İlgili Şartlar
Nikâh akdinin icap ve kabulle yapılması gerektiği konusunda fakihler arasında ittifak
bulunmaktadır. İcap ve kabul, bunu gösteren lafızlar veya lâfız yerine geçen şeylerle
yapılmaktadır.
İcap-Kabul: Mâlikîler, Şâfiîler ve Hanbelîlerden oluşan çoğunluğa göre icap, kadının
velisinden sadır olan; kabul ise kocadan veya vekilinden sadır olandır. Bunlardan
Mâlikîler ve Şâfiîlere göre icabın önce veya kabulden sonra olması fark etmez.
Hanbelîlere göre ise icap mutlaka kabulden önce gelmelidir. Hanefîler göre ise icap, ilk
önce söylenen; kabul ise ikinci olarak söylenendir. Bunları söyleyenin koca, kadın veya
veli olması arasında fark yoktur. İcap ve kabul aynı mecliste açıklanmalı, birbirini takip
etmeli, her bakımdan birbirine uygun olmalı, yanılma ve hile gibi durumlardan uzak
olmalı ve taraflarca işitilmelidir.
Lâfızlar:Nikâh ve tezvîc lâfızlarının nikâh konusunda açık (sarih) lâfızlar olduğu ve
nikâhta kullanılabileceği konusunda ittifak bulunmaktadır. Şâfiîler ve Hanbelîlere göre bu
ikisinden başka kinayeli lâfızlarla nikâh akdi geçerli olmaz. Çünkü nikâhta ibadet yönü
vardır ve ibadetlerde söylenecek sözler (ezkar) ancak şari’ tarafından belirlenir.
Kur’an’da ise nikâh ve tezvic kelimeleri dışında bu anlamda başka bir kelime
kullanılmamıştır. Hanefîler ve Mâlikîlere göre ise bu lâfızlar yanında nikâha delalet eden
başka kinayeli lâfızlarla da nikâh akdi yapılabilir. Meselâ hibe, sadaka, temlik gibi
lafızlarla nikâha niyet edildiği takdirde, nikâh yapılabilir. Bey’ (satım), karz (ödünç) ve
icare (kiralama) gibi lafızlar konusunda ihtilâf vardır. İbaha, helâl kılma, iare (kullanım
ödüncü), rehin ve temettü (faydalanma) lâfızlarıyla nikâh olmayacağı konusunda ise
ittifak vardır.
Lâfızların Zamana Delaleti: İcap ve kabulde kural olarak, “evlendim” gibi geçmiş
zaman (mazi) kalıbı kullanılması gerekmektedir. Fakihlerin çoğunluğuna göre kabulün
“kabul ettim” veya “razı oldum” şeklinde kısaca söylenmesi yeterliyken, Şâfiîlere göre
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daha açık bir ifadeyle “o kadınla evlenmeyi kabul ettim” şeklinde söylenmelidir.
Hanefîlere göre icap emir kalıbıyla, kabul de mazi kalıbıyla olabilir. Ancak gelecek
zaman (istikbal) kalıbıyla “evleneceğim”, veya “seninle yarın evlendim” gibi bir ifadeyle
nikâh olmaz. Ayrıca örfen nikâh için kullanılan diğer lâfızların kullanılabileceği ifade
edilmiştir. Fakihlerin büyük çoğunluğuna göre nikâhta kullanılabilen Arapça lâfızların
diğer dillerdeki karşılıkları da kullanılabilir.
Lâfız Yerine Geçenler: Dilsiz olanın belirli işaretleri veya yazısı lâfız yerine geçer.
Konuşabilen kişilerin hâlihazırdaki mecliste konuşmayarak yazı ile icap ve kabulde
bulunması, başta Hanefî ve Mâlikîler olmak üzere çoğunluk tarafından geçerli
sayılmamış, mutlaka sözlü beyan aranmıştır. Hanefîlere göre gaip olana yazı ile icap ve
kabul yapılabilir. Hanbelîler de aynı görüştedir. Yazılı metin karşı tarafa ulaşınca şâhitler
huzurunda okunur ve kabul edilirse, nikâh akdi gerçekleşmiş olur. Şâfiîler ise yazı ile
nikâh olmayacağını söylemişlerdir. Elçi göndererek de nikâh yapılabileceği ittifakla
kabul edilmiştir. Hanefîler diğer akitlerde kabul ettikleri teati (karşılıklı alıp verme) ile
kabulü, nikâh akdinin önemi dolayısıyla burada kabul etmediklerini vurgulamışlardır.
Hanefîlere göre evlenecek kadın bakire olunca, babası tarafından yapılan evlenme
teklifine karşı susması, sessizce ağlaması veya alaysız gülümsemesi kabul sayılmıştır.
Böylece kadının hayâ perdesi zorlanmak istenmemiştir. Ancak baba dışındakilerin teklifi
karşısında susmak, kabul anlamına gelmez.
Nikâhın Şarta Bağlanması: Fakihlerin çok büyük çoğunluğuna göre nikâhın, ileride
gerçekleşecek bir şarta bağlanması, meselâ “falanca gelirse seninle evlenirim” denilmesi
geçerli değildir. Yine fakihlerin çoğunluğuna göre hâlihazırdaki veya geçmişteki bir şarta
bağlamak geçerlidir.
Bir Kişinin İcap ve Kabulde İki Tarafı da Temsil Etmesi: Bir kişi nikâh akdinde hem
koca hem de kadın adına icap ve kabulde bulunabilmektedir. Bu iki şekilde
olabilmektedir:
1- Kocanın kendisi açısından asil, kadın açısından ise veli olması; Meselâ amcaoğlu,
amcakızının velisi ise ve onunla kendisi evlenmek istiyorsa, Hanefîlerde, Mâlikîlerde ve
Hanbelîlerdeki ağırlıklı görüşe göre bu durumda akdin iki tarafını da temsil edebilir.

Şâfiîler ve onlar gibi düşünenlere göreyse burada iki tarafı temsil câiz değildir, ancak
başkasına vekâlet verip kadının izniyle evlenebilir.
2- Bir kişinin hem kocanın hem de kadının velisi olarak iki tarafı temsil etmesi; Bir
dedenin, velisi bulunduğu torunlarından birini diğeriyle evlendirmek istemesi gibi.
Fakihler arasındaki ağırlıklı görüş, bunun câiz olduğu yönündedir. Bunu câiz görmeyen
veya sadece dede için câiz görenler de vardır.
Nikâhta Vekâlet: Nikâhta taraflar bizzat hazır bulunabilecekleri gibi vekâleten de temsil
edilebilirler. Nikâhta vekâlet koca, kadın/kız veya veli için söz konusu olabilir. Bu
konuda fakihler arasında ittifak bulunmaktadır.
8.4.NİKÂHIN SIHHAT ŞARTLARI
Rükünlerine ve kuruluş şartlarına uyularak akdedilen bir nikâhın, ayrıca sıhhat şartlarını
taşıyarak “sahih” olması gerekir. Aksi halde, eksikliğin durumuna göre nikâh "bâtıl" veya
"fâsit" olur. Hanefîlere göre evliliğin geçerli olması için bulunması gereken sıhhat şartları
şunlardır:
A. Evlenecek Eşler Arasında Sürekli veya Geçici Bir Evlenme Engelinin
Bulunmaması
Nikâhın konusu, eşlerin birbirlerinin cinsel yönlerinden istifade etmesi olduğundan,
nesep, süt veya sıhrî hısımlık gibi bir nedenle aralarında sürekli veya geçici bir evlenme
engeli olmamalıdır. Hanefîler dışındaki çoğunluk âlimlere göre eşler arasında evlenme
engeli bulunmaması, nikâhın rükünlerinden olduğu için, böyle bir engelin varlığı nikâhı
bâtıl yapar. Hanefîlere göre ise, bir dış etkenden dolayı nikâhın sahih olmaması, onu bâtıl
değil, fâsit yapar.
B. İcap ve Kabulün Süreklilik Bildiren Bir Üslupla İfade Edilmesi
Evlilik sırasında icap ve kabul geçici değil, süreklilik bildiren bir üslupla ifade
edilmelidir. Buna göre mut‘a nikâhı ve muvakkat nikâh, çoğunluk âlimlere göre bâtıl;
Hanefîlere göre ise mut‘a bâtıl, muvakkat nikâh ise fâsittir.

C. Evlilik Akdi Sırasında Şâhitlerin Bulunması
Evlilik hak ve sorumluluklar doğuran bir müessese olduğu ve haramı helâlden ayırdığı
için, bunun gizli kalmaması ve topluma açıklanması ve şâhitlerle belgelenmesi gerekli
görülmüştür. Çünkü gerek tarafların gerekse doğacak çocuğun bazı hakları, şâhitlik ile
ispatlanabilecek ve korunacak, ayrıca zina töhmetinden uzaklaşılacaktır. Şâhit olarak
bulunacak kişiler, taraflar ve velinin dışında orada hazır bulunanlardır. Şâhitliğin nikâhın
bir rüknü mü, şartı mı yoksa gerekli (vâcip) bir şey mi olduğu konusunda mezhepler
arasında farklı görüşler ileri sürülmüştür.
Hanefîler, Şâfiîler ve Hanbelîlerin içinde yer aldığı çoğunluğa göre şâhitler mutlaka
bulunmalıdır, şâhitler olmadan nikâh geçerli olmaz. Bunlar içinden Şâfiîler, şâhitleri
nikâhın bir rüknü olarak kabul ettiklerinden şâhitlerin bulunmadığı nikâhı bâtıl
saymaktadırlar. Hanefîler ve Hanbelîler ise şâhitleri rükün değil, sıhhat şartı olarak
değerlendirirler. Şart yerine gelmeyince bu akit bâtıl değil, fâsit olur.
Mâlikîlere göre nikâhın tef çalmak, düğün yemeği vermek vb. yolla ilanı nikâhın
rükünlerinden olmakla birlikte, şâhit tutmak nikâhın rükünlerinden veya sıhhat
şartlarından değil, fakat müstakil bir vâciptir. Şâhit tutmanın ayrıca nikâh anında
yapılması mendup, nikâh anında yapılmazsa daha sonra ilişki öncesinde yapılması ise
vâciptir. Şâhitlerin akitten sonra fakat ilişkiden önce bulunması hâlinde sadece mendup
terk edilmiş olur. Şâhitsiz nikâh yapılıp ilişki yaşanması hâlinde, kadın bain talâkla
ayrılmış sayılır. Boşanmış sayılmaları, nikâhın şâhit olmadan sahih kabul edilmesi,
boşanmanın bain olması da ayrılmanın hâkim tarafından cebren/zorla yaptırılmasından
dolayıdır.
1. Nikâh Şahidinde Aranan Nitelikler
Nikâh akdine birlikte şâhitlik yapan kimselerde aranacak şartların bir kısmında ittifak
bulunmakla birlikte bazı şartların aranması tartışmalıdır. Şâhit olacak kişide aşağıdaki
şartlar aranmaktadır:
a. Mükellef Yani Âkil ve Bâliğ Olması: Akıl hastası veya küçük çocukların şâhitliği,
hem mükellef olmadıklarından hem de şâhitliğin bir tür velâyet olması sebebiyle veli
olamayacaklarından dolayı geçerli değildir.

b. Erkek Olması: Hanefîlere göre şâhitlerin iki erkek veya bir erkek ile iki kadın olması
gerekir. Onlar nikâh şâhitliğini, borçlanma şâhitliğine (Bakara, 2/282) kıyas etmişlerdir.
Diğer üç mezhebe göre ise iki şâhidin de erkek olması gerekir. Onlara gör had suçları,
nikâh ve boşanma konularında kadınların şâhitliği kabul edilmez.
c. Hür Olması: Hanbelîler dışındaki çoğunluk, şâhitlerin hür olması gerektiğini söyler.
Hanbelîlere göre ise köle, diğer haklar konusunda şâhitlik yapabildiği gibi nikâhta da
şâhit olabilir.
d. Müslüman Olması: İki tarafın müslüman olduğu bir nikâhta her iki şâhidin de
müslüman olması gerektiğinde görüş birliği vardır. Çünkü gayri müslimin müslüman
üzerinde velâyet hakkı yoktur. Kocanın müslüman kadının ise Ehl-i kitap (Yahudî veya
Hıristiyan) olması hâlinde, Şâfiîler, Hanbelîler ve Hanefîlerden Muhammed ile Züfer’e
göre yine şâhitlerin erkek olması gerekir. Çünkü kâfirin müslüman (koca) hakkındaki
şâhitliği kabul edilmez. Ebû Hanîfe ve Ebû Yûsuf'a göre ise, iki taraf veya yalnız kadın
Ehl-i Kitâbtan olursa şâhitler de Ehl-i Kitâbtan olabilir, Ehl-i Kitâbtan şâhitlerin gelinle
aynı dinden olmaları da gerekmez. Ancak Ehl-i Kitâbtan şâhitlerle yapılan bu nikâhın
davalık olması hâlinde, şâyet Ehl-i Kitâb kadın nikâhın varlığını iddia ediyor fakat
müslüman erkek nikâhın varlığını inkâr ediyorsa, Ehl-i Kitâb şâhitlerin Ehl-i Kitâb kadın
lehindeki şâhitlikleri ittifakla kabul edilmez. Eğer müslüman erkek nikâhın varlığını iddia
ediyor, kadın ise reddediyorsa, Ehl-i Kitâbtan şâhitlerin erkek lehine şâhitlikleri kabul
edilir.
e. Görme Yeteneği: Fakihlerin büyük çoğunluğuna göre şâhidin görme yeteneğine sahip
olması şart değildir. Duymak da yeterlidir. Şâfiîlerde ağırlıklı olan görüş ise görme
yeteneğinin şart olduğu yönündedir.
f. Duyma Yeteneği: Şahidin duyma yeteneğine sahip olması gerektiği ittifakla kabul
edilmiştir. Çünkü nikâh şâhitliğinin konusu, tarafların söyledikleri sözlerdir. Bu sözlerin
duyulabilmesi için duyma yeteneği gerekir. Önemli olan şâhidin duyması olunca, normal
veya yüksek sesle duymak arasında fark bulunmamaktadır.
g. Konuşma Yeteneği: Hanefîler, Hanbelîler ve Şâfiîlerin tercih edilen görüşüne göre,
şâhidin konuşabilen biri olması gerekir, dilsizin şâhitliği kabul edilmez. Çünkü dilsiz

mahkemede şâhitliği eda edemez. Hanbelîler, dilsizin yazı ile şâhitliğini geçerli sayarlar.
Mâlikîler ile Şâfiîlerde tercih edilmeyen görüşe göreyse, dilsizin nikâh şâhitliği kabul
edilir.
h. Teyakkuz Hali: Mâlikîler ve Şâfiîlere göre şâhidin uyanıklık hâlinde ve duyduğunu
aklında tutabilen biri olması gerekir; duyduğunu hiç aklında tutamayanın şâhitliği geçerli
olmaz. Duyduğunu ezberleyip kısa bir süre sonra unutanın şâhitliği de kabul edilir.
i. Tarafların Dilini Bilmesi: Şâfiîlerin bir kısmı, şâhidin tarafların dilini bilmesini şart
koşmuşlardır.
j. Taraflardan Birinin Çocuğu/Oğlu Olmaması: Şahidin, evlenecek kişilerden birinin
çocuğu/oğlu olmasını Hanbelîler ve Mâlikîler kabul etmezler, Hanefîler ile Şâfiîler ise
kabul ederler. Esasen diğer davalarda baba ve oğul gibi yakınların birbirine şâhitliği
kabul edilmezken, nikâhta bir kolaylık olması için kabul edilmiştir. Oğul dışındaki diğer
hısımların şâhit olabileceği ittifakla kabul edilmiştir.
k. Adalet Sıfatını Haiz Bulunması: Hanefîler dışındaki çoğunluğa göre, şâhidin adaleti
şart olup fâsığın şâhitliği ile nikâh akdi sahih olmaz. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle
buyurmuştur: "Bir veli ve iki adaletli şâhit bulunmadıkça nikâh olmaz."43 Bu görüştekiler
çoğunlukla, zahiri adaletin yeterli olduğunu, durumu bilinmeyen kişiler hakkında da
adaletin esas olduğunu söylerler. Hanefîlere göre ise, şâhitlerin adaletli olması şart
olmayıp fâsığın şâhitliği de geçerlidir. Çünkü fasık veli olmaya ehildir.
l. Şâhitlerin Sayısı: Tek şâhitle nikâh olmayacağı ve mutlaka en az iki şâhit bulunması
gerektiği konusunda ittifak vardır. Çünkü hadiste "Bir velî ve iki adaletli şâhit olmadıkça
nikâh olmaz" buyurulmuştur.44 Çoğunluğa göre her iki şâhidin de erkek olması gerektiği,
Hanefîlere göre ise bir erkek ile iki kadın bulunmasının da yeterli olduğu yukarıda
geçmişti. Buna göre bir erkek ile bir kadının şâhitliğinin yeterli olmadığı hususunda
ittifak vardır.
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Ebû Dâvud, Nikâh, 19.
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Ebû Dâvud, Nikâh, 19.

D. Evlilikte Rıza ve İhtiyarın Bulunması
Hanefîlere göre mülci ikrah (ölüm, organ kesme, şiddetli dayak, uzun süreli hapis vb.
tehdit) altında yapılan nikâh geçerlidir. Çünkü onlara göre şari’, nikâh, talâk, kocanın
boşamadan sonraki ric‘atı, adak ve yemin konularında belirli lâfızlara itibar etmiş ve o
lâfızların kullanımını, mânânın murad edildiğinin göstergesi saymıştır. İlgili lâfız ağızdan
çıktığında, mânâ kastedilmemiş olsa ve kişinin rızası bulunmasa dahî, ona dinî/hukukî
hüküm bağlanır. Nitekim Hanefîlere göre yukarıda sayılan konuların şakayla (hezl)
yapılması da geçerlidir. Ayrıca ikrah altındaki kişinin iradesi ve rızası yoksa da kasıt ve
ihtiyarı/tercihi vardır. Hanefîler alım-satım vb. diğer fiili tasarruflarda bu yaklaşımı
sergilemezler ve kesinlikle kasıt ve rızayı şart koşarlar. Şu hadis Hanefîlerin delilidir: "Üç
şeyin ciddisi de ciddi, şakası da ciddidir. Nikâh, talâk ve dönüşlü boşamada eşine dönme
(ric‘at)." 45 Hanefîler ikrah altında veya şakayla yapılan nikâhı geçerli/sahih saydıkları
için buna fâsit de demezler. Hanbelîler de ikrah altında veya şaka ile yapılan nikâhı
geçerli sayarlar.
Mâlikîler ve Şâfiîlere göre ise ikrah altında veya şaka ile yapılan nikâh geçersizdir. Şu
hadis bu görüşün delilidir: “Yüce Allah, ümmetimden yanılma (hata), unutma ve
yapmaya zorlandıkları şeyin (ikrah) hükmünü kaldırmıştır."46
1917 tarihli Osmanlı Hukukî Aile Kararnamesi, ikrah altındaki kişinin nikâhını fâsit
saymıştır.47
Veli konusunda geçtiği üzere, mezheplerin icbar velâyetine sahip gördükleri velinin,
velâyet altında bulunanın rızası olmadan, yetkisini kullanarak yaptığı nikâhta velinin
rızası, velâyet altında bulunanın rızası sayıldığından, burada ikrah veya rızaya muhâlif bir
durumdan bahsedilmemektedir.
8.5.NİKÂHIN YÜRÜRLÜK (NEFAZ) ŞARTLARI
Bir nikâh akdi, rükün ve şartlarının sağlanması sonucu sahih olarak meydana geldiği
halde, bazı durumlarda hemen yürürlük kazanamaz. Eksik ehliyetlinin yaptığı nikâh
velinin icazetine, yetkisiz üçüncü şahsın (fuzûlî) yaptığı nikâh da ilgili tarafın
45
46
47

Ebû Dâvud, Talâk, 9; Tirmizî, Talâk, 9; İbn Mâce, Talâk, 13.
İbn Mâce, Talâk, 16.
Madde: 57.

icazetine/kabulüne bağlıdır. Yapıldığı zaman, hemen yürürlük kazanamayan nikâhları
şöylece özetlemek mümkündür:
A. Hür, akıllı ve ergin erkek ve kadının akdedeceği nikâh Hanefîlerin çoğunluğuna göre
derhal yürürlük kazanır. Cinsel birleşme helâl olur, mehir gerekir ve diğer sonuçlar
doğar. Ancak İmam Muhammed'e göre böyle bir evlilik kadının velisi izin verinceye
kadar askıda kalır. Çünkü ona göre bâliğa kız üzerindeki velâyet şirket/müşareke
velâyetidir, yani kız ile veli birlikte karar vermelidir.
B. Hanefîlere göre mümeyyiz küçüğün bizzat akdedeceği nikâh da velisi izin verinceye
kadar askıda kalır. Diğer mezheplere göre ise mümeyyiz küçüğün tasarrufları geçerli
değildir.
C. Hanefîlere göre yetkisiz üçüncü şahsın (fuzûlî) yaptığı nikâh, ilgili tarafın kabulüne
kadar yürürlük kazanmaz. İlgili taraf bu nikâhı kabul etmezse, yapılan işlem iptal olmuş
sayılır. Diğer mezheplere göre, yetkisiz üçüncü şahsın yaptığı nikâh dâhil her türlü akit
geçersizdir.
D. Hanefîlere göre nikâhta vekil olanın yetki sınırını aşması durumunda nikâh akdi
vekâlet verenin iznine kadar askıda kalır. Meselâ; bir erkek belirli bir kızla ve miktarını
belirttiği mehirle evlendirmesi için birisine yetki verse, vekil onu başka bir kızla veya
belirlenenden yüksek bir mehirle evlendirmiş olsa, kocanın durumu öğrenince bu evliliği
kabul etme veya feshetme hakkı söz konusu olur. Çünkü vekil bu konuda yetkisiz üçüncü
şahıs konumundadır.
E. Hanefîlere göre yakın veli varken uzak velinin evlendirmesi hâlinde, asıl yetkili olan
yakın veli icazet verinceye kadar nikâh akdi yürürlük kazanamaz. Çünkü uzak veli, bu
konuda yetkisiz üçüncü şahıs konumundadır. Diğer mezheplere göre ise, yakın veli
varken uzak velinin yaptığı nikâh akdi geçerli değildir. Ancak yakın velinin akıl hastalığı,
küçüklük veya kısıtlı bulunma gibi bir özrü olursa, o takdirde uzak veli akdi yapabilir.

8.6.NİKÂHIN BAĞLAYICILIK (LÜZÛM) ŞARTLARI

Rükün ve şartları tamamlandıktan ve yürürlüğe girdikten sonra bir nikâh akdinin
bağlayıcı (lâzım) olması, artık akdi yapanların veya veli ya da vekil gibi temsilcilerin bu
akdi bozma yetkisine sahip olmaması demektir. Akdin bağlayıcı olması için dört şart
koşulur:
a. Hanefîlere göre ehliyetsiz (akıl hastası, bunak vb.) veya eksik ehliyetli (küçük çocuk
vb.) kişiyi baba veya dedenin evlendirmesi durumunda nikâhın bağlayıcı olacağı
konusunda ittifak vardır. Ancak bunları evlendiren veli, amca veya erkek kardeş gibi,
baba ve dede dışındaki veli grubundan olursa, Ebû Yûsuf'a göre yine nikâh bağlayıcı
olur; Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed'e göre ise, küçük çocuk bâliğ olunca buluğ
muhayyerliği hakkını kullanarak, akıl hastası da şifa bulunca şifa bulma muhayyerliği
(hıyâru'l-ifâka) hakkını kullanarak nikâhı tek taraflı olarak bozabilir.
b. Hanefîlere göre akile ve bâliğa kadın, emsâl mehirle fakat dengi (küfüv) olmayan bir
erkekle, velisinin iznini almadan evlenmiş olursa, asabeden olan yakın velisi hâkime
başvurarak evliliğin feshini isteyebilir. Çünkü denklik bir sıhhat şartı değil, bağlayıcılık
şartıdır. Diğer mezheplere göre de, yakın ve uzak velilerden her birinin bu evliliği
feshettirme hakkı bulunur. Bu, satım akdinin malın ayıbından dolayı feshedilmesine
benzer.
c. Ebû Hanefî’ye göre velisinin izni olmadan evlenen akile ve bâliğa kadın dengi olan
erkekle fakat emsâl mehirin altında bir mehirle evlenirse, yine velilerin nikâhı feshettirme
hakkı doğar. Ancak koca, mehirden eksik olan bölümü tamamlamayı kabul ederse evlilik
bağlayıcı hale gelir. Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed'e göre ise mehrin azlığı nikâhın
bağlayıcılığına engel olmaz.
d. Kadının razı olmaması durumunda, kocanın iktidarsızlık vb. ayıplarının olması da bir
fesih nedenidir. Bu durumda kadın mahkemeye başvurarak nikâhın feshini isteyebilir.

Bu bölümde neler öğrendik

Bu bölümde İslam Hukuku ve fıkıh kavramlarının farklılıkları, fıkhın özellikleri ve bu
bağlamda kazuistik metot ve klasik bir fıkıh eserinin muhtevasının ne olduğu öğrenildi.
Fıkıh sistematiği altında yer alan konuların kısa tanımları yapıldı. Fıkıh ilminin
muhtevası hakkında genel bir bilgi verildi.

Bölüm Soruları
1. Nikahı istılahi manasına göre tanımlayınız.
2. Nikahın rüknü konusundaki mezheplerin görüşleri nelerdir?
3. Hanefîlere göre nikâhın şartlarını kısaca açıklayınız.
4. Nikahta tarafların ehliyeti konusunda bilgi veriniz.
5. İcbar velayeti ne demektir? Kısaca açıklayınız.
6. Nikahta lafızların delaletiyle ilgili görüşler nelerdir?
7. Nikahta bir kişinin icap ve kabulde iki tarafı da temsil etmesindeki durumlar
hakkında bilgi veriniz.
8. Hanefîlere göre evliliğin geçerli olması için bulunması gereken sıhhat şartları
nelerdir?
9. Evlilikte rıza ve ihtiyarın bulunması meselesindeki görüşleri kısaca açıklayınız.
10. Nikah akdinin bağlayıcı olması ne demektir?
8. BÖLÜM İÇİN TEST SORULARI
1. Hangi durumda taraflardan her birine akdi feshetme hakkı verilir?
a. Nikahı akdeden birinci derecede veli olursa
b. Nikahı akdeden hakim olursa
c. Nikahı akdeden fuzuli olursa
d. Nikahı akdeden kendileri olursa
2.

Erkeğin kadından bir süre istifade etmesi karşılığında ona mal vermek üzere anlaşmasına................nikahı denir.
a. Muvakkat
b. Mut’a
c. Müeccel
d. Muaccel

3. Hanefilere göre evlilikte zorlama ve ikrahın olması rızayı ortadan kaldıran bir unsur olmadığı için baskı ile
yapılan nikâhı geçerli sayarlar. Ancak 1917 H. A. K. de ikrah ve zorlama ile yapılan nikâh fasit sayılmıştır. Bu
görüş hangi mezhebe aittir?

a. Hanbeli
b. Hanefi
c. Maliki
d. Şafii

4. “Kişinin başkasının iznine veya onayına ihtiyaç duymaksızın geçerli bir evlilik yapabilmesi için sahip olması
gereken hukuki yeterliliğe” ne denir?
a. Teklif
b. Ergenlik
c. Evlenme ehliyeti
d. Evlenme teklifi

5. Şahitsiz yapılan evliliğin hükmü Hanefi mezhebine göre aşağıdakilerden hangisidir?
a. Batıl
b. Fasit
c. Sahih
d. Mekruh
6. Nikâhın meşruiyeti Kitap, Sünnet ve İcma delillerine dayanır. Nikâha teşvik eden ayetler aşağıdaki hangi şıkta
doğru verilmiştir?
a. Nur, 32
b. Bakara, 32
c. Nisa, 5
d. Tevbe, 60

Cevap Anahtarı: 1.c 2.b

3.d

4.c

5.b

6.a

9. EVLENME AKDİ II (Çeşitleri ve Mali Sonuçları)

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde evlenme akdinin çeşitleri ve buna bağlı olarak, evlenilmesi yasak
olan kadınlar, evlilikte denklik, nişan ve söz kesme vb konularla birliktenikah çeşitleri ve
bunlara bağlı olarak oluşan mali sonuçları üzerinde durulacaktır.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

5. Nişanla Nikahı karşılaştırınız.
6. ‘Nikah’ nedir ? ‘Nişan’ nedir ?
7. Evlenilmesi yasak olan kadınlar kimlerdir?
8. Evlilikte denklik ne demektir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Nikâh ve Nişan ve
Evlilik engelleri

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Nikahın ve Nişanın İslam
hukukundaki yeri ve bunlarla
ilgili olarak Denklik ve Evliliğin
mail sonuçlarını öğrenmek

Nikâh ve Nişan ve bunların
sorumluluklarını belirlemek.
Belirlenen bu bilgiler ışığında
evlilik yasaklarını tespit ederek
bu bilgiler çerçevesinde ve çeşitli
uygulamalarlagelişim
sağlayacaktır.

Anahtar Kavramlar

•
•
•
•
•

Nikâh
Nişan
Söz kesme
Evlilik Engeli
Denklik

ÖZET
Evlenme insan neslinin devamını sağladığı için meşruiyet kazanmıştır. Ayrıca Hz.
Peygamberin fiili olarak uyguladığı, bizler için de uygulandığında dinin yarısının
tamamlanacağını

bildirdiği

nebevî

bir

sünnettir.

Sosyal

hayatın

gerekli

unsurlarından olan aile hayatının temelini oluşturan evlilik, insanoğlu var
olduğundan buyana bütün farklı ritüelleri ile varlığını sürdürerek aile yuvasının
temelini oluşturmuştur. Bu ünitede fıkıh kitaplarındaki aile hukukundan hareketle
nikâhın hükmü çeşitleri ve mali sonuçları işlenecektir.

9.1.NİKÂH HÜKMÜ ve ÇEŞİTLERİ48
A. Nikâhın Hükmü:
Hz. Peygamber (s.a.v.) bizzat evlenerek ümmetine örnek olmuştur. Sahabe ve sonraki
Müslümanlar da Hz. Peygamber’in (s.a.v.) sünnetini takip ederek evlenmiş ve evliliği
teşvik etmişlerdir. Kişilerin evlenmesinin hükmü ise, içinde bulundukları duruma göre
farklılık arz etmektedir. Diğer mezheplerin de yakın ifadeleri bulunmakla birlikte,
Hanefîlere göre evliliğin hükmü durumlara göre şöyledir:
B. Çeşitleri:
1. Farz Nikâh: Evlenmediği takdirde zinaya düşeceği kesin olan kimsenin evlenmesi
farzdır. Çünkü haramdan kaçmak ancak kendine bağlı olan şey, farz olur. Bu hüküm
mehir ve nafakaya gücü yeten ve eşine zulmetmeyecek olan kişi içindir.
2. Vâcip Nikâh: Evlenmezse zinaya düşme tehlikesi bulunan kimsenin evlenmesi
vâciptir. Bazı âlimler, kendini harama bakmaktan alıkoyamayan kişiyi de buna dâhil
etmiştir. Bu hüküm de mehir ve nafakaya gücü yeten ve eşine zulmetmeyecek olan kişi
içindir.
3. Sünnet Nikâh: Normal halde bulunanların evlenmesi müekked sünnettir. Cinselliği
yerinde olan, mehir ve nafakaya gücü yeten kişinin, kendini ve eşini haramdan koruma ve
Müslüman nesil yetiştirme düşüncesiyle evlenmesi sevaptır.
4. Mubah Nikâh: Evliliğin gereklerini yerine getirememe ve eziyet verme konusunda
biraz endişesi olanın evlenmesi mubahtır. Sünneti yerine getirmek değil de, sadece
ihtiyacını gidermek için evlenmek de mubah sayılmıştır. Bu tür kişilerin evliliklerinde
sevap yoktur. Mâlikîler, çocuğu olmayan ve kadınlara rağbet etmeyenin evlenmesini
mubah saymışlardır. Cinselliği olmadığı veya kısır olduğu bilinenin ve çok yaşlı olanın
evlenmesi de mubahtır.

Bu ünitede kaynak verilmeyen yerler Doç. Dr. Hüseyin Esen “Kolaylık Açısından İslam’da Nikâh”
makalesinden tasarrufla alınmıştır.
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5. Mekruh Nikâh: Eşine zulüm ve haksızlık yapma ihtimali/korkusu bulunan kimsenin
evlenmesi mekruhtur. Haksızlığın durumuna göre buradaki kerahet tenzîhî veya tahrîmî
olabilir.
6. Haram Nikâh: Evlenince, eşine zulüm yapacağı ve zarar vereceği kesin olan kimsenin
evlenmesi haramdır. Zulüm ve zarar, günah ve haram olduğundan, nikâhtan beklenen
faydaların sağlanmasına engel olmaktadır. Mâlikîler, ilişkiye gücü yetmeyen, nafakayı
karşılayamayacak durumda olan ve kazancı haramdan olan erkeğin evlenmesini de,
kadına zarar vereceği gerekçesiyle haram saymışlardır. Şâfiîler, evliliğe ihtiyacı olmayan
sefihin nikâhını, eşinin ihtiyacını karşılayamayacak durumda olan ve evlenmeye ihtiyaç
duymayan kadının nikâhını haram saymışlardır.
Buraya kadar nikâhın bireyler açısından hükmüne dair görüşleri ele almış olduk. İslâm
âlimlerinden bir kısmı, İslâm toplumu (ümmet) olarak nikâhın farz-ı kifâye olduğunu,
dolayısıyla toplu olarak nikâhı terk etmenin câiz olmadığını, aksi takdirde ümmetin
neslinin devam etmeyeceğini beyan etmişlerdir.
9.2.NİKÂHIN GENELÖZELLİKLERİ ve İLKELER
İslâm’da nikâh akdinin temel ilke ve özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:
A. Nikâhsız Birliktelikler ve İlişkiler Haramdır
İslâm dini cinselliğe ancak nikâh içinde izin vermiş, nikâhsız ilişkileri yasaklamış ve
bunları zina saymıştır. Kişiler nikâh yaparak evlenmedikleri sürece nikâhlı sayılmazlar;
nikâhsız birlikteliğin başkalarına duyurulup duyurulmaması önemli değildir. İslâm nikâhı
kolaylaştırmış ve zinaya götüren yolları tıkamıştır. Nikâh son derece kolay ve basit
olduğu gibi, ekonomik olarak da aşırı güçlükler taşımamaktadır. İslâm zinayı önlemek
adına, yabancı erkek ve kadınların görüşmelerine avret yasağı ve halvet yasağı gibi
tedbirler getirmiş, ayrıca edepli ve vakarlı davranmak gibi ahlâkî ilkelerle de bunu
desteklemiştir.
B. Nikâhta Devamlılık/Süreklilik Esastır
Ehl-i Sünnet âlimleri, nikâhın ebedi yani ömür boyu sürecek bir akit olduğu ve asla
zaman sınırlaması kabul etmeyeceği konusunda ittifak hâlindedirler. Zamanla sınırlı
nikâh akdine “muvakkat nikâh” tabir edilir. Hem zamanla sınırlı hem de kadına belirli bir

mal verilmesi şeklindeki anlaşmanın yapıldığı nikâh akdine de “mut‘a nikâhı” denir.
Zamanla sınırlı bir nikâh akdinin mut‘a veya başka bir lâfızla yapılması, zamanın kısa
veya uzun olması, sürenin belirli veya belirsiz oluşu arasında fark olmaksızın hepsi
geçersiz sayılmıştır.
Zihinden Geçen Süre veya Boşama Niyetiyle Nikâh: Kocanın nikâh sırasında ifade
etmemekle birlikte, aklından belirli bir süre geçirmesi hâlinde bu nikâhın hükmü
tartışılmıştır. Âlimlerin büyük çoğunluğuna göre böyle bir nikâh mutlak olarak geçerlidir.
Geçerli sayanlardan bazıları bunun mekruh olduğunu ifade etmişlerdir. Hanbelîlerin
ağırlıkta olduğu diğer görüşe göreyse, nikâh geçersizdir. Ancak kişilerin içinde kalan
niyetleri bilinemeyeceğinden, bu kişi Allah’a karşı sorumlu olur. Bu mesele kaynaklarda
genellikle “boşama niyetiyle nikâh” başlığı altında ele alınmaktadır.
Mut‘a Nikâhı: Erkeğin kadından bir süre istifade etmesi (mut‘a) karşılığında ona mal
vermek üzere anlaşmalarıdır. Sürenin gün veya ay ile sınırlı tutulması veya burada
kaldığım sürece gibi meçhul bir süre olması arasında fark yoktur. Bu nikâh türü cahiliye
nikâhlarından olup İslâm’ın ilk dönemlerinde de uygulanmış ancak daha sonra haram
kılınmıştır. Ehl-i Sünnet hadis kaynaklarındaki rivâyetler, mut‘anın Hayber’de
yasaklandığı ancak daha sonra Mekke’nin fethinde izin verildiği, hatta veda haccında da
izin verildiği ve bundan sonra temelli yasaklandığı şeklindedir.49 Ancak bazı sahabe bu
yasağı duymamış olacak ki Hz. Ömer zamanına kadar bazıları bunu uygulamaya devam
etmiş ve Hz. Ömer zamanındaki Amr b. Hureys olayı üzerine mut‘a nikâhının yasak
olduğu ilan edilmiş50 ve bu konuda sahabe icmaı meydana gelmiştir. Şia’nın bir kısmı,
mut‘a nikâhının câiz olduğunu savunmaktadır.
Ehl-i Sünnet fıkıh mezheplerine gör mut‘a nikâhı haram ve bâtıldır; yok hükmündedir,
hiçbir hukukî sonuç doğurmaz, taraflar derhal ayrılmalıdırlar. Ancak ilişki yaşanmışsa
kadına mehir verilir, çocuğun nesebi o erkeğe bağlanır, kadının iddet beklemesi gerekir
ve taraflar arasında normal evlilikten doğan evlenme engelleri (hürmeti musahara) sabit
olur. Nikâh bâtıl sayılmasına rağmen bu tür sonuçların doğması, başta doğacak çocuk
olmak üzere kimsenin zarar görmemesi içindir. Nitekim Hanefîler, fâsit nikâhta da aynı
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sonuçları gerekli görürler. Yine âlimlerin büyük çoğunluğuna göre, mut‘a nikâhı
yapanlara had cezası uygulanmaz ancak haram olduğunu biliyorsa ta’zir uygulanabilir.
Zayıf bir görüşe göreyse bu kişilere zina haddi uygulanır. Şâfiîler, akdin diğer unsurları
olan veli ve şâhitler mevcutsa zina haddi uygulanamayacağını fakat sadece erkek ile
kadın arasında böyle bir anlaşma yapılmışsa zina haddi uygulanacağını ifade etmişlerdir.
Muvakkat/Süreli Nikâh: Hanefîlere göre muvakkat nikâh, nikâh için gerekli olan bütün
şartlar yani taraflar, icap-kabul ve şâhitler bulunmakla birlikte, zaman sınırlaması
bulunan nikâhtır. Tercih edilen görüşe göre mut‘a ile muvakkat arasındaki fark,
muvakkat nikâhta mut‘a ifadesinin değil, evlenme ifadesinin kullanılması ve şâhitlerin
hazır bulunmasıdır. Muvakkat nikâhta sürenin, tarafların ulaşamayacağı bir süre olarak
belirlenmesi meselâ “yüz yıl” denilmesi hâlinde, çoğunluğa göre bu nikâh geçerli olur,
sanki ebedi evli kalacaklarını ifade etmiş gibi değerlendirilirler. Bazı Mâlikî ve Şâfiîlere
ait diğer azınlıkta kalan görüşe göreyse bu nikâh bâtıldır. Sürenin tarafların ulaşabileceği
kadar kısa olması hâlinde, Hanefîlerin ağırlıklı görüşüne göre bu fâsit bir nikâh akdidir.
Yine Hanefîlerden Züfer gibilere göre nikâh geçerli, şart ise geçersizdir. Diğer üç mezhep
ise bunu mut‘a olarak değerlendirdiği için bâtıl saymaktadır.
C. Nikâhın Gayesi Mutlu Aile Kurmak ve Müslüman Nesil Yetiştirmektir.
İslâm’da nikâhın amacını, eşlerin nefislerini teskin, cinselliklerini helâl yoldan giderme,
harama düşmekten alıkoyma, karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan mutlu bir aile ortamı
kurma, hayat arkadaşı olma ve Müslüman bir nesil yetiştirme şeklinde ifade etmek
mümkündür. Elbette ki bunlar genel amaçlar olup bireysel bakıldığında farklı durumlar
görülebilmektedir. Meselâ hastalık, kusur veya yaşlılık gibi nedenlerle cinsellik
yaşayamayanların veya çocuğu olmayanların evlenmelerinin de makul gerekçeleri vardır.
İnsanlar nikâh yaparak ve aile kurarak huzur bulmaktadırlar. Bu bakımdan her ne kadar
evliliğin temelinde cinsellik bulunmaktaysa da cinsellik tek başına bir amaç değil,
Müslüman bir nesil yetiştirmenin bir aracı durumdadır.
Aşağıdaki âyet ve hadisler bu hususları vurgulamaktadır:

“Onun (Allah’ın kudretinin) âyetlerinden biri de size, kendi cinslerinizden, kendileriyle
huzura/sükûna ereceğiniz eşler yaratması ve aranıza sevgi, şefkât ve merhamet
koymasıdır.”51
“Eşleriniz sizin için elbisedir, siz de onlar için elbisesiniz”. 52 Elbise olmak koruyucu,
tamamlayıcı, bütünleyici, ihtiyacını gideren anlamlarında mecazi bir ifadedir.
“Vedud (çok seven) ve velud (çok doğuran) kadınla evlenin. Zira ben (kıyamet günü)
diğer ümmetlere karşı çokluğunuzla övüneceğim.”53
D. Nikâh Şenlikle İlan Edilir, Gizlenmez
Evlenmek insan hayatında önemli dönüm noktalarından biridir. Evlilik medenî bir akit ve
aile sosyal bir kurum olduğundan, nikâhın sevinçle karşılanması, duyurulması,
desteklenmesi ve teşviki önemlidir. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) şu hadisleri şenlik ve
ilandan bahsetmektedir:
“Şu nikâhı ilan edin, onu mescitlerde yapın. Üzerine de tef vurun.”54 “Hz. Âişe (r. a.)
anlatıyor: “Bir kadını, Ensar’dan bir erkekle evlendirmiştik. Resulullah (s.a.v.): “Ey
Âişe! Eğlenceniz yok mu? Zira Ensar eğlenceyi sever!”buyurdular.” 55 “(Nikâhta)
haramla helâli ayıran fark, tef ve sestir.” 56
Hadislerde tef olarak geçen kelime, bir müzik aletidir. Günümüzde darbuka, dümbelek ve
bendir kelimeleri de yakın anlamdadır. Davulun da tefin biraz büyük hâli olduğu
söylenebilir. Ancak eğlencede gerek aletlerin kullanım şekli, gerek söylenen sözler ve
gerekse icra edilen bazı hareketlerde sınırı aşmamak konusunda hassasiyet gösterilmesi
gerekmektedir. Nikâhın aleni olması ve sesli olması esas olunca, mevlit vb. okunarak ilan
edilen düğünlerde de amaç gerçekleşmiş olur. Eğlence/şenlik ve camide yapılması emri,
bağlayıcı bir emir olarak değil, tavsiye olarak anlaşılmıştır. Camide yapılması, evliliğin
ibadet boyutunu vurgular, caminin kutsiyet ve ciddiyetini şuurlara işler. Ayrıca o
zamanda cami, bütün toplumsal faaliyetlerin icra ve ilan edildiği ortak bir alan görevi
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görmekteydi. Nikâhta şâhit bulundurmanın ötesinde ayrıca şenlikle ilan edilmesi,
evliliğin toplum açısından önemini vurgulamaktadır. Utanç içinde gizlenecek olan nikâh
değil, zina ve gayr-i meşrû ilişkilerdir. İleride şâhitlik konusunda gizli nikâhın hükmü ele
alınacaktır.
E. Gizli Nikâhın Tanımı ve Hükmü
Gizli Nikâh (nikâhu’s-sirr): Gizli nikâhın tanımı, mezheplerin nikâh akdinde aradıkları
rükün ve şartlara göre farklılık göstermektedir.
Hanefî, Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre gizli nikâh, iki şâhidi bulunmayan nikâhtır.
İki şâhidi bulunan nikâh gizli değil, alenidir. Şâhitlerden başka ayrıca nikâhın ilan
edilmesi, şart olmayıp tavsiye mahiyetindedir. Şâhitlere yapılacak gizli tutma tavsiyesi
nikâh akdine zarar vermez. Hanbelîlere göre gizlemek sadece mekruhtur, çünkü ilan
etmek sünnettir.
Mâlikîlerin ağırlıklı görüşüne göre gizli nikâh, akit sırasında kocanın şâhitlere gizleme
tâlimatı verdiği nikâhtır. Mâlikîlerdeki diğer görüşe göre ise, şâhitler dışındakilere
gizleme tâlimatı verilmesi, gizlemenin veli veya kadın tarafından yapılması da gizli nikâh
kapsamındadır. Mâlikîler nikâhta tef çalmak, düğün yemeği vermek vb. yolla ilanı şart
olarak gördükleri, şâhitliği ise nikâhın rüknü veya şartı değil, müstakil bir vâcip
saydıkları için bu sonuca ulaşmaktadırlar. Mâlikîlere göre gizlemenin amacı bir zâlim
veya sihirbazdan korkmak ise, bu gizleme haram değildir ve gizleme sebebiyle nikâh
feshedilmez. Eğer böyle bir korku bulunmuyorsa, gizli nikâh haramdır. Çünkü Hz.
Peygamber (s.a.v.) gizli nikâhı yasaklamıştır. 57 Bu şekilde evlenenler şâyet ilişki
yaşamamışlarsa nikâh fâsittir (geçersizdir), ilişki yaşamışlarsa derhal ayrılırlar ve kadın
bain talâkla ayrılmış sayılır. Boşanmış sayılmaları, nikâhın şâhit olmadan sahih kabul
edilmesi, boşanmanın bain olması da ayrılmanın hâkim tarafından cebren/zorla
yaptırılmasından dolayıdır. Hz. Peygamber (s.a.v.) bir defasında Zerik oğullarının yerine
uğramış, orada eğlence ve oyun görünce bunun ne olduğunu sormuştu. Falancanın
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nikâhıdır denilince şöyle buyurdu: “O adam dinini tamamladı. İşte bu nikâhtır, zina veya
gizli nikâh değildir, tef duyulunca veya duman görününceye kadar.” 58
Günümüzde resmî nikâhlar, şâhitler olmadan kıyılmadığı ve yazılı olarak tescil
edildiğinden, bunların başkalarına duyurulmaması da gizli nikâh sayılmaz.

F. İslâm Çok Eşliliğe İzin Vermiştir.
İslâm dini bir taraftan bekâr yaşamayı hoş görmeyip evliliği teşvik ederken, diğer taraftan
dört hanıma kadar evlenmeye de izin vermiştir. Âyette şöyle geçer: "Eğer yetim kızlar
hakkında adaleti yerine getiremeyeceğinizden korkarsanız, sizin için helâl olan
(hoşunuza giden) diğer kadınlardan ikişer, üçer, dörder olmak üzere nikâh edin. Şâyet
adaleti yerine getiremeyeceğinizden korkarsanız o zaman bir tane ile yahut malik
olduğunuz cariye ile yetininiz. Bu (sırayı takip etmek veya tek eşlilik), adaletten
sapmamanız için daha uygundur."59
Çok eşliliğin hükmü konusunda mezhepler arasında iki görüş ortaya çıkmıştır:
Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, şâyet tek eşlilikle iffet sağlanabiliyor ve ihtiyaç
karşılanabiliyorsa, zahir bir ihtiyaç bulunmadıkça çok eşlilik yapmamak daha uygun
görülmüştür. Çünkü bu durumda çok eşlilik yapmak, onlar arasında harama/haksızlığa
yol açma tehlikesini barındırmaktadır. Bu görüşü savunanlar, “Ne kadar hırslı olsanız da
kadınlar arasında adaletli davranmaya asla güç yetiremezsiniz. Öyleyse bir tarafa
bütünüyle ağırlık verip de diğer tarafı askıda bırakmayın”60 âyetine ve “Kimin iki hanımı
olur da onlardan birine meyledip diğerini ihmal ederse, kıyamet günü bir tarafı meyilli
olarak gelir” 61 hadisine dayanmaktadırlar. Ancak tek eşle iffetini koruyamayan veya
ihtiyacını karşılamayanın çok eşli olması uygun görülmüştür. Meselâ eşi kısır olanın
doğurgan bir kadınla evlenmesi böyledir.
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Hanefîlere göre, şâyet eşler arasında haksızlık yapma korkusu yoksa dört eşe kadar
evlenmek mubahtır. Sadece iki veya üç eş arasında adaleti sağlayabileceğini düşünene de
bu kadarıyla evlenmek mubahtır. Çok eşlilikte adaleti sağlayamamaktan korkan, tek
eşlilikle yetinir. Eşler arasında tam adaletin sağlanamayacağını bildiren Nisâ sûresi 4/129.
âyeti, kendi içinde çözümü vermekte, yani çok eşlilikten vazgeçmeyi değil, bir tarafa
ağırlık vermemeyi emretmektedir. Buradaki adalet mâlî/maddî adalet değil, gönül/sevgi
adaleti şeklinde anlaşılmış ve sevginin ölçülebilir ve ayarlanabilir olmamasından dolayı
sorumluluk bulunmadığı ancak bariz bir ayırım da yapmamak gerektiği belirtilmiştir.
Nitekim çok eşli olan Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle dua etmiştir: “Allah’ım, benim
gücümün yettiği taksim budur. Benim gücümün yetmediği ancak senin yapabileceğin
taksimden dolayı beni kınama”. 62 İslâm’ın ilk dönemlerinde sahabe ve tabiîn nesli
arasında çok eşlilik görülmektedir.
Günümüzde bazı âlimler, çok eşliliğin câiz olabilmesi için şu şartları ileri sürmektedirler:
Ferdî veya içtimaî bakımdan buna ihtiyaç bulunması, maddî yükümlülükleri yerine
getirme gücüne sahip olmak ve adalete riâyet etmek. Ferdî ihtiyaç, erkeğin bir kadınla
yetinememesi, kadının kısır olması veya cinselliği etkileyen bir hastalığının bulunması
gibi durumlardır. İçtimaî ihtiyaç, kadın nüfusunun fazla fakat erkek nüfusun az olmasıdır.
Şartlar çok eşliliği gerektirdiği halde tek eşli kalmanın da mahzurları bulunmaktadır.
İslâm bu noktada her iki mahzuru da karşılaştırmak suretiyle, haklara riâyet edildiği
takdirde, çok eşliliğin mahzurlarını tek eşliliğin mahzurlarından daha az bulmuş ve çok
eşliliğe izin vermiştir.
Netice olarak çok eşlilik, sorumlulukları yerine getirmek şartıyla İslâm’ın izin verdiği bir
durumdur. Bunu, bütün Müslüman erkeklerin yapması gereken bir emir olarak algılamak
veya takva/dindarlık göstergesi gibi sunmak doğru değildir. Diğer taraftan evlenmeyi ve
çoğalmayı teşvik eden âyet ve hadisleri de göz ardı etmemek gerekir. Günümüzde çok
eşliliğe izin veren ve bunu tescil eden İslâm ülkeleri bulunmaktadır.
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G. Aile Bireylerinin Birbirlerine Karşı Hak ve Sorumlulukları Vardır.
Nikâh eşlere ve diğer aile bireylerine karşılıklı haklar ve sorumluluklar getirir. İslâm
ailede erkek ve kadının hak ve sorumluluklarını matematiksel eşitlikte değil, her birinin
fizyolojik ve ruhi özelliklerine uygun olarak bir görev dağılımı/iş bölümü şeklinde
düzenlemiştir. Birlikte hareket etmeye karar veren iki kişi, cinsiyetleri ne olursa olsun,
uyumlu davranabilmek için mutlaka aralarında bir önder belirlemeli ve diğeri ona tabi
olmalıdır. Aksi takdirde birlikte hareket edemez ve ayrılıp giderler. En küçük
topluluklarda ve hatta yolculuk yapan iki kişi arasında dahî bir başkan ve düzen isteyen
İslâm dininin, bir ömür boyu sürecek olan aile birliğinde bir reis ve düzen istemesi akla
ve tabiata uygundur. İslâm dini ailede bütün maddî külfeti erkeğe yüklemiş, buna karşılık
aile reisliği ve tek taraflı boşama gibi yetkileri de erkeğe vermiştir. Kadına ise hiçbir
maddî külfet yüklememiş fakat kocaya maruf ölçüde itaat, çocuk yapma ve bakma
görevlerini vermiştir. Yani erkeğe verilen sorumluluklar ve haklar orantılı, kadına verilen
sorumluluklar ve haklar da orantılıdır. Bu hususu şu âyet ifade etmektedir: “O kadınların,
sorumlulukları kadar maruf ölçüde hakları da vardır. Erkeklerin ise onların üstünde bir
derecesi vardır” 63
Aile reisliği, aile içinde olduğu kadar, daha ziyade ailenin dışa karşı temsilinde ve
korunmasında kendini göstermektedir. Bu görev için yaratılıştan gelen özellikleri
itibariyle erkeğin seçilmiş olması makul ve tabiîdir. Eşlerin birlikte aileyi temsili, kulağa
hoş gelen bir ifade olsa da fiilen gerçekleşmesi zor bir durumdur. Kocanın reisliği,
kadının sosyal ve hukukî şahsiyetini gölgelemez; kadın haklarını kullanır ve malını kendi
yönetir. Diğer taraftan dinî emir ve yasaklara uyma konusunda eşlerin birbirlerini
uyarmaları ve teşvik etmeleri noktasında her ikisine de sorumluluklar düşmektedir. Hz.
Peygamber (s.a.v.) hem erkek hem de kadını çobana benzetmiş ve her ikisine de
sorumluluk yüklendiğini bildirmiştir.64 Ailede yalnızca karı koca arasında değil, ana-baba
ile çocuklar arasında da karşılıklı hak ve sorumluluklar düzenlenmiştir.
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H. İyi Geçinmek Hedef, Boşanmak Son Çaredir.
Evlilik bir ömür boyu beraber yaşama kararı olduğundan, evlilik süresince eşler birbirine
iyi davranmalı, aileyi mutlu bir yuva hâline getirmek için gayret sarf etmeli, gerektiğinde
zorluklara birlikte göğüs germeli ve geçerli bir mazeret olmadan bu birlik
bozulmamalıdır. İyi geçimle ilgili âyet ve hadislerden bazıları şunlardır:
“Onlarla (kadınlarla) iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmadıysanız, olabilir ki, siz bir
şeyden hoşlanmazsınız da Allah onda pek çok hayır yaratmış olur” 65
“Erkekler, kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar (kavvam). Çünkü Allah, insanların
kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından harcamakta (ve
ailenin geçimini sağlamakta)dırlar. İyi kadınlar, itaatkârdırlar. Allah’ın (kendilerini)
koruması sayesinde onlar da “gayb”ı korurlar.”66
“Mü'minler arasında imanca en kâmil olanı, ahlâkça en güzel olanıdır. En hayırlınız da
ailesine hayırlı olandır.” 67
Bütün iyi niyet ve çabalara rağmen evliliğin sürdürülememesi ve bundan tarafların zarar
görecek olması hâlinde, son çare olarak İslâm boşanmaya da izin vermiştir. Katolik
nikâhı gibi, bir kere evlendikten sonra artık ayrılma yasağı, insan tabiatına ve akla
aykırıdır. Çünkü evliliğe devam hâlindeki zarar, boşanma hâlindeki zarardan daha büyük
olacaktır. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Helaller içinde Allah’ın en çok
buğzettiği/kızdığı şey boşamadır.”68
9.3.EVLENECEK KADIN ve ERKEKTE BULUNMASI TAVSİYE EDİLEN
ÖZELLİKLER
İslâm dini evlenecek erkeğin sadece Müslüman olmasını, kadının da Müslüman veya Ehli kitaptan (Yahudî, Hıristiyan) olmasını evliliğin cevazı için yeterli görmekle birlikte,
gerek hadislerde ve gerekse klasik fıkıh kitaplarında, eş adaylarında bulunması tavsiye
edilen ve edilmeyen bazı özelliklerin sıralandığı görülmektedir.
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Evlenilecek kadının, şâyet tercih imkânı varsa, dindar (dinî emir ve yasakları uygulamada
hassas), bakire, şerefli ve düzgün bir aileye mensup (hasibe ve nesibe), seven ve
doğurgan (vedud ve velud), güzel, akıllı ve güzel ahlâklı, yakın akraba olmayan yabancı
biri, mehri ve külfeti hafif olan, başkasından çocuğu bulunmayan biri olması tavsiye
edilmiş, ayrıca boşandığı halde eski kocasıyla gönül bağını tam koparamamış kadınla ve
evlenme yasağı bulunup bulunmadığı hususunda fıkhi ihtilâf bulanan kadınla
evlenmekten kaçınılması iyi görülmüştür. Ehl-i kitap kadınlarla evlenmeyi mekruh
görenler de vardır. Ayrıca zina yapmış olduğu bilinen veya iffeti konusunda söylenti olan
kadınla evlenmenin mekruh olup olmadığı tartışılmıştır. Zinadan doğan, babası fasık
olan, babası bilinmeyen, buluntu çocuk olup nesebi bilinmeyen kızlarla evlenmeyi hoş
görmeyenler de vardır.
Evlenilecek erkeğin de dindar, ahlâkı güzel, yakışıklı, varlıklı ve cömert olması, bakire
kızın bakir erkekle evlendirilmesi tavsiye edilmiştir. Fasık ve kötü huylu erkekle
evlenmeye ve genç kızın ihtiyar bir erkekle evlenmesine hoş bakılmamıştır.
9.4.SÖZ KESME ve NİŞAN
Kadına nikâh teklifinde bulunmak Arapçada “hıtbe” kelimesiyle ifade edilir. Türkçede
taraflardan birinin talebine “evlilik teklifi”, araya üçüncü şahısların konulmasında da
“dünürcülük” tabirleri kullanılmaktadır. Evlenme teklifi genellikle erkekten kadına
yapılmakla birlikte, kadından erkeğe de yapılabilir. Evlenme teklifi karşı tarafça kabul
edilince söz kesme ve nişan gerçekleşmiş olur. Bunların bir tören hâlinde icra edilmesi,
dinî bir düzenleme değil, kişilerin kendi tercihlerine göre yaptıkları şeylerdir. Söz ve
nişan sadece bir evlilik vaadinden ibarettir. Bu sebeple nikâh akdi yapılmadıkça sözlü ve
nişanlı kişiler birbirine yabancıdırlar, dolayısıyla iki yabancı olarak aralarında avret,
halvet gibi dinî yasaklara uymak zorundadırlar.
İslâm’da seçilecek eşin dindar ve ahlâklı olması öncelikli olarak tavsiye edilmiş,
kadınlarda da doğurgan ve bakire olanların tercih edilmesi istenmiştir. Bunların dışında
kalan soy-sop, mal-mülk, güzellik gibi konular ikinci dereceden önemli görülmüş ve
kişisel tercihe bırakılmıştır.69
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Başkasının sözlüsü/nişanlısı olan bir kıza/kadına evlenme teklifinde bulunmak câiz
değildir. Hz. Peygamber (s.a.v.) başkasının evlenme teklifi üzerine evlenme teklifi
yapmayı yasaklamıştır. 70 Buna göre, önceki nişan bozulmadan, başka bir erkekle
nişanlanıp evlenen kadın ve bu evliliğe bilerek razı olan erkek günahkâr olur. Böyle bir
davranış, sözünde durmama ve aldatma olacağından önemli kul hakları arasında yer
almaktadır. Hanefîlere göre birisi evlenme teklifi yaptığında, teklifi alanın ne cevap
vereceği beklenmeli, şayet bu teklif reddedilirse ancak ondan sonra diğer kişiler teklif
yapmalıdır. Aksi takdirde kişiler ve aileler arasında çekişme, tartışma, fitne ve
istenmeyen bazı sonuçlar ortaya çıkması kuvvetle muhtemeldir. Hanefîler dışındaki diğer
mezheplere göre ise, kız/kadın belirli bir erkeğe sözlenmedikçe başka erkeklerin de ona
teklifte bulunması veya dünürcü göndermesi câizdir.
Evlenme niyetinde olan kişilerin birbirlerini görmeleri veya araya üçüncü şahıslar
koyarak karşı tarafı görmesi ve bilgi vermesi tavsiye edilmiştir. 71 Bu görme veya
baktırmanın amacı, adayların birbirilerini tanıyıp ısınmaları ve eş adayında hoşa giden
veya gitmeyen bazı özellikler bulunup bulunmadığından haberdar olunmasıdır. Zira
nikâhtan sonra bu tür özelliklere vakıf olunması daha büyük olumsuzluklara sebebiyet
verebilir. Ayrıca görmenin ötesinde konuşmanın da tarafların birbirlerini tanıması, şahsı
ve ailesine dair onları ilgilendirebilecek durumlardan haberdar olunması ve evlilik sonrası
planları hakkında bilgi sahibi olunması bakımından önemi büyüktür.
Evlenme niyetiyle bir kadına veya erkeğe bakılabilecek yerler, avret olmayan yerlerle
sınırlıdır. Mezheplerin avret görüşlerinde bazı ayrıntılar bir tarafa bırakılırsa,
bakılabilecek yerler erkek için göbek ile diz kapağı arası hariç diğer yerler; kadın için de
el, yüz ve ayaklardır. Hanbelî mezhebinde tercih edilmeyen bir görüşe göre kadının
ayrıca boyun, baş ve diz kapağından aşağı kısım (baldır) da bakılabilecek yerler arasında
sayılmıştır. 72 Bu görüşme, konuşma ve bakmalarda halvet yasağına dikkat edilmesi
gerekmektedir. Hz. Peygamber (s.a.v.) bir erkekle yabancı bir kadının baş başa kalmasını
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yasaklamıştır.73 Bakma ve halvet sınırlamaları, şayet sonunda evlilik olmazsa, tarafların
zarar görmemesini, mahcup ve pişman duruma düşmemesini sağlar.
Söz kesme ve nişan sadece evlenme vaadinden ibaret olunca, taraflardan birinin veya her
ikisinin birlikte nişanı bozmaya karar vermeleri mümkündür. Ancak önemli bir sebebi
olmadan nişan bozmak, ahlâkî açıdan hoş karşılanmaz. Henüz nikâh yapılmadığı için
nişan bozmanın nikâhla bir ilişkisi bulunmamakta ancak eşler arasında verilen hediyeler
ve kadına mehir niyetiyle verilen malın durumuyla ilgili görüşler beyan edilmiştir. Buna
göre mehir olarak verilen malların, şayet duruyorsa aynen iade edilmesi, tüketilmişse
bedelinin ödenmesi konusunda ittifak vardır. Hediye olarak verilenler ise Hanefîlere göre
hibe/bağış hükmünde sayıldığı için aynen duruyorsa geri alınabilir ancak tüketilmişse
artık bedeli istenemez. Mâlikîlere göre nişanı bozan erkekse hediyeleri geri alamaz,
nişanı bozan kadınsa erkek hediyeleri geri isteyebilir ve eğer tüketilmişse kadın bunları
tazmin eder. Şafiî ve Hanbelîlere göre ise hiçbir durumda hediyeler geri alınmaz. Klasik
kaynaklarda nişan bozulunca ayrıca bir tazminattan bahsedilmemiştir. Günümüzde bazı
âlimler nişanın bozulmasından zarar görenin kusurlu taraftan tazminat isteyebileceğini
söylemektedirler.
9.5.EVLİLİKTE DENKLİK
Evlenmede denklik (kefaet) tarafların dindarlık, ekonomik ve sosyal statü bakımından
birbirine denk olmalarıdır. Kadının durumu esas alınarak erkeğin kadına denk olup
olmadığına bakılır. Böylece kadının mevcut durumundan daha aşağı düşmesini engelleme
ve onu koruma amacı güdülmüştür. Esasen evlilikte denkliğn aranması gerektiğine dair
hiçbir âyet veya hadis yoktur. Hasan el-Basri, es-Sevri ve el-Kerhi gibi bazı âlimler
denkliğe karşı çıkarak, mü’min olmak dışında başka bir konuda denklik aranmayacağını
söylemişlerdir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v.) döneminde yapılan birçok evlilikte
denkliğe bakılmadığı görülmektedir. Bilal el-Habeşî, Ebû Taybe ve Zeyd gibi sahabenin
evlilikleri buna örnektir.
Çoğunluk ise denkliği önemsemiş ancak bir sıhhat şartı değil lüzum (bağlayıcılık) şartı
olarak değerlendirmiştir. Bu konuda Hanefîlerin öne çıktığı ve diğer mezheplerin onları
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takip ettikleri söylenebilir. Hanefîlere göre denklik genel olarak şu altı konuda gözetilir:
Müslüman olmak, hür olmak, nesep, mal ve meslek. Hanbelîler de yakın görüştedirler.
Şâfiîler, muhayyerliği gerektiren kusurlardan sâlim olmayı da eklerler. Mâlikîler ise
yalnızca Müslümanlık ve muhayyerliği gerektiren kusurlardan sâlim olmayı dikkate
almışlardır. Denkliğin bir lüzum şartı sayılmasının bir sonucu olarak, velisinden izinsiz
evlenen kadının dengine gitmemesi hâlinde, Hanefîlere göre veli bu nikâhı
feshettirebilmektedir. Dengine gitmeyen kadın hamile kalmışsa artık velinin feshettirme
hakkı bulunmaz. Günümüzde farklı kültürler, diller, uyruklar ve mesleklerden olan
kişilerin evlilikte uyum sağlayabilme amacıyla denkliği dikkate almaları faydalı olabilir.
Ancak bunun bir tavsiyeden öte bağlayıcılığı bulunmamaktadır.
9.6.EVLENME ENGELLERİ
Diğer dinlerde ve hukuk sistemlerinde olduğu gibi İslâm’da da evlenme engelleri vardır
ve bunlar devamlı (ebedi) ve geçici engeller olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Devamlı
evlenme engelleri kan (soy) bağı, süt emme ve evlilikten doğan akrabalık (sıhriyet)
olmak üzere üç temel sebebe dayanır. Kur’ân’da bu yasaklar şöyle sayılmaktadır: “Size
şunlarla evlenmek haram kılındı: Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız,
teyzeleriniz, erkek kardeş kızları, kız kardeş kızları, sizi emziren sütanneleriniz, süt kız
kardeşleriniz, karılarınızın anneleri, kendileriyle zifafa girdiğiniz karılarınızdan olup
evlerinizde bulunan üvey kızlarınız, -eğer anneleri ile zifafa girmemişseniz onlarla
evlenmenizde size bir günah yoktur- öz oğullarınızın karıları, iki kız kardeşi (nikâh
altında) bir araya getirmeniz.” 74 Yine başka bir âyette “babalarınızın evlendiği
kadınlarla evlenmeyin” buyurulmuştur.75
Kan (nesep/soy bağı) ile evlenilmesi haram olanlar ilke olarak süt emme yoluyla da
haram olurlar.76 Ancak süt emenin yaşı en çok iki veya iki buçuk olmalı, emilen miktar
da Şâfiî mezhebine göre farklı zamanlarda beş doyurucu emme olmalıdır, diğer âlimler
ise emme miktarı için bir ölçü koymamışlardır. Ayrıntılarda farklı görüşler olmakla
birlikte, süt emen çocuğun emziren kadının öz oğlu gibi sayılması hâlinde, emziren
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kadının hangi akrabalarıyla evlenmek yasak olacaksa, süt çocuğun onlarla evlenmesi
yasaktır. Ancak süt emen çocuğun kendi soy akrabaları bu emmeden etkilenmez.
İslâm’da geçici evlenme engelleri şunlardır: Müslüman olmayan erkek veya kadınla
evlenilmez ancak bir istisna olarak ehli kitabın iffetli kadınlarıyla evlenmek helâl
kılınmıştır.77 Karısını üç defa boşayan erkek, artık o kadın –anlaşmalı olmamak şartıylabir başka erkekle evlenip ilişki yaşadıktan sonra ondan da boşanma veya ölüm gibi bir
sebeple ayrılırsa ancak o zaman tekrar onunla evlenebilir.78İddet beklemekte olan kadınla
evlenilmez.79 Dört hanımdan fazlasıyla evlenmek yasaktır. 80 İki kız kardeşle veya eşinin
teyzesi veya halası ile aynı zamanda evli olunamaz. Ancak biri ölür veya boşanırsa
diğeriyle evlenilebilir.81 Başkasıyla evli olan kadınla evlenilemez. 82 Hanefîler dışındaki
üç mezhebe göre hacda ihramlı olanın evlenmesi de bâtıl/geçersizdir.
Evlatlık olarak alınıp bakılan çocukla ona bakanlar arasında bir akrabalık ve evlenme
engeli oluşmaz. İslâm muhtaç çocukların bakılmasını teşvik etmiş ancak onların
neseplerinin değiştirilmesini yasaklamıştır. 83
Evlenme engellerinin konulması genel olarak dört hikmetle izah edilebilir:
1. Bu kişiler birbirlerinin yakın akrabaları olduklarından, akrabalık ilişkilerinin zarar
görmemesi.
2. Yakın akraba ile evlenmenin getireceği sağlık problemlerinden korunmak.
3. Ahlâkî, sosyal ve psikolojik nedenler: Bütün kültürlerde bunların çirkin görülmesi,
ailelerin genişleyip güçlenmesi vb. durumlar.
4. Süt sebebiyle bir nevi akrabalık oluşması, süte ihtiyacı olan çocukları emzirmeye
teşvik ve süt yoluyla yeni akrabalık bağlarının oluşması.
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Bu bölümde neler öğrendik
Bu bölümde İslam Hukuku ve fıkıh kavramlarının farklılıkları, fıkhın özellikleri ve bu
bağlamda kazuistik metot ve klasik bir fıkıh eserinin muhtevasının ne olduğu öğrenildi.
Fıkıh sistematiği altında yer alan konuların kısa tanımları yapıldı. Fıkıh ilminin
muhtevası hakkında genel bir bilgi verildi.

Bölüm Soruları
1. Kaç çeşit nikah vardır? Kısaca açıklayınız.
2. Mut’a nikahı hakkında bilgi veriniz.
3. Gizli nikahı tanımlayarak hükmü hakkında kısaca bilgi veriniz.
4. Nişanın bağlayıcılığı var mıdır? Kısaca açıklayınız.
5. İslam, evlilikte erkeğe ne gibi hak ve sorumluluklar yüklemiştir?
6. Nişan bozulduktan sonra, öncesinde verilen hediyelerle ilgili görüşler nelerdir?
7. Hanefîlere göre denklik hangi konularda gözetilir?
8. Denkliğin bir lüzum şartı sayılmasının sonucu nedir?
9. Devamlı evlenme engelleri nelerdir?
10. Geçici evlenme engellerinden 3 tane örnek veriniz
9. BÖLÜM İÇİN TEST SORULARI
1. Evlenmediği takdirde zinaya düşme ihtimali olan kişinin evlenmesinin hükmü aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Farz
b. Vacip
c. Sünnet
d. Mekruh
2. Aşağıdakilerden hangisi sürekli evlilik engellerinden birisidir?
a. Din ayrılığı
b. Süt hısımlığı
c. Evlilik
d. İddet bekleyen kadın
3. Evlilik akdi ile evlenen kadının kocasından almaya hak kazandığı mala ne denir?
a. Bedel
b. Kalın
c.

Başlık

d. Nihle

4. Evlilikte şahitlerin ikisinin de erkek olması gerekir. Bu görüşü hangi mezhep savunmaktadır?
a. Zahiri
b. Maliki
c. Şafii
d. Hanefi
5. Denklik nikâhın hangi şartları içinde ele alınmıştır?
a. Lüzum
b. Sıhhat
c. Kuruluş
d. Nefâz
Cevap Anahtarı: 1.b

2.b

3.d

4.c

5.a

10. EVLİLİK AKDİNİN SONA ERMESİ (TALAK, MUHÂLA’A,
TEFRİK)

BuBölümde Neler Öğreneceğiz?

-

BOŞAMA (TALAK)

-

TALAK, FESİH VE TEFRİK KAVRAMLARI
BOŞAMA YETKİSİ VE EHLİYETİ
BOŞAMA YETKİSİ
BOŞAMA EHLİYETİ
BOŞAMA ÇEŞİTLERİ
Ric’î ve Bâin Boşama
Sünni ve Bid’î Boşama
MUHÂLA’A

-

TEFRİK

-

LİAN

-

ZIHAR

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) İslam hukukunun boşa(n)maya ilişkin yaklaşımı nedir?
2) Hangi durumlarda boşandıktan sonar tekrar evlenilebilir?
3) Kadın ve erkeğin boşama hususundaki yetkileri nedir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
İslam hukukunun
boşanma konusundaki
hükümleri

Kazanım
Fıkıhta talak, tefrik, muhala’a ve
lian kavramları ve bunların
detaylı hükümlerini
kavrayacaktır.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Metinler, alıştırmalar ve sorular
ile konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.

Anahtar Kavramlar

•

Talak / Boşama

•

Tefrik

•

Îla

•

Lian

•

Muhâla’a

Giriş
Evlilik birliğinin sona ermesi konusunda farklı hukuk sistemlerinde değişik yaklaşımlar
bulunmaktadır:
Örneğin Roma hukukunda evliliğin sona ermesi kabul edilmiştir. Bunlardan bir kısmı
karı ve/veya kocanın ölümü gibi irade dışı sebeplerle bir kısmı ise ayrılma ile gerçekleşmektedir.
Ayrılmanın ne şekilde gerçekleşeceği ise evliliğin manuslu veya manussuz olmasına göre
farklılaşmaktadır. Manussuz (kadının erkeğe satışının söz konusu olmadığı) evlenmelerde karı ve
kocadan dileyen taraf, herhangi bir sebep bulunmasa bile kendi iradesi ile karşı tarafa bildirmek
suretiyle yazılı veya sözlü irade beyanıyla boşanabiliyordu.
Evliliğin devamlılığı hususunda diğer bir anlayış evliliğin taraflardan birinin veya her
ikisinin iradesiyle sona eremeyeceği görüşüdür. Buna göre evlilik ancak ölümle nihayete erer.
Zina ve ağır hastalık durumlarında ise hakim, fiilen tarafların ayrı yaşamasına karar verebilir,
fakat evlilik hükmen yine devam etmektedir. Daha çok Katolikler bu fikirdedir.
Protestanlarda tezahür eden diğer yaklaşıma göre ise evlilik belli sebeplerin tezahürü
durumunda mahkeme kararı ile sona erebilir. 84
İslam aile hukukunda evlilik akdinin sona ermesi ise –her ne kadar arzu edilmesi ve hoş
görülmese de- belli şartlarda kabul edilmiştir. Bu açıdan evliliğin her durumda ölüme kadar
devam etmesi gibi bir anlayış benimsenmemiştir.
Evlilik için gerekli kurucu (in’ikad) ve/veya geçerlilik (sıhhat) şartları bulunmadığı
durumlarda evlilik zaten baştan sakat olmaktadır. Başlangıçta münakid ve sahih olan evlilik bazı
durumlarda hakim kararıyla, bazı durumlarda kocaya verilmiş boşama yetkisinin kullanılması ile,
bazen de bu yetkinin kendisine devredilmesi halinde kadının iradesi ile, bazen kadının talebi ile
(muhâla’a) ve aşağıda zikredilecek diğer bazı işlemlerle sona erebilmektedir.
Ancak şunu hemen vurgulamak gerekir ki bahsi geçen her durum için özel şart ve
hükümler konularak mümkün olduğu kadar evliliğin devamı sağlanmaya, kocanın kadına
haksızlık yapmasının önüne geçilmeye çalışılmıştır.
Boşama konusundaki en önemli prensiplerden biri kadının korunması olmuştur.
Örneğin, ayrılmayı gerektiren haklı bir gerekçe bulunması halinde kadının hakim kararıyla
boşanması yolu açık tutulmuştur. Aşağıda yeri geldikçe bu durumlardan ayrıntılı olarak
bahsedeceğiz.
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10.1. EVLİLİK AKDİNİN SONA ERMESİ
Evlilik akdi başta boşama (talak) olmak üzere birçok şekilde sonlandırılabilir.
Boşama en çok uygulanan yöntem olmakla birlikte bunun dışında, karşılıklı rızaya
dayalı olarak ve kadının talebi üzerine yapılan boşama (muhâla’a), çeşitli sebeplerle
mahkeme tarafından boşama (tefrik) gibi yöntemler de bulunmaktadır.
1. BOŞAMA (TALAK)
1.1.TALAK (BOŞAMA), FESİH VE TEFRİK KAVRAMLARI
1.1.1. TALAK
Talak sözlükte bağı çözmek, serbest bırakmak gibi anlamlara gelen Arapça bir
kelimedir.
Fıkıh terimi olarak talak ise belli sözlerle evlilik bağını ortadan kaldırmak olarak
tanımlanabilir. Kullanılan sözler ile talak gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ya da hangi
tür boşamanın vuku bulacağı doktrinde tartışılmıştır.
Prensip olarak boşama, kocanın boşama iradesini açık veya kinayeli olarak ortaya
koyan belli sözlerle gerçekleşir. Bunun yanında sağır ve dilsizlerin, boşama
anlamında kullandıkları bilinen işaretleri ile de boşama gerçekleşir. Diğer yandan
kocanın, boşama beyanını ifade ettiği yazı ile de boşama vuku bulur. Yine boşamanın
vekil ve elçi vasıtasıyla yapılması; şarta ve zamana bağlanması da kabul edilmiştir.
Burada hemen şu hususa işaret etmek gerekir ki talakı (boşama), ona benzetilen ve
bazen de karıştırılan fesih ve tefrik kavramlarından ayırt etmek gerekmektedir. Şöyle
ki;

1.1.2. FESİH

Fesih, nikah akdi sırasında veya sonrasında meydana gelen bir eksiklik veya akde
aykırılık sebebiyle evlilik akdini bozmak anlamına gelir. Bu eksiklik ya da
aykırılıklar akit sırasında veya sonrasında söz konusu olabilir.
Akit sırasında mevcut olan arızalara dair şu örnekler verilebilir:
-

Nikah akdinden sonra eşlerin birbiriyle evlenmesi haram olan kişilerden olması,
kadının iddet içerisinde bulunması ya da kadının başka biriyle evli olması gibi
akdin sahih olmasına aykırı bir durumun tespiti hali.

-

Reşid olan kadının, velisinin rızası dışında kefâet (denklik) şartlarını taşımayan
biriyle veya emsal mehirden daha az bir mehir karşılığında evlenmesi durumunda
velinin fesih hakkı.

Akitten sonra meydana gelen bozukluklara gelince;
-

Eşlerden birinin irtidat etmesi

-

Her ikisi de gayri müslim olan karı kocadan, erkeğin Müslümanlığa geçmesinden
sonra kadının Müslüman veya ehli kitap olmayı kabul etmemesi hali.

-

Eşlerden birinin diğer eşin bir akrabası ile hürmet-i müsâhereyi gerektiren bir
fiilde bulunması hali.

Dolayısıyla talak fesihten farklı bir kavramdır. Evliliğin, talak ile sona ermesi halinde
üç ile sınırlı olan boşama haklarından biri düşmüş olduğu halde, fesihle nihayete
ermesi durumunda böyle bir durum söz konusu değildir.
Ayrıca –ileride açıklanacağı üzere- boşamanın ric’i (tek taraflı olarak dönülebilir)
olması veya yalnız bir ve ikinci boşamadaki bain talakta yeni bir akitle (iki tarafın da
rızası ile) dönme gibi bir imkan olduğu halde fesihte böyle bir ayırım söz konusu
değildir.
Diğer yandan talakta prensip olarak hakimin hükmü gerekli görülmediği halde fesihte
bazı durumlarda mahkeme kararı gerekmektedir. Örneğin kefâet, mehrin eksik
olması, kadının İslam’a girmeme ısrarı ve büluğ muhayyerliği gibi hakim tarafından
tahkik ve takdir edilmenin gerekli olduğu durumlarda tefrik ancak mahkeme kararı ile
gerçekleşebilir. Buna karşın, irtidat, hürmet-i müsahere, yakın akrabalık gibi evliliğe

engel teşkil eden durumlarda hakimin hükmüne gerek olmaksızın söz konusu evliliğin
feshi gerekir. Eğer taraflar böyle sakat bir evliliğe son vermezler ise Müslümanların,
hakime başvurmak suretiyle bu akdin sonlandırılmasını talep etmeleri gerekli
görülmüştür.
1.1.3. TEFRİK
Tefrike gelince; tefrik, aşağıda sebepleri açıklanacak olan bir takım durumların
varlığı halinde kadının mahkemeye müracaat ederek evliliği sonlandırmasını talep
etmesi üzerine hakimin ilgili isteği uygun bulması halinde gerçekleşir. Talak ise tek
başına kocanın iradesi üzerine ve hakim kararı olmadan hükümlerini doğurması
açısından tefrikten ayrılır.

10.2. BOŞAMA YETKİSİ VE EHLİYETİ
10.2.1. BOŞAMA YETKİSİ
İslam’da prensip olarak boşama yetkisi eşlerden kocaya verilmiştir. Bu husus birçok
ayette doğrudan veya dolaylı bir şekilde ifade edilmiştir. Bazı durumlarda koca, bu
yetkiyi kadına da verebilmektedir. Buna fıkıh literatüründe “tefviz-i talak” denir.
Aşağıdaki ayet talak yetkisinin kadına verilebileceğine dair delil olarak gösterilir:
“Ey Peygamber! Hanımlarına de ki; Eğer dünya hayatını ve süslerini istiyorsanız
size bağışta bulunayım ve güzellikle salıvereyim. Eğer Allah’ı, Resûlünü ve ahireti
istiyorsanız bilin ki Allah sizden iyi davrananlara büyük bir ecir hazırlamıştır. 85
Hz. Aişe, Resûlullah’ın kendilerine seçme hakkı tanıdığını ve Allah ve Resûlünü
tercih ettiklerini ifade etmiştir. Burada onlara verilen yetkinin “talak” olduğu ifade
edilmiştir.
Kadına boşama yetkisi, nikah sırasında veya evlilik devam ederken verilebilir. Fakat
bu tam anlamıyla bir yetki devri anlamında değildir. Yani kocanın boşama hakkına
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ilave olarak kadın da boşama yetkisine sahip hale gelir. Yetki verildikten sonra iptal
edilmesi ve geri alınması söz konusu değildir. Kadına tanınan boşama yetkisinin
sayısı, kocanın iradesi doğrultusunda bir, iki veya üç olabilir. Kadın, kendisine
verilen yetkiyi kullanırsa, sarih lafızları tercih etmesi halinde boşama ric’î, kinayeli
ve mübalağalı ifadeleri kullanması halinde ise bâin talak gerçekleşmiş sayılır.

10.2.3. BOŞAMA EHLİYETİ
a. Genel Olarak
Boşama yetkisi ancak eda (fiil) ehliyetinin bulunması halinde kullanılabilir.
Dolayısıyla çocuk yaşta olan ya da aklî dengesi yerinde olmayanın, uyku halinde
veya baygın olan kişinin boşaması geçersizdir. Diğer yandan boşama ya bizzat ya da
vekil veya elçi (resul) tarafından kullanılabilir.
Boşamanın geçerliliği, boşanacak kadının da belli niteliklere haiz olmasını gerektirir.
Örneğin boşanan kadının, boşama fiili esnasında söz konusu kocanın nikahında
bulunması gerekir. Diğer yandan iddet içerisinde bulunan kadının aynı koca
tarafından yeniden boşanabilmesi için kadının ric’î talak iddetini bekliyor olması
gereklidir.
Bain talak iddeti bekleyen kadının yeniden boşanabilmesi hususunda farklı görüşler
vardır. Hanefiler böyle bir kadının yeniden boşanmasını geçerli saymakta, Hanefiler
dışındaki çoğunluk fakihler ise geçersiz kabul etmektedirler.
Ayrıca üç talakla boşanmış ve bunun iddetini bekleyen bir kadın da, boşama sayısı
üçle sınırlı olduğu olduğu ve kesin ayrılık (beynûnet-i kübrâ) meydana geldiği için
yeniden boşanamaz.
b. Öfke Halinde Boşama (Ğadbân ve Medhûşun Boşaması)
Öfkeli halde iken yapılan boşamanın geçerli olup olmayacağı hususu fakihler
tarafından tartışılmış bir meseledir.

Hanefilere, son dönem Hanbeli fakihlerine, İbn Teymiyye ve İbn Kayyım gibi alimler
ile Caferilere göre öfkeliyken yapılan boşama geçersiz sayılır. Bu konudaki delil, Hz.
Peygamber’in “iğlâk” halinde iken yapılan boşamanın geçerli olmadığını beyan eden
hadisidir. Onlara göre “iğlâk”, sözlükte “örtmek” anlamına gelir ki, öfkeyi de
kapsayan, insanın gerçek iradesini etkileyen bütün halleri içerir.
Şafiilere, Malikiler ile ilk dönem Hanbeli fakihlerine göre ise derecesi ne olursa olsun
öfkeliyken yapılan boşama geçerli sayılır. Onlara göre yukarıda atıfta bulunulan
hadisteki “iğlâk” kelimesi, “ikrah” (zorlama) anlamındadır. Bu görüşe delil olarak
Hz. Peygamber’in şakasının da ciddi olduğunu beyan ettiği üç şeyden birinin talak
(boşama) olarak ifade etmesi gösterilmiştir.
c. Ciddi Olmadan Yapılan Boşama (Hâzilin Boşaması)
Şaka ve eğlence niyetiyle boşama iradesi bulunmaksızın yapılan talak konusu fakihler
arasında tartışmalı bir konudur.
Hanefi ve Şafiilere göre böyle bir boşama geçerlidir. Bu hükme ulaşırken tutundukları
delil şakasının da ciddi sayılması gerektiği ifade edilen şeyler arasında boşamanın da
zikredildiği hadistir.
Maliki ve Hanbelilere göre ise boşamada niyet ve kasıt şart olduğu için hezl halindeki
boşamanın geçerli değildir. Onlara göre, Bakara suresindeki “… eğer onlar boşamaya
karar verirlerse …”86 ifadesi boşamada niyet ve ciddiyetin arandığını göstermektedir.
d. İkrah (Tehdit ve Zorlama) Halinde Boşama
İkrah, tehdit ettiğini yapabilecek güçte biri tarafından bir kişinin, normalde yapmak
istemediği bir şeye korkutma ve tehditle yönlendirilmesi olarak tanımlanabilir.
Boşamanın ikrah altında yapılması durumunda bunun geçerli olup olmayacağı
hususunda farklı görüşler bulunmaktadır.
Hanefiler böyle bir talakın geçerli olacağını savunurken, çoğunluğu teşkil eden diğer
fakihler aksi görüştedirler.
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İkrah altında olan kişinin yaptığı boşamanın geçerli olduğunu kabul edenler, Hz.
Peygamber’in şu olaydaki sözü ile istidlalde bulunmuşlardır.
Bir erkek, uykuya daldığı sırada eşinin elinde bıçak bulunduğu halde göğsü üzerinde
oturduğunu fark etti ve uyandı. Kadın ona, “Beni boşa, boşamazsan seni keserim”
dedi. Adamın bütün yakarışlarına rağmen kadın ısrar edince koca onu üç talakla
boşadı. Sonra gelip olayı Hz. Peygamber’e anlattı. Resûlullah (s.a.v) da ona,
“Meydana gelince talaktan dönüş yoktur” buyurdu.
Diğer fakihler ise “Şüphesiz Allah, ümmetimden hata, unutma ve ikrah altında yaptığı
şeylerin hükmünü kaldırmıştır” hadisini delil olarak getirmişlerdir. Osmanlı’nın son
döneminde hazırlanıp 1917 yılında kabul edilen Hukuk-u Aile Kararnamesi de ikrah
altında gerçekleşen talakın geçersiz olduğu görüşünü benimsemiştir.

e. Sarhoşken Boşama
Sarhoş, sarhoşluk veren bir şey almakla ne yaptığını bilemeyen kişilere denir. Böyle
bir kişi ya istemeden ikrah altında veya meşru bir şeyi yemek gibi bir sebeple (ilaç
veya çok bal yemek gibi) ya da bilerek ve isteyerek sarhoşluk veren bir içkiyi içmek
suretiyle gerçekleşir.
Birinci tür durumlar sebebiyle meydana gelen sarhoşluk halinde boşamanın geçersiz
olduğu hususunda alimler fikir birliği içindedir. İkinci tür durumlarda yapılan
boşamanın hükmü ise ihtilaflıdır:
Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbelilere göre böyle bir durumda yapılan boşama tasarrufu
geçerli olur. Bu grupta bulunan alimler, sarhoş iken namaza yaklaşılmasını
yasaklayan ayette 87 sarhoşların muhatap alınmasını onların tasarruflarının geçerli
olmasına dair bir delil saymışlardır. Diğer yandan onlara göre, haram bir yöntemle
sarhoş olan kimsenin boşamasının geçerli sayılmaması onları cezalandırmamak
anlamına gelir.
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Buna karşılık Hz. Osman, Ömer b. Abdülaziz, Tâvus, Leys b. Sa’d, Şafii
fakihlerinden Müzeni, Zahiriler, Caferiler ve Hanefi fakihleri Tahavi ve Kerhi’ye
göre sarhoşun boşaması geçersizdir.
Zira yukarıda atıfta bulunulan sarhoşun namaza yaklaşmasını yasaklayan ayette
esasında muhatap sarhoşlar değil, ayık durumda olan kişilerdir. Sarhoşun ne dediğini
bilemez bir halde olduğu zaten ayette de dile getirilir. Aklı başında olmayan bir kişi
de mükellef sayılmaz ve tasarrufları geçerli olmaz. Diğer yandan içki içmenin cezası
zaten bellidir, buna, sarhoşun boşamasını geçerli saymakla ayrı bir ceza ilavesinde
bulunma yetkisi yoktur.
f. Ölüm Hastalığında (Maraz-ı Mevt) İken Boşama
Ölümle sonuçlanan bir hastalığa (maraz-ı mevt) yakalanmış olan kimsenin boşaması
dört mezhebe göre geçerli kabul edilmiştir. Ancak böyle bir durumda kocanın,
karısını mirastan mahrum bırakma kastıyla hareket etmiş olma ihtimalinin güçlü
olması sebebiyle kadının miras hakkı hususunda farklı görüşler ileri sürülmüştür:
Hanefilere göre ölüm hastalığında olan koca, karısını boşadıktan sonra kadın henüz
iddetini tamamlamadan ölürse kocasına mirasçı olur. Malikilere göre iddet
tamamlansa da kadın mirasçı olur. Hanbeliler ise kadının başka bir koca ile
evlenmemiş olması halinde mirasçı olacağı görüşünü savunur. Şafiilere göre ise
boşama geçerli sayıldığı için hiçbir durumda mirasçılık gerçekleşmez .
g. Hataen Yapılan Boşama
Kastı öyle olmadığı halde yanlışlıkla ağızdan boşama ifadelerinden birinin çıkması
halinde boşamanın geçerli sayılıp sayılmayacağı konusunda ihtilaf vardır:
Hanefi ve Hanbelilere göre diyaneten talak gerçekleşmese bile kazâen yani dünyevi
ahkam bakımından geçerlidir. Şafii ve Caferilere göre talak mutlak olarak geçersizdir.
Malikilere göre ise hataen söylenildiğinin ispat edilmesi şartıyla hukuken talak
gerçekleşmez.

10.3. BOŞAMA ÇEŞİTLERİ
Boşamanın, boşamadan vazgeçip evliliğe dönebilmeye imkan sağlamasına göre ric’î
ve bâin; sünnete uygun gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine göre ise sünnî ve bid’î
olmak üzere dört türü bulunmaktadır.
1. Ric’î ve Bâin Boşama
a. .Ric’î Boşama
Kocanın, tek taraflı iradesi ile, karşılıklı olarak yeni bir akit yapmaksızın ve
kadına yeni bir mehir verme lüzumu olmadan evliliğe dönebildiği boşama
çeşidine ric’î (dönülebilir) boşama denir.
Bu tür boşamada boşanan kadının, nikahtan sonra cinsel birliktelik yaşanmış bir
eş olması ve boşamanın sarih (açık) sözlerle gerçekleştirilmesi gerekir. Ayrıca bir
veya ikinci boşama hakkının kullanılıyor olması gerekir. Dolayısıyla sarih veya
kinayeli hangi sözle olursa olsun, üçüncü boşamanın dönülebilir (ric’î) boşama
sayılması mümkün değildir.
Ric’i boşamada kocanın tek taraflı irade ile evliliğe dönebilmesinin şartı, kadının
iddeti tamamlamasından önce bu iradesini ortaya koymasıdır. Aksi takdirde iddet
bittikten sonra söz konusu ric’î boşama, bain boşamaya dönüşür.
Kocanın dönmesi prensip olarak boşamadan vazgeçtiğini ifade eden sözlerle
meydana gelir. Hanefi, Hanbeli ve Caferilere göre cinsel ilişki gibi fiili
yöntemlerle de “dönüş” gerçekleşebilir. Maliki ve Şafiilere göre dönüşün sözlü
olması şarttır ve bu şekilde bir dönüş meydana gelmeden cinsel ilişki yasaktır.
Geri dönme iradesinin şahitler önünde yapılması Hanefilere ve Caferilere göre
müstehap, Şafiilere göre ise şarttır.
Ric’î talak yapılmış ise iddet bitmeden önce evlilik akdinin bütün hükümleri
geçerlidir, eşler birbirine haram olmaz. Taraflardan birinin vefatı halinde diğeri
ona mirasçı olur. Ric’i boşama yapılmış ise, dönme gerçekleşsin ya da
gerçekleşmesin, boşama haklarından biri eksilmiş kabul edilir.

b.

Bâin Boşama

Yeni bir nikah, dolayısıyla yeni bir mehir vermeksizin kocanın tek taraflı iradesi
ile tekrar evliliğe dönme imkanının bulunmadığı boşama türüdür.
Hanefilere göre bir kocanın kadını, cinsel ilişki veya sahih halvetten önce sarih
veya kinayeli olarak boşaması; cinsel ilişki veya sahih halvetten sonra ise
kinayeli, mübalağalı sözlerle boşaması ve muhâla’a yoluyla boşama bain talak
sayılır. Diğer yandan mahkeme kararıyla boşama ve kocanın üçüncü boşaması
bain talak sayılır.
Üçüncü boşama ile beynûnet-i kübra (kadının eski kocasına, ancak cinsel
birlikteliğin de gerçekleştiği yeni bir evlilik yapıp normal yollarla ayrıldıktan
sonra dönebildiği büyük ayrılık) gerçekleşir. Bir ve ikinci bain boşamalar ise
beynûnet-i suğra (küçük bain) olarak anılır.
Şafii ve Hanbelilere göre is zifaftan önceki boşama, muhâla’a sonucu boşama ve
üçüncü boşama; Malikilere göre ise bunlara ilaveten kadına verilen talak yetkisi
(tefviz-i talak) bain talak sayılır.
Bain talakda evlilik o an sona erer ve eşler birbirine karşı evli olmayan diğer
kişiler gibi olur. Ancak eğer üçüncü boşama yapılmamış ise iki tarafın da irade ve
rızaları ile kadına yeni bir mehir verilerek, iddet içinde veya iddet bittikten sonra
evlilik tekrar tesis edilebilir.
Bain talakta taraflar arasında mirasçılık sona erer. Kadının, iddet sona erene kadar
kocadan nafaka alma ve onun evinde oturma hakkı devam eder.
2. Sünnî ve Bid’î Boşama
a. Sünnî Boşama
Kur’an’ın ve Sünnetin belirlediği usule uygun olarak yapılan boşamalara sünnî
talak denir. Sünnî boşama, kadını, âdetli olmadığı bir dönemde ve en son
geçirdiği âdetten sonra cinsel ilişkinin olmadığı bir zamanda bir kere boşamakla
gerçekleşir.
Boşama hakkı üç ile sınırlandırılmıştır. Usulüne uygun olarak üç kez boşanan
kişiler yeniden evlenmek istemeleri halinde kadının, iddetini tamamladıktan sonra
başka bir kişi ile sahih bir evlilik yapmalı, bu sırada cinsel birliktelik yaşanmalı ve
söz konusu evliliğin, ölüm, boşama veya mahkeme kanalıyla sona ermiş olması

gerekir. Kadın böyle bir durumda ancak iddetini tamamladıktan sonra eski eşi ile
yeni bir nikah akdi yaparak evlenebilir.
Kadını, eski eşine helal hale getirmek için hileli ve anlaşmalı evlilik (hülle)
konusunda fakihler farklı görüştedir:
Hanefilere göre böyle bir işlem tahrimen mekruh olmakla birlikte zahiren sahih
kabul edilir. Buna karşın çoğunluk fakihlere göre ise haram ve fasittir. Dolayısıyla
söz konusu hülle, eşi, eski kocasına helal hale de getirmez.
b. Bid’î Boşama
Bid’î boşama, sünni talaktaki şartlardan birinin ya da birkaçının ihlal edilmesi
halinde söz konusu olan talak türüdür. Dolayısıyla kadının âdet halindeyken, âdet
bittikten sonra cinsel ilişki yaşandıktan sonra boşanması ya da her hâlü kârda aynı
temizlik süresi içinde birden fazla sayıda boşamakla bid’i boşamadan bahsedilir.
Fakihlerin büyük çoğunluğuna göre bu tür boşama haram olmakla birlikte geçerli
sayılır. İbn Hazm, İbn Teymiyye, İbn Kayyım ve Şevkâni gibi fakihlere göre ise
geçersiz kabul eder.
Bid’î boşama ile karısını boşayan bir kimsenin boşamadan dönmesi Hanefi ve
Malikilere göre vacip, Şafii ve Hanbelilere göre sünnettir.
c. Aynı Anda Birden Fazla Boşama
Birden fazla boşamanın aynı anda gerçekleştirilmesi de bid’î boşamadır ve
çoğunluk tarafından geçerli sayılmıştır. İbn Teymiyye, İbn Kayyım ve Şevkâni bu
tür boşamanın sadece bir boşama hükmü doğuracağı içtihadında bulunmuştur.
Ailenin mümkün olduğunca devam ettirilmesi, Hz. Ömer dönemine kadar aynı
mecliste yapılan birden fazla talakın bir talak sayılması dikkate alınarak bu
hüküm birçok muasır alim tarafından da tercih edilmiştir.
Rükâne adlı sahabiyle ilgili olarak rivayet edilen şu olay bu görüşü destekler
mahiyettedir:
Rükâne eşini bir defada üç kez boşadı. Sonra pişman olup durumu Hz.
Peygamber’e haber verdi. Efendimiz (s.a.v) nasıl olduğunu sorunca, üç defa
boşadığını ve bunun tek mecliste olduğunu söyledi. Hz. Peygamber de, “Bu bir
boşama sayılır, istersen hanımına dönebilirsin” buyurdu.

10.4. MUHÂLA’A (KADININ TALEBİ ÜZERİNE KARŞILIKLI RIZA İLE
BOŞAMA)
Sözlükte çıkarmak, gidermek gibi anlamlara gelen muhâla’a kelimesi bir fıkıh terimi
olarak karı-kocanın, genellikle kadının talebi ve bazı mali haklardan vazgeçmesi
şartıyla karşılıklı anlaşmaları ile gerçekleşen boşanma türünü ifade eder. Aşağıdaki
ayet, böyle bir boşamanın geçerli olacağına delil olarak getirilir:
“… Eşler, Allah’ın yasalarını koruyamamaktan endişe etmediği sürece kadınlara
verdiklerinizden almak helal değildir. Eğer Allah’ın yasalarını koruyamamaktan
korkarsanız bu durumda kadının evlilikten kurtulmak için bir bedel vermesinde iki
tarafa da günah yoktur.”88
Muhâla’a’da, kocanın boşama ehliyetine sahip olması, kadının da mali tasarruf
yetkisinde bulunması gerekir. Erkeğe ödenecek bedel, mehir veya başka bir mal ya da
menfaat olabilir.
Muhala’a’da, tarafların rızası gerçekleşince ayrılık meydana gelir. Eğer muhâla’a,
talak sözleriyle ve talak niyetiyle yapılırsa talak sayılır. Eğer böyle değil de, hul’,
muhâla’a sözleriyle yapılırsa bunun talak veya fesih sayılması hususunda görüş
ayrılığı vardır. Hanefilerdeki fetvaya esas olan görüşe göre bu talak; Malikilere,
Şafiilere (kavl-i cedid) ve bir rivayete göre Ahmed b. Hanbel’e göre bu fesih sayılır.
Muhâla’anın talak veya fesih sayılmasının neticesi, talak hakkının düşmesi
bakımından önem arz eder. Talak sayılırsa, tarafların yeniden evlenmeleri halinde,
evlilik, bir talak hakkı eksilmiş olarak; fesih kabul edilirse eksilmeden başlamış olur.

10.5. TEFRİK (MAHKEME KARARIYLA BOŞANMA)
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İlke olarak kendisine boşama hakkı verilmeyen kadın, bazı durumlarda mahkemeye
müracaat ederek boşanma talebinde bulunabilir. Söz konusu talebin hakim tarafından
haklı görülmesi üzerine meydana gelen ayrılık kararı fıkıhta “tefrik” olarak anılır.
Hangi sebeplerle kadının boşanma talebinde bulunabileceği hususunda görüş ayrılığı
vardır:
10.6. HASTALIK VE BEDENSEL KUSUR
Hastalık ve bedensel kusur durumunda kadına, mahkemeye müracaat ederek
kocasından ayrılma talebinde bulunma hakkı tanınmıştır. Bu tür bir hak, boşama
hakkına sahip olduğundan hareketle Hanefilere göre erkeğe değil, yalnızca kadın için
söz konusudur. Diğer üç mezhebe göre ise her iki tarafın da böyle bir hakkı vardır.
Erkekteki iktidarsızlık vb. cinsel kusurların boşanma talebi için haklı bir gerekçe
olduğu dört mezhep tarafından benimsenmiştir. Ebu Hanife, Ebu Yusuf ve Zahiriler
dışındaki fakihlere göre akıl hastalığı, cüzam, alaca ile frengi ve bel soğukluğu gibi
hastalıklar da geçerli bir sebeptir. İmam Muhammed, kadının kocasından zarar
göreceği tüm hastalıkları bu kategoride değerlendirmiştir.
Hastalık ve kusurun, kadın tarafından evlilikten önce bilinmesi veya öğrenildikten
sonra razı olunması halinde söz konusu hak ortadan kalkar.
Erkekte bulunan hastalık, tedavi edilebilir bir nitelikte ise ona mahkeme tarafından bir
yıl süre verilir. Eğer yine tedavi gerçekleşmemiş ise tefrike karar verilir.

10.7. KOCANIN GÂİP VEYA MEFKUD OLMASI
Hayatta olduğu bilindiği halde evine dönmeyen kişiye gaib; hayatta olup olmadığı da
bilinmeyen kişiye ise mefkûd denir.
Kocanın gaib olması durumu, Hanefi ve Şafiilere göre bir tefrik sebebi sayılmaz.
Maliki ve Hanbelilere göre ise uzun süre evine dönmeyen kişiye yönelik kadının dava
açması mümkündür. Hakim haklı görürse tarafların ayrıldığına karar verebilir.

Kocanın mefkûd olması halinde ise Hanefi ve Şafiilere göre, kadın, kocasının
akranlarının yaşayacağı süre kadar beklemelidir. Malikilere göre ise kadının
mahkemeye başvurmasından sonra dört yıl geçtikten sonra boşanma gerçekleşir.

10.8. KÖTÜ MUAMELE VE GEÇİMSİZLİK
Söz ya da fiil yolu ile kötü muamele ve şiddetli geçimsizlik durumlarında
mahkemenin tefrik kararı verip veremeyeceği konusunda fakihler arasında görüş
ayrılığı vardır:
Hanefi, Şafii ve bir rivayete göre Ahmed b. Hanbel’e göre bu durum boşanma sebebi
değildir. Kadın mahkemeden eşinin ıslah edilmesini isteyebilir. Maliki ve Hanbeliler
ise söz konusu durum boşanma talebi için haklı bir gerekçe sayılır.
Esasında geçimsizlik hallerinde, boşamadan önce uygulanması gereken ve Kur’an’da
da işaret edilen yöntem, her iki tarafın ailesinden belirlenecek hakemler vasıtasıyla
eşlerin arasını düzeltmeye çalışmaktır. Ayet-i kerimede bu husus şöyle ifade edilir:
“…Eğer eşlerin aralarının açılmasından korkarsanız onlara, erkeğin ve kadının
ailesinden bir hakem gönderin. Hakemler barıştırmak isterse Allah, aralarındaki
dargınlık yerine onlara uzlaşma lütfeder. Çünkü Allah her şeyi bilir ve her şeyden
haberdardır. ”89
Hakemler tarafların arasını bulamaz ise boşama kararını verip veremeyecekleri
konusunda farklı içtihatlar vardır. Ebu Hanife ve Ahmed b. Hanbel’e göre hakemlerin
rolü uzlaştırıcılık olup, boşama kararı veremez. İmam Malik’e göre ise hakemler
boşamanın daha faydalı olduğu görüşünde ise boşama kararı da verebilirler.
10.9. KOCANIN NAFAKAYI SAĞLA(YA)MAMASI
Evlilik sırasında evin geçimini sağlamak kocanın görevidir. Bu görevin, fakirliği veya
ihmali sebebiyle yerine getirilmemesini Hanefiler bir boşanma sebebi kabul etmez.
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Kadın böyle bir durumda mahkemeden onun adına borçlanarak nafakasını temin etme
kararı aldırabilir.
Diğer mezheplere göre ise böyle bir durumda kadının tefrik talebinde bulunma hakkı
vardır. Böyle bir sebeple gerçekleşen ayrılık Şafii ve Ahmed b. Hanbel’e göre fesih,
İmam Malik’e göre ise ric’i talak sayılır. Ne var ki ona göre, kocanın dönebilmesi
nafakayı temin şartına bağlıdır.

10.10. ÎLÂ
Îlâ, kocanın karısına zarar verme kastıyla yaptığı bir muamele türüdür. Eşine
öfkelenen koca, uzun bir süre belirterek veya ebediyyen onunla cinsel birliktelik
yaşamayacağına dair yemin eder ve onu boşamaz, dolayısıyla başkasıyla
evlenmesinin önüne de geçmiş olurdu.
Kur’an, sınırsız bir şekilde zulüm aracı olarak kullanılan bu yeminin dört ayda
sonuçlandırılması gerektiğini belirterek belli hükümler getirmiştir. Îlâ hükümleri
doğabilmesi için yeminin dört ay veya daha uzun bir süre için yapılmış olması
gerekir. Daha az süre için yapılan yeminler îla hükümleri doğurmaz.
İladan sonra dört ay içerisinde koca eşine dönme hakkına sahiptir. Eğer süre dolduğu
halde dönmemiş olursa Hanefilere göre bir bain talak kendiliğinden meydana gelir.
Diğer mezheplere göre ise koca ya dönmeli ya da boşamalıdır. Süre dolduğu halde
dönmemiş veya boşamamış ise kadın mahkemeden tefrik talebinde bulunabilir. İster
kocanın boşaması isterse hakim kararı ile olsun, ilâ ile bir ric’î talak gerçekleşmiş
olur.

10.11. LİAN
Eşini zina ile suçlayan veya çocuğun kendisine ait olmadığını söyleyen koca, dört
şahitle iddiasını ispat edememesi halinde hakim karşısında özel olarak Kur’an’da

beyan edilen yemin ederek karısı ile lanetleşir. Buna fıkıhta lian veya mülâane denir.
Nur suresinde bu hüküm şöyle anlatılır:
“Eşlerine zina izafe edip buna dair kendileri dışında şahitleri olmayanlara gelince;
onların kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna dair dört kez Allah’a yemin ederek
şahitlik etmesi, beşincisinde ise yalan söyleyenlerden ise Allah’ın lanetinin kendi
üstüne olmasını istemesidir. Kadın da kocasının yalancılardan olduğuna Allah’ı dört
kez şahit göstererek yemin etmesi, beşincisinde ise eğer kocası doğru söylüyorsa
Allah’ın gazabının üzerine olmasını istemesi kendisinden cezayı kaldırır.” 90
Ebu Hanife ve Hanbelilere göre mülâaneden sonra hakim eşlerin ayrılığına karar
verir. İ. Malik’e göre ise evlilik kendiliğinden sona erer.
Lianlaşma neticesinde meydana gelen ayrılık Hanefilere göre bir bain talak sayılır.
Dolayısıyla ileride eşlerin yeni bir nikahla evlenmeleri mümkündür. Ebu Hanife ve İ.
Muhammed dışındaki çoğunluğa göre ise lian sonucu ebedi haramlık doğar ve bir
daha evlenmeleri mümkün olmaz.
10.12. ZIHAR
Cahiliyye döneminde kadınları boşama yöntemi olarak kullanılan zıhar, kocanın,
karısının bedenini veya beden yerine geçecek bir organını, kendisine kan, süt veya
sıhrî hısımlık sebebiyle ebediyen haram olan bir kadının vücuduna veya bir organına
benzetmesi şeklinde yapılır. En çok kullanılan ifade, “Sen bana anamın sırtı gibisin”
şeklindedir.
O dönemde, zıhar yapılan kadın kocaya ebediyen haram kabul edildiği gibi ona,
başkalarıyla evlenme hakkı da tanınmıyordu.
Kur’an, kadınların bu şekilde zarar görmelerini önlenmek üzere zıhar yapan kişilerin
kadınlara dönmek istemeleri halinde kefaret ödemeleri gerektiğini belirtir. Kefaret,
bir köle azat etme, imkanı yoksa aralıksız 60 gün oruç tutma, buna da gücü yetmezse
60 fakiri doyurma şeklindedir.
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Eğer koca bunlardan hiç birini yapmamış ise kadın mahkemeye başvurabilir. Koca
kefaret seçeneklerinden birini yerine getirmez ise tefrik kararı verir.

OKUMA PARÇASI
(TALAKIN HÜKMÜ91)
“Alimlerin geneline göre istenilmeyen bir şey olmakla birlikte talak mubahtır. Bazı
alimleri ise zorunluluk hali dışında boşamanın helal olmadığını söylemişlerdir. Bu görüşün
delili şu hadistir:
“Allah, zevkine düşkün, kadınları aşırı bir şekilde boşayanlara lanet etsin.”
Başka bir hadis de şöyledir:
“İsyan ederek (nüşûz), kocasından boşanma talep eden (hul’) kadına Allah’ın, meleklerin
ve tüm insanların laneti olsun.”
Benzer rivayetler, hanımını muhala’a yoluyla boşayan koca için de vardır. Bir başka delil
ise boşamada nankörlüğün söz konusu olmasıdır. Çünkü evliilk, Allah’ın kullarına olan bir
nimetidir. Allah Teâla şöyle buyurur:
“Kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratması O’nun ayetlerindendir.” (Rum,
30/21)
Başka bir ayette şöyle buyurulur:
“Nefsani arzulara (özellikle) kadınlara, … karşı düşkünlük insanlara çekici kılındı”. (Âl-i
İmrân, 3/14)
Nankörlük ise haramdır. Nankörlük, sünnete uygun bir nikahın ortadan kaldırılmasıdır. Bu
da ancak zorunluluk durumunda helal olur. ….”
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Bu bölümde ne öğrendik?
Bu bölümde İslam hukukuna göre evlilik birliğinin sona erme halleri incelendi. Evliliğin
genel olarak kocanın boşaması (talak) yoluyla olduğu görüldü. Boşamanın farklı
açılardan yapılan çeşitleri (ric’i/bain ve sünni ve bid’i) üzerinde duruldu.
Diğer yandan evliliğin boşama dışında sebepleri oluşması halinde tefrik ve muhala’a
yoluyla sona ereceği incelenmiştir.

11. EVLİLİK AKDİNİN SONA ERMESİNİN HUKUKİ
SONUÇLARI

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

İDDET
İDDET KAVRAMI
İDDET TÜRLERİ
İDDETİN HUKUKİ SONUÇLARI
İddetin Başlama Zamanı
İddetin Yeri
İddet Nafakası
İddetin Diğer Hükümleri
HADÂNE
EMZİRME (RADÂ’)

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

4) İslam hukukunda evlilik sona erince iddet beklemek söz konusu mudur?
5) İddet süresi hangi durumlarda ne kadardır?
6) Çocuğun yetiştirilmesi hakkı/görevi (hadane) kime aittir?
7) Emzirmeyle ilgili hükümler nelerdir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
İslam hukukuda
boşanma sonrası ortaya
çıkan durumların
hükümleri

Kazanım
Fıkıhta iddet, hadane ve
emzirmeyle ilgili hükümler
kavranacaktır.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Metinler, alıştırmalar ve sorular
ile konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.

Anahtar Kavramlar

•

İddet

•

Hadane

•

Emzirme (Radâ’)

GİRİŞ
Nikah akdinin hangi durumlarda ve ne tür işlemlerle sona ereceği bir önceki ünitede ele alınmıştı.
Evlilikler en çok boşama ile sonuçlanmaktadır. Şüphesiz boşamada talakın hangi sözlerle, hangi
zamanda ve hangi tür talak yöntemine başvurularak yapıldığı önem taşımakta ve buna bağlı bir
takım hukuki sonuçlar doğmaktadır. Sünni ve bid’i talak ve ric’î ve bain talakla ilgili bahislerde
bu bilgilere yer verilmişti.
Bu ünitede ise evliliğin ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın, daha çok kadının ve çocukların
haklarını merkeze alan ve kocanın devam eden yükümlülüklerini ifade eden bazı alanlardaki
sonuçları üzerinde durulacaktır.
Bunlardan biri, boşanan ya da kocası ölen kadının başka bir evlilik yapmadan önce beklemesi
gereken süre olan iddet, diğeri ayrılık sırasında varsa küçük çocukların eğitim ve bakımının kim
tarafından ne şekilde üstlenileceği meselesi olan hadâne ve son olarak çocukların anne veya süt
anne tarafından emzirilmesiyle ilgili meselelerdir.

11.1. EVLİLİĞİN SONA ERMESİYLE ORTAYA ÇIKAN HUKUKİ
SONUÇLAR
1. İDDET
1.1.İDDET KAVRAMI
Sözlükte saymak anlamına gelen iddet, fıkıh literatüründe, kocası ölen, boşanan
veya nikahın feshedilmesi sebebiyle ayrılan kadının, söz konusu evlilikle
ilgisinin tamamen kesilmesi ve başkasıyla evlenebilir hale gelmesi için
beklemesi gereken süre olarak tarif edilir.
İslam’ın korunmasını zorunlu ve zaruri gördüğü din, can, akıl, nesil ve mal
olmak üzere beş temel ilkesi bulunmaktadır. İddet, bu ilkelerden neslin
korunması açısından çok önemli bir işlev görür. Böylece boşanan veya kocası
ölen bir kadının eski eşinden gebe olup olmadığı ortaya çıkmış olur. Ne var ki
bu sebep, iddeti tek başına açıklamaya yetmemektedir. Zira özellikle
günümüzdeki modern tıbbi yöntemlerle gebeliği anlamak ileri teknolojiler
sayesinde çok daha kısa sürede ve kesine yakın bir şekilde tespit
edilebilmektedir.
Diğer yandan normal şartlar altında bir kadının hamile olmadığı sadece bir âdet
görmekle anlaşılabildiği halde naslarda, hayız gören boşanmış bir kadının üç
âdet süresi geçene kadar beklenmesinin emredilmesi de iddet emrindeki illetin
ve tek gerekçenin hamileliği anlamak olmadığını ortaya koyar. Öte yandan
hamile kadınlar da hamile oldukları sürece yeniden gebe kalamazlar. Buna
rağmen onlar için de çocuk doğana kadar iddet bekleme gerekliliği
bulunmaktadır.
Dolayısıyla iddeti, sadece neslin korunması gerekçesine dayandırmamalı, çoğu
durumda böyle büyük bir amaca da hizmet eden fakat şu an için tespit edilen
veya edilemeyen bir çok gerekçe ve hikmeti içeren, İslam aile hukukunun ayrılık
sonrası için uygulanmasını zorunlu gördüğü çok önemli bir hükmü olarak kabul
etmek yerinde olacaktır.
İddet sayesinde neslin korunması yanında başka birçok yarar elde edilmektedir.
Eğer koca, eşini ric’î boşama ile boşamış ise iddet bitene kadar durum
değerlendirmesi yaparak pişman olup evliliğe dönebilme imkanı elde
etmektedir. Kocası vefat eden bir kadın ise iddet sürecinde eşine olan sevgi ve
sadâkâtini göstermekte, eşini kaybetmenin hüznünü bu süre içerisinde sağlıklı
bir şekilde atlatabilme gibi psikolojik fırsata kavuşmaktadır. Diğer yandan iddet
sayesinde boşanan bir kadının, yeni bir evlilik yapması ortalama üç ay gibi bir

sürecin geçmesi şartına bağlı kılınmakta ve evliliklerin daha devamlı olmasına
katkı sağlamaktadır. Özellikle ahsen boşamada bir sonraki talak hakkının
kullanılabilmesi için iddet süresinin geçmesinin gerekmesi, kadının, kocasından
beynûnet-i kübrâ ile ayrılmasını çok uzun bir süreye bağlamış olması açısından
son derece önemlidir.
Burada iddet beklemenin hangi durumlardaki kadınlar için gerekli olduğu
konusuna temas etmek yerinde olacaktır. Bu durumları üç maddede
özetleyebiliriz:
1. Kadının, geçerli bir evlenmeden sonra cinsel ilişki veya halvet-i sahiha
yaşanmasından sonra boşanması veya evliliğin feshi hali.
2. Herhangi bir fasit evlenme veya yanılma ile cinsel birliktelik sonrası
tarafların tefrik edilmesi durumu
3. Sahih bir evlilikten sonra, cinsel ilişki bulunmasa bile, kocanın vefat etmiş
olması hali.
Bu üç durumdaki kadınların iddet beklemesi gerekli görülmüştür. Bazı durumlar
da vardır ki erkeğin, evlilik yapabilmek için, kadının iddetinin bitmesini
beklemesi lazımdır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:
-

Koca, eşinden ayrıldıktan sonra boşadığı eşiyle aynı anda evli olamayacağı
başka bir kadınla (örneğin, boşadığı eşinin kız kardeşi ile) evlenmek
istiyorsa boşanan eşin iddetinin bitmesini beklemek zorundadır.

-

Koca, dört hanımla evli iken bunlardan birini boşamış ise yeni bir evlilik
yapabilmek için (yani tekrar dördüncü bir kadınla evlenebilmek için)
boşamış olduğu kadının iddetini tamamlaması gerekmektedir.
1.2.İDDET TÜRLERİ

İddet, kadının kocasından ayrılma sebebine ve içinde bulunduğu duruma göre
farklı şekillerde gerçekleştirilir. Bunları başlıca beş başlıkta toplamak
mümkündür:

1.2.1. Evliliğin Boşama Veya Fesihle Sona Ermesi Durumu

Eğer evlilik boşama veya fesihle nihayete ermiş, kadın normal olarak âdet gören
ve hamile de olmayan bir kadın ise “üç kur’” süresi kadar iddet bekler. İlgili
ayette şöyle buyurulur:
“Boşanmış kadınlar kendi kendilerine üç kur’ bekler.” 92
Ayette geçen “kur’” kelimesini Hanefiler ve Hanbeliler hayız dönemi olarak
anlamıştır. Buna göre kadın, boşamadan sonra ayrı ayrı üç kez âdet görmesi ve
bunların bitmesini beklemesi gerekir. Eğer boşama hayızlı iken gerçekleşmiş ise
iddet takip eden âdetten itibaren başlar.
Maliki ve Şafiilere göre ise kur’, temizlik süresi anlamına gelir. Dolayısıyla
onlara göre boşamadan sonra üç ayrı temizlik süresi geçmesi gerekir.
1.2.2. Evliliğin Kocanın Ölümüyle Sona Ermesi Durumu
Kocası ölen kadın eğer hamile değil ise dört ay on gün süre ile iddet bekler.
Fakat gebe ise ne kadar süre içerisinde doğum yaptığına bakılmaksızın doğumla
birlikte iddet sona erer. Bu hükümler aşağıdaki ayetlerde açıkça ifade edilmiştir:
“İçinizden ölenlerin, geriye bıraktıkları eşleri, dört ay on gün bekleyip
kendilerini gözetlerler. Sürelerini bitirince artık kendileri için uygun olanı
yapmalarında size bir günah yoktur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” 93
1.2.3. Ayrılık Halinde Hamile Olan Kadının Durumu
Kadın, boşandığı veya kocası öldüğü sırada hamile ise doğum yapana kadar
iddet beklemek zorundadır. Bu husus ilgili ayette şöyle ifade edilmiştir:
“Hamile olan kadınların bekleme süresi, yüklerini (çocuklarını) bırakmalarına
kadardır.”94
Eğer hamile kadın iddet beklediği sırada çocuğunu düşürürse, düşen çocuğun
yaratılışı belli halde ise iddet tamamlanmış olur. Aksi halde kadın boşanmış ise
boşama iddeti, kocası ölmüş ise vefat iddeti kadar bekler.
1.2.4. Küçüklük Veya Yaşlılık Sebebiyle Âdet Görmeyen Kadının
Durumu
Bu durumda olan kadınların iddeti üç ay beklemekle sona erer. İlgili ayette şöyle
buyurulmuştur:
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“(Yaşlılık sebebiyle) Âdetten kesilen kadınlarınızın (bekleme süresinde) şüphe
ederseniz, (bilin ki) onların iddeti üç aydır. Henüz âdet görmeyenler de aynı
şekildedir….”95
1.2.5. Âdet görülen yaşlarda olduğu halde hiç âdet olmamış veya
bir iki kez görüp hayızdan kesilen kadının durumu
Bu durumda olan (15-55 yaş arası) kadınların iddeti konusunda farklı görüşler
ileri sürülmüştür:
Hanefi ve Şafiilere göre başlıkta belirtilen nitelikteki kadınların âdet görene
kadar ya da âdetten kesilme dönemi sayılan 55 yaşına ulaştıktan sonra 3 ay
beklemesi gerekir.
Maliki ve Hanbelilere göre ise dokuz ayı muhtemel bir hamileliği tespit etmek,
üç ayı da iddet süresinden sayılmak üzere toplam 12 ay iddet olarak
beklemelidir.
1.3.İDDETİN HUKUKİ SONUÇLARI
1.3.1. İddetin Başlama Zamanı
İddetin başlangıç zamanı, evliliğin sahih ve fasit olması ile boşa(n)manın türüne
göre değişebilmektedir:
Sahih evlilikte iddet, talak, tefrik veya kocanın vefat tarihinden itibaren başlamış
sayılır.
Fasit evliliklerden tarafların fiili ayrılıklarından sonra başlar. Kadın eğer ric’i
talak iddeti bekliyorsa ve bu durumda iken kocası vefat etmiş ise kadın yeni
baştan vefat iddeti beklemelidir.
1.3.2. İddetin Yeri
“ Ey Peygamber! Kadınları boşayacağınız zaman iddetlerini gözeterek boşayın
ve iddetlerini iyice hesap edin. Rabbiniz olan Allah’a saygısızlıktan sakının.
Apaçık bir hayasızlık yapmadıkları sürece onları evlerinizden çıkarmayın, onlar
da çıkmasınlar. Bunlar Allah’ın koyduğu sınırlardır. Kim Allah’ın koyduğu
sınırları aşarsa kendisine yazık etmiş olur. Bilemezsin ki Allah bundan sonra
yeni bir durum ortaya çıkarıverir.” ayeti mucebince herhangi bir zaruret veya
mazeret hali bulunmadığı sürece gerek boşanan gerekse kocası öldüğü için
evliliği sona eren kadın iddetini kocasının evinde geçirmelidir.
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1.3.3. İddet Nafakası
Ric’i talak ile boşanan kadının iddet beklediği sırada nafaka yükümlülüğün
kocaya ait olduğu konusunda görüş birliği bulunmaktadır.
Bain talakta ise eşin hamile olup olmamasına göre farklı hükümler verilmiştir:
Kadın hamile ise doğuma kadar koca yine nafaka ile sorumludur. Bu husus ilgili
ayette şöyle ifade edilir:
“Eğer hamile iseler, doğum yapana kadar onların nafakalarını karşılayınız.” 96
Bain talakla boşanan kadın gebe değilse Hanefiler kocanın yine nafakayla
sorumlu olduğu görüşünü ileri sürer. Onlara göre şu ayet bu hususu ifade
etmektedir:
“Varlıklı olan, sahip olduğu imkanlara göre harcasın, darlık içinde bulunan ise
Allah’ın kendisine verdiği kadardan harcasın.” 97 Bu ayet talakın türüne temas
etmeksizin âmm bir şekilde varid olduğu için Hanefiler, bain talakla boşanmış
kadının da nafaka hakkı olduğu görüşünü savunur.
Maliki, Şafii ve Hanbeliler ise bu durumdaki kadının nafaka hakkının
bulunmadığı görüşündedirler. Şafii ise yukarıdaki ayetten hareketle bain talakla
boşanmış kadının sükna (eşin evinde oturma) hakkı olduğunu belirtir.
Kocası vefat eden kadın ise zaten kocasından belirlenen oranda miras payı
alacağından nafaka alamamaktadır.
1.3.4. Diğer Hükümler
-

Kadın iddeti tamamlanmadan başkası ile ne evlenebilir ne de nişanlanabilir.
Sadece vefat iddeti bekliyorsa kendisine üstü kapalı bir biçimde evlilik
teklifinin çıtlatılmasında beis olmadığı ayette şöyle ifade edilir:

“Ölüm iddeti beklemekte olan kadınlarla evlenme talebinizi çıtlatmanızda ya da
bu isteğinizi gönlünüzde saklamanızda bir sakınca yoktur.”98
-

İddet sona erene kadar boşanan eşler arasındaki mahremiyet hükümleri
boşamanın türüne göre farklılık arz eder. Şöyle ki;

Ric’î boşamada, evlilik bağı tam olarak kopmadığı ve koca, tek taraflı irade ile
hala dönme imkanına sahip bulunduğu için, tarafların cinsel ilişki ve öncülleri
olan davranışları yapmaları caizdir.
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Bain boşamada ise cinsel ilişki ve diğer cinsel davranışlar caiz olmaz. Evin
farklı odalarında kalmaları gerekir. Birden fazla oda yok veya taraflar arasında
helal/haram sınırlarına riayet hususunda eksiklik bulunursa kocanın başka bir
yere taşınması uygun görülür.
-

İddet sırasında çocuk dünyaya gelirse ve doğum, iddetin başlangıcından
itibaren 6 ay ile 12 ay arasında ise çocuğun nesebi sahih kabul edilir.

-

İddet sırasında eşlerden biri vefat ederse, ric’i talakta hayatta kalan eş,
diğerine mirasçı olur. Bain talakta ise mirasçılık hükümleri işlemez.

11.2. HADÂNE (KÜÇÜK ÇOCUKLARIN BAKIM VE EĞİTİMİ)
Küçük çocuğun evlilik sona erdikten sonra bakım ve eğitimi ile ilgili hak,
genellikle daha iyi yapacağı için prensip olarak anneye verilmiştir. Bu konuda
şöyle bir rivayet nakledilir:
Bir kadın Rasûlullah’a geldi ve şöyle dedi:
“Ya Rasûlullah! Karnım, şu oğluma yuva, göğsüm pınar, kucağım da kundak
oldu. Babası beni boşadı ve onu benden almak istiyor” diyerek şikayette
bulundu.
Hz. Peygamber kadına şöyle buyurdu:
“Başkası ile evlenmedikçe çocuk üzerinde öncelikle sen hak sahibisin.” 99
Konuyla ilgili bir de sahabi uygulaması bulunmaktadır. Şöyle ki;
Hz. Ömer, eşinden ayrılır ve Asım adlı oğlunu himaye hususunda eski eşiyle
ihtilaf eder. Dava Hz. Ebu Bekir’e arz edilince çocuğun bakım ve terbiye
hakkının annesine verilmesine karar verir ve Hz. Ömer’in onların nafakasını
karşılamakla yükümlü olduğunu belirtir. Sonra Hz. Ömer’e şöyle der:
“Ey Ömer! Annesinin kokusu, okşaması ve şefkati, büyüyüp kendi seçimini
yapana kadar senin yanındaki petekli baldan daha hayırlıdır.”
Netice olarak dört mezhep de, hadane hakkının anneye verilmesi görüşünde
müttefiktir. Velayet ise çocuğun mali ve şahsi haklarını daha iyi koruyacağı
düşüncesiyle babaya verilmiştir.
Hadane hakkı verilecek kişinin, hür, akıllı, büluğ çağında, yaşantısı sahih ve
çocuğa bakma imkanına sahip olması gerektiği hususunda görüş birliği
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bulunmaktadır. Şafiiler dışındaki üç mezhebe göre Müslüman olma şartı yoktur.
Hanefiler irtidat etmiş kadını bu hükümden istisna eder.
Hadane hakkı elde etmiş olan kadın, çocuğa yabancı olan bir kişi ile evlenirse ve
o kimse de şefkatli bir yapıya sahipse kadının hakkı elinden alınmaz.
Hanefilere göre, çocuk erkek ise temyiz yaşı kabul edilen yedi yaşına geldikten
sonra eğitim ve meslek kazanması dolayısıyla da hayata hazırlık açısından
babaya verilmesi gerekir. Çocuk kız ise bu süre dokuz yaşına kadar uzatılır.
Malikilere göre hadane süresi bulüğ çağına kadardır. Şafii ve Hanbelilere göre
temyiz çağına kadar annenin yanında kalan çocuk, temyizden sonra anne ya da
babadan dilediğini seçmesi için muhayyer bırakılır.
Hadane hakkı hususunda önemli bir mevzu da bakım sırasındaki masraflar
meselesidir. Çocuğa yapılacak nafaka harcamaları, varsa kendi malından temin
edilir, yoksa baba bunları karşılamakla yükümlüdür. Baba fakir ise nafaka
yükümlüsü olan akrabalara geçilir.
11.3. EMZİRME
Annenin çocuğuna karşı en önemli vazifelerinden biri emzirmektir. Bu husus
Bakara suresinde şöyle ifade edilmiştir:
“Anneler, çocuklarının emzirilme süresini tamamlamak için onları tam iki yıl
emzirir. Annelerin yiyecek ve içeceği de örfe göre babanın görevidir. Hiç
kimseye gücünün üstünde bir yük yüklenmez. Hiçbir ana ve babaya çocukları
sebebiyle zarar verilmez. Mirasçı da aynı görevle sorumludur. Anne ve baba,
kendi aralarında istişare edip çocuğu sütten kesmek isterlerse onlara günah
yoktur. Eğer çocukları süt anneye emzirtmek isterseniz ücretini usule uygun
olarak verirseniz size bir günah yoktur.”100
Fakihler annenin çocuğunu diyaneten emzirmekle yükümlü olduğu hususunda
ittifak etmişlerdir. Fakat kazâen de yükümlü olup olmadığı hususu ihtilaflı bir
meseledir.
Hanefilere göre emzirmek istemeyen bir kadın, kazâen zorlanamaz. İmam
Malik’e göre kadının sosyal durumuna göre karar verilir. Diğer iki mezhebe göre
ise kadın, kazâen de çocuğunu emzirmek zorundadır.
Bazı durumlarda ise annenin kazâen de emzirmeye zorlanabileceği konusunda
görüş birliği vardır. Bu durumlar özetle şöyledir:
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-

Emzirecek başka kadın bulunamıyor ise

-

Baba veya çocuğun süt annenin ücretini ödeyecek varlığı yoksa.

Boşanmış ve iddetini tamamlamış anne ile kocası ölen anne, küçük çocuğunu
emzirme karşılığında ücret isteyebilir. Diğer kadınlardan daha fazla talep etmez
ise öz annenin, süt annelere göre önceliği bulunmaktadır. Fakat anne, evlilik
devam ederken, çocuğunu emzirme karşılığında ücret isteyemez.

OKUMA PARÇASI101

Kadın kocası ile muhâla’a yaptığı zaman caiz olur. Biz Hanefilere göre bu, bir bain talak
sayılır. Şafii’ye göre ise fesih sayılır. Bu görüş Abdullah b. Abbas’tan rivayet edilmiştir.
Başka bir rivayete göre O, sahabe çoğunluğunun görüşüne dönmüştür.
Şafii şu ayeti delil getirmiştir:
“Boşama iki defadır. Bundan sonrası ya iyilikle tutmak ya da güzellikle salıvermektir.
Kadınlara verdiklerinizden (boşanma esnasında) bir şey almanız size helal olmaz. Ancak
erkek ve kadın Allah’ın sınırlarında kalıp evlilik haklarını tam tatbik edememekten
korkarlarsa bu durum müstesna. (Ey müminler!) Siz de karı ile kocanın, Allah’ın
sınırlarını hakkkıyla muhafaza etmelerinden kuşkuya düşerseniz, kadının (erkeğe) fidye
vermesinde her iki taraf için de bir sakınca yoktur. Bu söylenenler Allah’ın koyduğu
sınırlardır. Sakın onları aşmayın. Kim Allah’ın sınırlarını aşarsa işte onlar zalimlerdir.
Eğer erkek kadını (üçüncü defa) boşarsa, ondan sonra kadın başka bir erkekle
evlenmedikçe onu alması kendisine helal olmaz.” 102
Şafii der ki;
Biz muhâla’ayı bir talak kabul edersek bu ayetin siyakına göre talaklar dört olur. Talak
sayısı ise üçten fazla olamaz. Öte yandan nikah, feshedilebilen bir sözleşmedir. Öyle ki
siz Hanefilere göre nikah, denkliğin bulunmaması, âzat muhayyerliği ve büluğ
muhayyerliği gibi durumlarda feshedilebilir. Karşılıklı rıza ile de feshedilmesi
mümkündür. Karşılıklı rıza ise muhâla’a yoluyla olur.
Şafii, feshedilmesi mümkün olan muavaza sözleşmesini karşılıklı rıza ile feshinin caiz
olması konusunda alış verişe kıyas etmiştir.
Biz Hanefilerin delili ise Ömer, Ali ve Abdullah b. Mes’ud’dan mevkuf ve merfu olarak
rivayet edilen şu hadistir.
“Muhâla’a, bir bain talaktır”.
Bunun anlamı şudur:
Nikah sözleşmesi yapıldıktan sonra feshedilemez. Görmez misin, nikah mahallini teslim
etmeden önce helak olması durumunda feshedilmez. Çünkü nikah akdiyle gerçekleşen
milk, zorunludur ve ancak eşlerin birbirinden cinsel yararlanma hakkında belirginleşir.
(Yani nikah mülkiyeti, eşya (ayn) veya menfaat mülkiyeti değildir. Yalnızca kocanın,
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eşinden cinsel yararlanması konusunda etkisi görülür. Biz bunu “Nikah” konusunda şöyle
açıklamıştık:
Kefaetin bulunmaması nedeniyle olan fesih, sözleşme henüz tamam olmadan
gerçekleşmiş olan bir fesihtir. Dolayısıyla bu, sözleşmeyi tamamlamaya yanaşmamak
anlamına gelir. …”

Bu bölümde ne öğrendik?
Bu bölümde İslam hukukuna göre evlilik birliğinin sona erme halleri incelendi. Evliliğin genel
olarak kocanın boşaması (talak) yoluyla olduğu görüldü. Boşamanın farklı açılardan yapılan
çeşitleri (ric’i/bain ve sünni ve bid’i) üzerinde duruldu.
Diğer yandan evliliğin boşama dışında sebepleri oluşması halinde tefrik ve muhala’a yoluyla sona
ereceği incelenmiştir.

12. İSLAM MİRAS HUKUKU I

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde İslam hukukunda mirasın rükünleri, mirasçı olma sebepleri, mirasçı olabilmenin
şartlarının neler olduğu, terikenin İslam hukukçuları tarafından nasıl tanımlandığı, terike
üzerindeki hakların neler olup bunlara kimlerin sahip olduğu öğrenilecektir.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Ülke farklılığının mirasta herhangi bir etkisi var mıdır?
2) Batan bir vapurda yolculuk yapmakta olan baba-oğul, karı-koca gibi birbirlerine mirasçı
olabilecek kişilerin birlikte ölmesi ve hangisinin daha önce öldüğünün tespit edilememesi
halinde miras taksimi nasıl yapılmalıdır?
3) Vârisi bulunmayan bir kimse öldüğünde sahip olduğu mallar nereye aktarılmaktadır?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

İslam miras hukuku

Kazanım

İslam miras hukukunun temel
kavramları öğrenilecektir.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
İslam miras hukukunun temel
kavramları örneklerle incelenerek
konunun daha kolay anlaşılması
sağlanacaktır.

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•
•

Varis
Muris
Terike
Vela
Asabe
Zevi’l-erhâm
Ashâb-I ferâiz

GİRİŞ
İslam miras hukuku, klasik fıkıh kitaplarında “ferâiz” terimi ile ifade edilir. Ferâiz, “farz”
mastarından türetilmiş olan “ferîza” kelimesinin çoğuludur. Sözlükte takdir olunan şey anlamına
gelen ferîza terim olarak, mirasçı için terikede şer’an takdir olunan belirli pay demektir. Bazı
mirasçıların hak ettiği bu belirli paya “farz” da denir. Bu manaya gelen farz kelimesinin çoğulu
fürûz şeklindedir. Buna göre ferîza ile farz, ferâiz ile fürûz eş anlamlı kelimeler olmaktadır.
Ferizanın türetildiği farz mastarı ise, takdir etmek, kesin olarak belirtmek, bedelsiz vermek,
indirmek, açıklamak ve helal kılmak anlamlarında kullanılır. Miras hukuku terimi olan ferîza’nın
bu anlamlardan her biri ile ilişkisi vardır. Çünkü bazı mirasçıların hakkı olan paylar, Allah
tarafından takdir edilmiş, miktarı kesin, bedel ödemeden kazanılan, vahiy yoluyla Allah katından
indirilen, O’nun tarafından açıklanan ve helal kılınan haklardır. Bu sebeplerden dolayı bu hakka
ferîza denmiştir. Ferîza ayrıca, Allah Teâlâ’nın kullarına farz kıldığı yükümlülük anlamında da
kullanılır.
İslam Miras hukukunun özel ismi ve bir ilim dalı olarak ferâizi şöyle tanımlamak mümkündür:
Her hak sahibinin terikeden hakkının ne olduğunu bilmeye yarayan fıkıh ve hesap kurallarından
oluşan bir ilim dalıdır. Bu ilim dalına İlmü’l-ferâiz denildiği gibi İlmü’l-mevârîs ve İlmü’t-terikât
da denilmektedir.

12.1. Mirasın Rükünleri
Mirasın üç rüknü vardır. Bunlardan birinin eksik olması halinde mirastan bahsedilemez.
A-Mûris-müverris: Başkalarının kendisinden miras almaya hak kazandığı ölmüş kimse
demektir.
B-Vâris: Mirasçılık sebeplerinden biri vasıtasıyla mûrisin geride bıraktığı mal varlığından
pay almaya hak kazanmış kimsedir. Türk hukuk literatüründe mûris için miras bırakan,
vâris için de mirasçı terimleri kullanılmaktadır.
C-Miras: Ölen kimsenin geride bıraktığı mal ve haklardır. Buna terike, irs ve türâs da
denmektedir.
12.2. Mirasçı Olma Sebepleri
Mirasçı olma sebepleri ifadesiyle mirasın hangi sebeplere mirasçılara intikal edeceği
anlatılmak istenir. Mirasçı olabilmek için bu sebeplerden birinin mutlaka bulunması
gerekir. İslam miras hukukuna göre bir kişinin mirasçı olabilmesi için üç sebep vardır.
12.2.1. Kan hısımlığı
Kan hısımlığı, ölen kişi ile mirasçı arasındaki soy bağıdır. Bu bağ hiçbir zaman ortadan
kalkmayacağı için kan hısımlığı mirasçılık sebeplerinin en kuvvetlisidir. Kan hısımları üç
gruptur.
1- Ashab-ı feraiz: Kan hısımlarından bazılarının ne oranda pay alacağı şer’î delillerle
belirlenmiştir. Bunlara ashab-ı feraiz (belirli pay sahipleri) denir. Bunlar paylarını diğer
kan hısımlarının hepsinden önce alırlar.
2- Asabe-i nesebiyye: Kan hısımlarından bazılarının ashab-ı feraiz gibi belirli payları
yoktur. Bunlar ashab-ı feraiz ile birlikte mirasçı oldukları zaman, mezkur grup paylarını
aldıktan sora terikeden geride kalanı, kendi başlarına bulundukları vakit ise terikenin
tamamını alırlar. Bunlara asabe-i nesebiyye veya sadece asabât denir.
Kan hısımlarına terike farz (belirli pay), asabelik ve red olmak üzere üç kanaldan geçer.
Bazı kan hısımları iki kanaldan da miras alabilir. Mesela bazı hallerde baba ve sahih
dedeye belirli payla birlikte asabe olarak kalan da verilir. Amcasının oğlu ile evli bir

kadın ölür ve geride kocasından başka mirasçı bırakmazsa, sağ olan eş terikenin yarısını
ashab-ı feraizden bir mirasçı (koca), kalanı da asabe türü bir mirasçı olmasından dolayı
alarak mirasın tamamına sahip olur.
Bazen de kan hısımı mirasçı, biri farz diğeri red olmak üzere farklı iki kanaldan miras
alabilir. Mesela bir kimse vefat edip geride mirasçı olarak sadece bir kızını bırakacak olsa
bu kız terikenin yarısını belirli pay olarak, kalan yarısını da red olmak üzere alır.
3- Ashâb-ı feraiz ve asabât dışında kalan kan hısımlarına zevi’l-erhâm denir. Bunlar sözü
edilen bu iki grup mirasçı bulunmadığı zaman mirastan pay alabilirler.
12.2.2. Sahih Nikâh
Sahih bir şekilde yapılan nikâh akdi ile eşler arasında mirasçılık sebebi meydan gelmiş
olur. Eşlerin birbirlerine mirasçı olmaları için nikâhtan sonra zifaf ve halvet-i sahihanın
gerçekleşmiş olması şart değildir.
Evlilik devam ederken eşlerden birisinin vefat etmesi halinde sağ kalan eş ölene mirasçı
olur. Evlendikten sonra boşama gerçekleşir ve iddet süresi de sonra ermiş olursa artık
eşler birbirilerine mirasçı olamazlar.
Ric’î talakla boşanmış bir kadın iddet beklemekte iken kendisi veya kocası vefat edecek
olursa sağ kalan eş ölene mirasçı olur. Çünkü ric’î talak, iddet devam ettiği sürece evlilik
bağını koparmaz.
Kocasının sağlıklı günlerinde bâin talakla boşadığı bir kadın iddet beklemekte iken
kendisi veya kocası vefat ederse eşler birbirlerine mirasçı olamazlar. Zira bâin talak eşler
arasındaki nikâh bağını koparır. Ancak koca karısını ölüm hastalığı sırasında bâin talakla
boşar ve iddet tamamlanmadan ölürse kadın kocasına mirasçı olur. Buna karşın kadın
iddet süresi içinde ölürse koca ona mirasçı olamaz.
Fasid ve bâtıl nikâhlar zifaf veya halvet gerçekleşse bile mirasçı olmaya bir sebep teşkil
etmezler.

12.2.3. Velâ
Velâ, hükmî akrabalık demektir. Buna, nesep yönünden olmadığını belirtmek için sebebî
asabelik ( )الﻌﺼﻮبﺔ الﺴﺒﺒيﺔde denir. Velâ kendi içinde “velâü’l-atâka” ve “velâu’l-muvâlât”
olmak üzere ikiye ayrılır.
1) Velâu’l-atâka (والء الﻌﺘﺎقﺔ: Azad etme velâsı): Azad eden efendi ile azad ettiği köle
arasında Şâri’in tesis ettiği hükmi akrabalıktır. Sahibi köleyi azad ederek hürriyetine
kavuşturursa Şâri’ hem bu iyiliğe karşılık olmak hem de köle azadına teşvik etmek üzere
söz konusu kişiye nesebî akrabalık yerine geçen velâ hakkı tanımıştır. Azad edilen köle
ölür ve kendisine nesep veya evlilik sebebiyle mirasçı olacak hiç kimse bulunmazsa azad
eden eski efendisi yahut onun erkek asabesi velâ sebebiyle azad edilen köleye mirasçı
olur.
Kölelik kalkmış oluğu için günümüzde böyle bir müessese bulunmamaktadır.
2) Velâu’l-muvâlât: (والء الﻤﻮاالة: Sözleşme velâsı) Muvâlât, hür iki kişi arasında yapılan
bir sözleşmedir. Nesebi bilinmeyen bir kimse başkasına, “Sen benim mevlam ol; ölürsem
bana mirasçı olursun, cinayet işleyecek olursam benim yerime diyet ödersin” diye teklifte
bulunur, karşı taraf da bu teklifi kabul ederse, taraflar arasında bir muvâlât sözleşmesi
kurulmuş olur. Hanefilere göre ölen kişinin akrabası yoksa bu sözleşme sebebiyle teklifi
kabul eden kişi nesebi bilinmeyen şahsa mirasçı olur. Diğer İslam hukukçuları velâu’lmuvâlâtı bir mirasçılık sebebi kabul etmezler.
12.3. Mirasçı Olabilmenin Şartları
Bir miras olayından bahsedebilmek için sadece rükünlerinin tamamlanması ve
sebeplerinin bulunması yeterli değildir. Bunların dışında bazı şartların da gerçekleşmiş
olması gerekir. İslam miras hukukuna göre mirasçı ancak üç şartın gerçekleşmesi halinde
terikeden pay almaya hak kazanabilir. Bunları şöyle sıralamak mümkündür:
12.3.1. Mûrisin ölmesi
Bir kimsenin mal varlığının başkalarına miras yoluyla intikal edebilmesi o şahsın
ölümüne bağlıdır. Çünkü ölümle kişilik sona ermekte ve ölen kişi mülkiyet hakkına sahip
olma vasfını kaybetmektedir. Ölüm ya gerçek, ya hükmî ya da takdirî olur.

1-Hakîki Ölüm: Herhangi bir sebeple biyolojik hayatın sona ermesidir. Hakîki anlamda
ölen kişinin nefesi kesilmiş ve kalbi durmuş olur. Böyle bir kişiyi tıbbî müdahale ile
yeniden hayata döndürmek mümkün olmaz.
2-Hükmî ölüm: Kaybolan, kendisinden uzun süre haber alınamayan ve hayatta olup
olmadığı bilinemeyen kimseye İslam hukukunda mefkûd denir. Yeteri kadar bekleme
süresi geçtikten sonra mefkudun hâkim tarafından öldüğüne hükmedilmesi hükmî ölüm
diye isimlendirilir.
Mefkud hakkında yargı yoluyla ölüm kararı verilebilmesi için gereken bekleme süresi ile
ilgili üç temel görüş vardır:
a-Mefkudun beldesindeki yaşıtlarının ölmüş olacağı ve onlardan hiçbirinin sağ
kalmayacağı zaman dilimi.
b- Mefkudun doğum tarihinden itibaren belirli bir senenin geçmiş olması. Bu konuda 70
ile 120 yıl arasında değişen yaş süreleri ileri sürülmüştür.
c- Herhangi bir süre belirlemeyip bunu hâkimin takdirine bırakmak. Zira insanların
yaşama süresi hastalık, sağlık, çevre ve benzeri şartlara göre değişiklik gösterir.
Sibâ’î bu son görüşü tercih etmekte fakat herhangi bir sınır belirlememenin yargının işini
zorlaştıracağı, her olayla ilgili farklı hükümler verilerek hukuki istikrarın bozulacağı
gerekçesiyle bir yaş belirlenmesi gerektiği görüşünü savunmaktadır.
Mefkûd yargı yoluyla ölümüne hüküm verilinceye kadar kazanılmış haklar bakımından
sağ kabul edilir. Dolayısıyla sahip olduğu mallar üzerinde mülkiyet hakkı devam eder.
Ölümüne hüküm verilmeden önce yakınlarından hiçbiri onun mallarına mirasçı olamaz.
Hüküm verildiği andan itibaren ölmüş kabul edilir ve malları mevcut mirasçılarına
paylaştırılır. Hüküm verilmeden önce vefat etmiş olan mirasçıları terikeden hiçbir şey
alamazlar.
Mefkûd, kazanacağı haklar bakımından hüküm vaktinde değil kaybolduğu andan itibaren
ölü sayılır. Bu yüzden kaybolmasından ölümüne hüküm verilinceye kadar geçen süre
içinde vefat eden akrabalarına mirasçı olamaz. Çünkü mûris öldüğü anda hayatta olduğu

kesin değildir. Fakat sağ olarak ortaya çıkma ihtimalinden dolayı kendisine düşen pay
ihtiyaten ayrılıp bekletilir. Sağ olarak dönecek olursa ayrılan bu pay kendisine teslim
edilir. Şartlar oluşup ölümüne hükmedilecek olursa bu mallar diğer hak sahiplerine
payları oranında dağıtılır.
Ölümüne hükmedilen mefkûdun daha sonra sağ olarak geri dönmesi mümkündür. Bu
durumda mirasçılarına paylaştırılmış olan malları ellerinde mevcutsa geri alınır.
Harcanmış, elden çıkarılmış veya telef olmuş mallarının tazmin ettirilmesi gerekmez.
Zira mefkudun malları mirasçılara hâkimin hükmüne dayanılarak taksim edilmiştir.
Dolayısıyla bu taksim şer’an izin verilerek yapılmış olan bir taksimdir. Mecelle’de
belirtildiği üzere İslam hukuk düzeninin izin verdiği bir konuda malın telef olması
halinde doğan zararı tazmin etmek gerekmez.
3-Takdirî ölüm: Ceza olarak düşmesine sebep olan kişiye ğurre ödettirilen ana karnındaki
ceninin ölümüdür. Çünkü İslam hukuku suç işleyen failin ğurre denilen tazminat cezası
ödemesini öngörmüştür. Tazminat ölüye değil diriye karşı işlenen suçtan dolayı
ödettirilmesi gereken malî bir cezadır. O halde zorunlu olarak ceninin hayatta olduğu ve
anasına karşı işlenen müessir fiil sebebiyle öldüğü kabul edilmelidir. Hayatta olduğu
kabul edildiğine göre cenin mûris olduğu gibi mirasçı da olabilir. Bu sebeple ana
karnında başı ve diğer organları belirmiş olan cenin müessir bir fiille düşürülecek olursa,
onun öldürülmüş olduğu kabul edilir. Müessir fiilden önce ölmüş olabileceği ihtimali
hesaba katılmaz. Buna rağmen müessir fiil ile meydana gelen düşükte ceninin canlı
olduğu ve müessir fiilden dolayı öldüğü kesin olarak bilinemediği için hayatta oluşu ve
ölümü hakkında verilen kararlar takdirî ve farazî niteliktedir. Takdirî ölümde ceninin ölü
olarak düşmüş olması gerekir. Diri olarak doğup daha sonra vefat edecek olursa tazminat
olarak ğurre değil tam diyet ödenmesi gerekir. Bu durumda ölüm takdirî değil hakîki
olur.
Cenin için suçun faili tarafından ödemesi gereken tazminat (ğurre) ile ceninin
kendisinden önce ölen akrabalarından alacağı miras bu takdirî ölüme dayalı olarak
ceninin mirasçılarına intikal eder. Ancak suçun faili aynı zamanda ceninin varislerinden
biriyse ona pay verilmez.

12.3.2. Mirasçının, mûrisin ölümü sırasında hayatta olması
Miras hakkı kazanmak için gerekli olan şartlarından ikincisi mûris öldüğü anında
mirasçının hayatta olmasıdır. Hayatta olma hakiki ve takdirî olmak üzere iki şekilde
düşünülebilir.
1-Hakikî hayat, mûris öldüğü zaman mirasçının yaşıyor olmasıdır. Hayatta olmayan insan
hak (vücub) ehliyetine sahip olmadığı için vâris olamaz. Bu nedenli iki kişi deniz
yolculuğu yaparken, depremde veya yangında hayatlarını birlikte kaybetseler ve
bunlardan hangisinin daha önce öldüğü bilinemese, bunlar birbirlerine mirasçı olamaz.
Çünkü bu iki kişiden hangisinin diğerinin ölümü sırasında hayatta olduğunu bilmek
mümkün değildir. Bu bakımdan her birinin mal varlığı kendi ölümü sırasında hayatta
oldukları bilinen mirasçılarına verilir.
Mirasçı olmak için hükmen hayatta olmak yeterli değildir. Nitekim hükmen hayatta kabul
edilen mefkûd kayıp bulunduğu süre içinde ölen akrabalarına mirasçı olamaz. Mirasçıları
arasında mefkûd bulunan bir kimse vefat edecek olsa, terike mefkud dışında hayatta
oldukları kesin olarak bilinen diğer mirasçıları arasında paylaştırılır. Yukarıda da
belirtildiği gibi mefkudun hissesi sağ dönme ihtimaline karşı ihtiyaten ölümüne
hükmedilinceye kadar elde tutulur.
2-Takdirî hayat, ana karnındaki ceninin hayatıdır. İslam hukukuna göre kişilik, sağ
doğmak şartıyla ana rahminde teşekkül ile başladığı için takdiren hayatta kabul edilen
cenin ölen bir yakınına mirasçı olabilir. Ancak ceninin mirasçı olabilmesi iki şartın
gerçekleşmesine bağlıdır:
a- Mûris öldüğü zaman ana rahminde olması.
Mûris vefat ettiği zaman mirasçıları arasında çocuğu mirasçı olabilecek hâmile bir kadın
bulunabilir. Bu kadın, mûrisle nikâhlı veya boşanmış olup iddet beklemekte olan karısı
olabileceği gibi başka bir yakınının mesela oğlunun, babasının veya erkek kardeşinin
karısı da olabilir. Hüküm hâmile kadının, mûrisin veya başkasının eşi olmasına göre
farklılık gösterir.

aa) Hâmile kadın mûrisin eşi ise ceninin ona mirasçı olabilmesi için söz konusu kadının
ölüm veya boşamadan itibaren hamilelik için belirlenen azamî süre dolmadan önce
doğum yapmış ve iddetinin bittiğini ikrar etmemiş olması gerekir. Bu durum ceninin
mûris öldüğü sırada ana rahminde mevcut olduğunun bir göstergesidir. Eğer kadın azamî
hamilelik müddetini tamamladıktan yahut iddetin bitmesinin imkân dahilinde olması
kaydıyla iddetinin bittiğini ikrar ettikten sonra doğum yaparsa cenin mirasçı olamaz. Zira
kadının ikrarı çocuğun nesebinin ölen kişiden olmadığı anlamına gelir. Nesep ölen
kişiden sabit olmadığı için cenin ona mirasçı olamaz.
ab) Hâmile kadın mûristen başka birinin eşi ise ve de mûris öldüğünde kocası ile nikâhı
devam etmekte ise cenin ancak anası onu ölümden itibaren asgarî hamilelik süresi içinde
veya bundan daha az bir sürede doğurursa mirasçı olabilir. Burada nesebin ölen kişiden
sabit olduğunun tesbitine ihtiyaç olmadığı için sadece muris öldüğü vakitte ceninin ana
rahminde mevcut olduğundan emin olmak gerekmektedir. Onun için burada hamileliğin
asgarî müddeti dikkate alınmıştır.
Muris öldüğü vakit kadının kocası ile nikâhı devam etmiyorsa, başka bir ifade ile kocası
ölmüş veya kadın boşanmış ise iddetinin bittiğini ikrar etmediği takdirde, hamileliğin
azamî süresi tamamlanmadan önce doğum yapmak şartıyla cenin mirasçı olabilir. Bundan
daha uzun bir süre geçtikten sonra doğum yapacak olursa cenin mirasçı olamaz. Zira
muris öldüğü zaman onun ana rahminde mevcut olduğu kesin değildir.
b- Sağ olarak doğması
Cenin yukarıda belirtilen zaman diliminde sağ olarak doğarsa, hayatta olduğuna dair
kabulün doğru olduğu ortaya çıkar ve mirastan kendisine ayrılan payı alır. Sağ olarak
doğması onun muris öldüğünde ana rahminde canlı olduğunun delilidir. Sağ doğma,
doğum sırasında nefes alıp verme, ağlama, aksırma, gülme veya bir organını hareket
ettirme gibi belirtilerle anlaşılır. Ölü doğacak olursa hayatta olduğuna dair kabulün yanlış
olduğu ortaya çıkmış olur ve mirasçı olamaz. Çünkü mûrisin ölümü anında hayatta
olduğu bilinmemektedir.

12.3.3. Mirasçının ölen kişiye hangi yönden mirasçı olunduğunun bilinmesi
Miras alma hakkı olanlarla olmayanların birbirinden ayırt edilmesi ve hisse miktarları,
mirasın hangi sebeple kazanıldığına, akrabalığın öz veya üvey, mirasçının erkek veya
kadın oluşuna göre değişmektedir. Bu sebeple miras hükümlerinin doğru bir şekilde
uygulanabilmesi mirasçının ölen kişiye hangi yönden mirasçı olduğunun bilinmesine
bağlıdır.
12.3.4. Miras engellerinden birinin bulunmaması
Mirasçılığın gerçekleşebilmesi için Şer’an belirlenmiş olan miras engellerinden birinin
bulunmaması gerekir. Bu engellerden biri bulunduğu takdirde mirasçı olma sebeplerinden
biri mevcut olup kişi mirasçı olmanın bütün şartlarını taşısa bile mirastan yoksun kalır.
12.4. Mirasçı Olmaya Engel Olan Durumlar
Miras engeli (mâni’i) şöyle tanımlanmıştır: Karâbet, nikâh ve velâ gibi mirasçı olma
sebeplerinden biri bulunmasına rağmen kişinin mirasçı olma ehliyetini ortadan kaldıran
durumdur. Tanımdan da anlaşılacağı üzere mâni’, kişiyi sadece mirastan yoksun
bırakmakla kalmaz aynı zamanda onun mirasçı olma ehliyetini de ortadan kaldırır.
Bundan dolayı mirastan tamamen yoksun kalan mahcubtan ayırt etmek için buna mahrum
denilmiştir. Terike paylaştırılırken mahrum, mirasçılar arasında hiç yokmuş gibi
davranılır. Dolayısıyla mahrumun varlığı mirasçılardan herhangi birinin noksan veya tam
olarak hacbedilmesine etki etmez.
Mahrum ile ileride hakkında bilgi verilecek olan mahcûb birbirlerinden farklı iki
kavramdır. Mahrumun mirasçı olamamasına ve mirastan yoksun kalmasına sebep olan
durum kendisindedir. Oysa mahcubun miras alamama sebebi kendisinden daha öncelikli
bir mirasçının varlığıdır. Bu yüzden mahcub mirastan yoksun kalmakla birlikte mirasçı
olma ehliyetine sahiptir. Öyle ki, öncelikli olan mirasçı bulunmasaydı mirasçı olacaktı.
Şer’an belirlenmiş asıl miras engelleri yanında mirasçılık sebep ve şartlarından birinin
yokluğuna indirgenebilecek tâli nitelikte başka miras engelleri de vardır. Asıl miras
engelleri, kölelik, mirasçının mûrisi öldürmesi (katl), din farklılığı ve gayrimüslimlerle
sınırlı olmak üzere ülke ayrılığıdır. Tâlî miras engelleri ise ölüm tarihinin veya mirasçının
bilinememesi, li’ân ve mirasçının veledi zina olmasıdır.

12.4.1. Asıl Miras Engelleri
1-Kölelik
Kölenin mülkiyet edinme ehliyeti yoktur. Bu bakımdan ne o başkasına ne de başkası ona
mirasçı olamaz. Kölelik ister tam (  )القنister eksik ( مﻌﺘ َق الﺒﻌض، اﻡ الﻮلد، الﻤدبر،  )الﻤﻜﺎتبolsun
her iki taraf için mirasçı olmaya engeldir. Köle ölen hür bir yakınına mirasçı olamaz.
Çünkü köleyi ölen hür akrabasına mirasçı yapmak aslında murisin malını ona değil
murise yabancı olan kölenin efendisine aktarmak olur. Sebepsiz yere yabancı birini
mirasçı yapmanın kabul edilecek bir tarafı yoktur. Köle ölecek olsa hür yakını da köleye
mirasçı olamaz. Zira kölenin miras olarak geride bırakabileceği bir malı yoktur, elindeki
mallar efendisine aittir.
2- Mirasçının Mûrisi Öldürmesi (katil)
Öldürmenin miras engeli olduğu konusunda âlimler görüş birliği içindedir. Çünkü Hz.
Peygamber şöyle buyurmuştur: “ ليس لﻠقﺎتل ميراثKatile miras yoktur”103, ال يرث القﺎتل شيئﺎ
“Katil hiç bir şeye mirasçı olamaz”104 Ayrıca katil miras bırakan kişiyi haram bir yolla
öldürerek mirası zamanından önce alma konusunda acele etmiştir. Başkalarının
murislerini öldürmeye teşebbüs etmelerini önlemek için katil mirastan yoksun
bırakılmakla cezalandırılmalıdır. Nitekim “Kim bir şeye vaktinden evvel nail olmada
acele ederse o bu şeyden yoksun kalmakla cezalandırılır.” (Mecelle, md. 99) kuralı da
bunu teyit eder. Değer taraftan haksız yere adam öldürmek suç, miras bir nimettir. Katile
miras verilecek olursa suç nimete ulaşmaya sebep teşkil etmiş olur. Bu İslam hukukunda
kabul edilebilecek bir şey değildir.
Mirasçının mûrisi öldürmesinin miras engeli teşkil ettiği fakihler arasında ittifakla kabul
edildiği halde hangi tür öldürmenin miras engeli sayılacağı ihtilaf konusu olmuştur. Onun
için önce öldürme türlerine kısaca göz atmakta yarar vardır. Öldürme öncelikle haksız
öldürme ve haklı/bir mazerete dayalı öldürme olmak üzere iki kısma ayrılır.
a-Haksız öldürme türleri
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aa-Kasten (amden) öldürme:
Öldürülmesi caiz olmayan bir kimseyi ister kesici olsun ister olmasın, genelde insan
bünyesinin dayanamayacağı bir şeyle kasten vurarak öldürmektir. Bu tür öldürmede katil
günahkâr olur ve kısas cezasını hak eder. Kasten öldürmede kefaret yoktur. Öldürmenin
kasten olduğuna katilin öldürme fiilini işlerken kullandığı alete bakılarak karar verilir.
Zira kasıt insanın iç dünyasında gizlidir. Bunun için kullandığı alet kastın varlığına
gösterge kabul edilir. Bu durumda katilin “Ben onu kasten öldürmedim” sözü dikkate
alınmaz.
ab- Kasta benzeyen öldürme (şibh-i amd)
Öldürülmesi caiz olmayan bir kimseyi, genelde insan bünyesinin dayanabileceği bir
aletle kasten vurarak öldürmektir. Burada failin kasten vurması açısından “amd”, özelliği,
öldürme kastı bulunmaması bakımından da hata özelliği vardır. Çünkü kullanılan alet
öldürme aleti değildir. Onun için bu öldürmeye amde benzeyen öldürme denmiştir.
Amden öldürme ile şibh-i amd birbirinden öldürmede kullanılan alete bakılarak ayırt
edilir. Amde benzeyen öldürmede katile kısas değil kefaret, âkileye 105 de ağırlaştırılmış
diyet gerekir. Aynı zamanda katil maktule kasten vurduğu için günahkâr da olur.
ac- Hata ile öldürme:
Öldürme kastı olmaksızın bir kimseyi yanlışlıkla öldürmektir. Hata ya kasıtta ya da fiilde
olur. Mesela bir karaltıya uzaktan av zannedilerek ateş edilip vurulması, sonradan bu
karaltının av değil insan olduğunun anlaşılması durumunda kasıtta hata söz konusu olur.
Bir kuşa nişan alıp ateş etmek ve kurşunun kuşa değil insana isabet ederek onu öldürmesi
halinde ise fiilde hata meydana gelmiş olur.
ad- Hata gibi kabul edilen öldürme:
Gayri ihtiyarî bir fiille meydana gelen öldürme, hata gibi kabul edilen öldürmedir. Mesela
uyuyan bir annenin çocuğunun üzerine yuvarlanarak onu öldürmesi bu tür bir öldürmedir.
Uyuyan kimsede kasıt bulunmadığı için aslında bu bir hata değildir. Hata ile ve hata gibi
kabul edilen son iki tür öldürmede katile kefaret, âkileye normal diyet gerekir. Bu iki tür
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öldürmede katil, kasten ve kasta benzeyen öldürme fiillerindeki günahlardan daha hafif
bir günah kazanmış olur.
ae-Ölüme sebep olma (Tesebbüben katl)
Haksız bir fiil sebebiyle birinin ölümüne sebep olmaya tesebbüben katl denir. Mesela
kamuya ait bir yolda izinsiz kuyu kazarak mûrisin bu kuyuya düşüp ölmesi halinde
kuyuyu kazan mirasçı ölüme sebep olmuştur. Bu çeşit öldürmede her ne kadar âkileye
normal diyet ödemek gerekse de kuyuyu kazan gerçek anlamda katil olmadığı için kısas
ve kefaret söz konusu değildir.
b- Haklı öldürme türleri
ba- Celladın katil hakkında verilen idam hükmünü yerine getirmek için öldürmesi.
bb- Kamu hakkı olarak (hadden) öldürme. Mesela mürteddin öldürülmesi buna
örnek verilebilir.
bc- Canına, malına veya namusuna yapılan bir saldırıyı önlemek için öldürme.
bd- Canını, malını veya namusunu savunurken öldürmeden saldırıyı önleme imkânı
varken savunmada aşırı giderek öldürme.
be- Devlete bağlı kuvvetler içindeki (âdil) bir askerin devlete karşı gelen askeri
birlik içindeki bâğiyi öldürmesi.
bf- Velayeti altında bulunan bir hastayı tedavi ederken hastanın ölmesi.
Hanefi mezhebine göre kural olarak haksız olup kısas yahut kefareti gerektiren öldürme
türleri mirasçı olmaya engeldir. Buna göre yukarıda zikredilen haksız öldürme
türlerinden tesebbüben katl hariç diğer dört çeşidi mirasçı olmaya engel teşkil eder.
Çünkü bunlar hem haksız öldürmelerdir hem de ceza olarak kısas veya kefareti
gerektirmektedirler. Tesebbüben katilde ise kefaret yoktur müeyyide sadece âkilenin
normal diyet ödemesidir. Onun için haksız bir öldürme olmakla birlikte kısas yahut
kefareti gerektirmediği için tesebbüben öldürme miras engeli değildir.

Hanefî mezhebi haklı öldürmeleri mirasçılığa engel görmediği gibi mirasa engel olan
öldürmede katilin âkil ve bâliğ olma şartını da arar. Bu bakımdan çocuğun ve akıl
hastasının öldürmelerini mirasçılığa engel görmez.
Katil, öldürücü şekilde yaraladığı, henüz ölmemiş olan mûrisinden önce ölecek olursa
kendisinden sonra ölen mûrisi katile mirasçı olur.
Hanbelilere göre kısas veya diyet şeklinde bir tazminatı veya kefareti gerektiren haksız
öldürme türleri mirasçılığa engel teşkil eder. Haksız öldürme türlerinin beşi de
mirasçılığa engeldir. Ayrıca akıl hastası ile baliğ olmamış küçüğün öldürmeleri de diyet
gerektirdiği için mirasçılığa engel olur. Sözü edilen üç tür yaptırımı bulunmayan haklı
öldürme çeşitleri mirasçılığa mani değildir.
Hanefiler ve Hanbeliler, aralarında ufak farklar bulunmakla birlikte mirasçının murisi
öldürmesini miras engeli saymada orta bir yol tutmuşlardır. Hanefiler tesebbüben katl ile
âkil ve bâliğ olmamış çocuk ve akıl hastasının katlini mirasçılık engeli saymazken
Hanbeliler bunları da miras engeli kabul etmektedir.
Malikiler öldürmenin miras engeli olabilmesi için fiilin kasten ve düşmanca işlenmesini
dikkate alırlar. Bu unsurlar yukarıda sayılan öldürme türlerinden kasten öldürme, kasta
benzeyen öldürme ve tesebbüben öldürmede bulunduğundan dolayı bu üç çeşit öldürmeyi
mirasçılığa engel sayarlar. Hata ile öldürme, hata gibi kabul edilen öldürme ile haklı
öldürmeleri ve faili akıl hastası ile baliğ olmamış küçük olan öldürmeleri kasıt veya
düşmanlık unsurları içermediği için mirasçılığa engel görmezler. Bu yaklaşımlarıyla
öldürmeyi miras engeli saymada en dar çerçeveyi benimseyen mezhep Maliki mezhebi
olmaktadır. Mısır, Suriye ve Küveyt el-Ahvâlü’ş-şahsiyye kanunları Maliki mezhebinin
görüşü esas alınarak düzenlenmiştir.
Yukarıda zikredilen hadis-i şerifte geçen  القﺎتلkelimesinin âmm olup öldürme fiilini
işleyen herkesi kapsamına aldığını düşünen Şafiiler öldürmeyi en geniş ölçüde miras
engeli sayan mezheptir. Onlara göre, kasten, hatâen, haklı, haksız, doğrudan, dolaylı, faili
âkil ve baliğ olsun olmasın, tazminatı gerektirsin veya gerektirmesin, hatta suçlunun
idamına hükmeden hâkimin, çocuğuna ilaç içirirken çocuğun ölmesi durumunda babanın
öldürmesi de dâhil her türlü öldürme mirasçılığa engeldir.

3- Din Farklılığı
Din ayrılığı Müslüman ile gayrimüslim, Müslüman ile mürted arasında veya
gayrimüslimlerin kendi

aralarında

olabilir. Gayrimüslimin Müslümana

mirasçı

olamayacağı konusunda fakihler ittifak etmişlerdir. Çoğunluğa göre Müslüman da
gayrimüslime mirasçı olamaz. Çünkü Hz. Peygamber “ ال يﺘﻮارث اﻫل مﻠﺘين شﺘىFarklı iki din
mensubu birbirilerine mirasçı olamazlar.” buyurmuştur. Başka bir hadis-i şerifte de اليرث
“ الﻤﺴﻠﻢ الﻜﺎفر وال الﻜﺎفر الﻤﺴﻠﻢNe Müslüman kâfire ne de kâfir Müslümana mirasçı olamaz”
buyrulmuştur. Ancak farklı mezheplere mensup Müslümanlar birbirlerine mirasçı olurlar.
Bunların Kitap ve Sünneti farklı yorumlamaları din ayrılığını gerektirmez. Dolayısıyla
Sünnî Şiî’ye, Şiî de Sünnî’ye mirasçı olabilir.
Müslümanın dininden çıkıp kâfirliğini ilan etmesine irtidat, bu Müslümana da mürted
denir. Fakihler mürtedin mirasçı olamayacağı konusunda görüş birliği içindedir.
Başkalarının mürtede mirasçı olması meselesinde farklı görüşler vardır. Ebu Hanife’ye
göre mürted, irtidat halinde ölürse Müslüman iken kazandığı mallar bu döneme ait
borçları ödendikten sonra Müslüman mirasçılarına paylaştırılır. İrtidat eden erkekse bu
suç sebebiyle ölüm cezasını hak ettiği için irtidat ettiği andan itibaren ölü kabul edilir.
İrtidadından sonra kazanacağı mallar sahipsiz mal sayılarak beytü’l-mâle konur. İrtidat
eden kadın ise bu suçtan dolayı kadına ölüm cezası verilmeyeceği için onun irtidadı ölüm
sayılmaz. Bu bakımdan kadın fiilen ölünceye kadar elde edeceği bütün mallar mirasçıları
arasında paylaştırılır. Ebû Yusuf ve İmam Muhammed’e göre kadın olsun erkek olsun
fiilen ölünceye kadar mürteddin kazanacağı mallar mirasçılarına intikal eder.
Şafiilere, Malikilere ve Hanbelilerin sahih ve meşhur olan görüşlerine göre mürtede
Müslüman ve gayrimüslim mirasçılarından hiçbiri vâris olamaz. Onun malları fey’ olarak
beytü’l-mâle konur.
Din ve mezhepleri farklı olsa da gayrimüslimler birbirlerine mirasçı olabilirler. Zira
bunların hepsi İslam karşısında aynı dinin mensubu kabul edilir. Buna göre, Yahudiler
Hıristiyanlara, Hıristiyanlar da Yahudilere mirasçı olurlar. Gayrimüslimlerin ehl-i kitap
olanları ile olmayanları arasında fark yoktur. Yahudi ve Hıristiyanlar Mecusîlere,
Mecusîler de bu iki din mensuplarına mirasçı olabilirler.

4- Gayrimüslimler için ülke ayrılığı
Kendisine ait bir üst yöneticisi (cumhurbaşkanı, kralı) ve ordusu bulunan, diğerine
karşı savaşmayı kendisi için hak gören iki devletten her biri ayrı birer devlettir. İki devlet
birbirlerinin düşmanlarına karşı askeri işbirliği ve yardımlaşma antlaşması yaptığı
takdirde hükmen tek ülke kabul edilir. Ülke ayrılığını uyruk ayrılığı şeklinde ifade etmek
de mümkündür.
Ülke ayrılığı, hakiki ve hükmî olmak üzere iki şekilde düşünülebilir. Hakiki ülke
ayrılığı, İslam ülkesinin vatandaşı olan bir gayrimüslim (zimmî) ile yabancı bir ülke
vatandaşı arasındaki ülke ayrılığıdır. Hükmen ülke ayrılığı iki şekilde olur. Biri, zimmî
ile İslam ülkesine vize alarak gelen yabancı bir ülke vatandaşı (müste’men) arasındaki
ülke ayrılığıdır. Zimmî ile müste’men hakikaten İslam ülkesinde bulunuyor olsalar da
müste’men hükmen kendi ülkesinde sayılır. İkincisi, yabancı iki ülke vatandaşı olup vize
alarak İslam ülkesine giriş yapan iki gayrimüslim arasındaki ülke ayrılığıdır. Bunlar
hakikaten İslam ülkesinde bulunmakta iseler de hükmen her biri uyruğunu taşıdığı ülkede
kabul edilir. Sonuç olarak aralarında gerek hakikaten gerek hükmen ülke ayrılığı bulunan
gayrimüslimler birbirlerine mirasçı olamazlar.
Ülke ayrılığının miras engeli olması gayrimüslimler için geçerlidir. Müslümanlar
fiilen iki ayrı ülke vatandaşı olsalar bile tek bir ülke vatandaşı kabul edilirler. Çünkü
Müslümanlık birleştirici bir vasıftır. Bütün Müslümanlar tek bir millet ve kardeş, ordu ve
yöneticileri farklı olsa da İslam ülkeleri hükmen tek bir ülke sayılır. Kur’an-ı Kerim’de
şöyle buyrulur: “Şüphesiz bu sizin ümmetiniz tek bir ümmettir.” (Enbiya, 21/92)
“Müminler ancak kardeştirler.” (Hucurât, 49/10) Dolayısıyla Türkiye vatandaşı olan bir
Müslüman Mısır veya Pakistan vatandaşı olan akrabasına mirasçı olabilir. Hatta biri
İslam ülkesi vatandaşı diğeri gayrimüslim bir ülke vatandaşı olan iki Müslüman, mesela
Türkiye’li bir Müslüman ile Amerika’lı Müslüman birbirlerine mirasçı olabilirler. Aynı
şekilde İslam ülkesinin uyruğunda olan gayrimüslimler (zimmîler) birbirlerine mirasçı
olabilirler. Türkiye uyruğunda olan bir Hristiyan Lübnan uyruğunda olan Hıristiyan bir
akrabasından miras alabilir. Ama bunlardan biri İslam ülkesinin diğeri Müslüman
olmayan bir ülkenin uyruğunda olurlarsa ülke ayrılığından dolayı aralarında mirasçılık
söz konusu olmaz. Türkiye vatandaşı bir Yahudi veya Hıristiyan İngiliz uyruğunda

yaşayan akrabasına dinleri bir olsa da ülke veya uyruk ayrılığından dolayı mirasçı
olamaz. Ülke ayrılığının gayrimüslimler için miras engeli olması Hanefi mezhebine ait
bir görüştür. Şafiilerden de bu yönde bir görüş nakledilmektedir.
Malikiler Hanbeliler ile Şafiilerden nakledilen diğer bir görüşe göre, ülke ayrılığı
Müslümanlar için miras engeli olmadığı gibi gayrimüslimler için de miras engeli değildir.
Zira nassların genel ifadeleri onların birbirlerine mirasçı yapılmalarını gerektirmektedir.
Öte yandan, ülke ayrılığının gayrimüslimler için miras engeli olduğunu gösteren bir nass
veya icmâ da bulunmamaktadır.
Yürürlükteki kanunları yabancıların miras almalarını yasaklayan birbirine akraba
ayrı ülke vatandaşı iki gayrimüslim arasında miras cereyan etmeyeceği, fakat kanunları
yabancı ülke vatandaşlarının mirasçılığına izin veren iki gayrimüslimin birbirlerinden
miras alabilecekleri şeklinde bir yaklaşım daha vardır. İslam miras hukuku uygulanan
Mısır’da bu yaklaşım kanunlaştırılmıştır. Sibâî bu yaklaşımın adalet ve mütekabiliyet
ilkelerine daha uygun olduğunu ifade etmektedir.
12.4.2. Tâlî nitelikteki miras engelleri
Tâlî nitelikteki miras engellerinin hepsi aslında mirasçı olma sebeplerinden veya
şartlarından birinin yokluğuna dayanır. Şimdi kısaca bunları ele alalım.
1-Ölüm tarihinin bilinememesi
Batan bir vapurda yolculuk yapmakta olan baba-oğul, karı-koca gibi birbirlerine mirasçı
olabilecek kişiler birlikte ölür ve hangisinin daha önce öldüğü tespit edilemezse bunlar
birbirlerine mirasçı olamazlar. Çünkü mirasçı olmanın şartlarından birisi, mûrisin ölümü
sırasında mirasçının hayatta olmasıdır. Bu durumda sözü edilen şart gerçekleşmemiş
olmaktadır. Yangında yanarak, depremde veya toprak kaymasında binanın çökmesi yahut
savaşta bomba düşmesi sonucu birlikte ölme durumlarında da hüküm böyledir. Birlikte
ölenlerin peş peşe ölmeleri mümkün olduğu gibi aynı anda ölmeleri de imkân
dâhilindedir. Burada şüpheli bir durum söz konusu olmaktadır. Onun için bunlar aynı
anda ölmüş sayılarak birbirlerinden miras alamazlar. Her birinin mal varlığı hayatta
oldukları kesin olarak bilinen diğer mirasçılarına paylaştırılır.

2-Mirasçının bilinememesi
Mirasçının bilinememesi problemiyle çok nadir bazı durumlarda karşılaşılabilir. Bu
durumlara şu örnekler verilebilir:
Bir anne veya baba çocuğunu geceleyin mescidin avlusuna koysa, sabahleyin pişman
olup çocuğunu almak için geldiğinde orada her şeyleri birbirine benzeyen iki çocuk bulup
bunlardan hangisinin kendi çocuğu olduğunu bilemese ve bu mesele aydınlatılamadan o
kimse ölse çocuklardan hiçbiri ölen kişiye mirasçı olamaz. Çünkü mirasçı olma sebebi
olan kan hısımlığı konusunda şüphe vardır. Şüphe ile de mirasçılık hakkı doğmaz.
Bir kadın kendi çocuğu ile başka birinin çocuğunu emzirirken ölse ve iki çocuktan
hangisinin ona ait olduğu bilinemese, nesepleri bu kadından sabit olmadığı için hiçbiri
ölen kadına mirasçı olamaz.
Bir kadın Müslüman bir babanın çocuğu ile gayrimüslim bir babanın çocuğunu birlikte
emzirse bu çocuklar beraber büyüseler ve hangisinin kime ait olduğu bilinemese çocuklar
babalarına mirasçı olamazlar.
Bu ve benzeri durumlarda ölen kişinin başka bir mirasçısı yoksa terike beytü’l-mâle
konur. Çocukların bakımını da beytü’l-mâl üstlenir.
3-Li’ân
Li’ân kelimesi sözlükte karşılıklı lanetleşmek anlamına gelmektedir. Fıkıh terimi olarak;
koca, karısının zina ettiğini veya doğurduğu çocuğun kendi çocuğu olmadığını iddia eder
ve bu iddiasını ispat edemezse, eşlerin yargı önünde usûlüne uygun olarak yeminleştikten
sonra kocanın kendisine lânet ve kadının kendisine gazap okumasıdır. Koca dört defa,
“Allah’ı şahit tutarım ki, zina isnadında/çocuğun benden olmadığı konusunda doğru
söylüyorum” der ve beşinci olarak “Eğer zina isnadında/çocuğun benden olmadığı
konusunda yalancı isem Allah’ın lanetinin üzerime olsun” sözüyle yeminini tamamlar.
Arkasından kadın da dört defa “Allah’ı şahit tutarım ki, kocam bana zina
isnadında/çocuğun benden olmadığı konusunda yalan söylemektedir” deyip beşinci
olarak “Eğer koca iddiasında doğru ise Allah’ın gazabı benim üzerine olsun” (Nûr, 24/69) sözüyle liân tamamlanır. Li’ân bu şekilde tamamlandıktan sonra hâkim eşleri

birbirlerinden ayırır ve çocuğun soy bağını babasından kaldırır. Babayla nesep bağı
kalmayan çocuk mirasçılık sebebi olan soy bağı bulunmadığı için babaya mirasçı olamaz,
ancak annesinden miras alabilir. Çünkü anne çocuğun kendisiyle olan soy bağını kabul
etmektedir.
4-Mirasçının veled-i zina olması
Veled-i zina aralarında nikâh bağı bulunmayan bir erkekle bir kadının ilişkisinden doğan
çocuktur. Babası nesebini kabul etse bile çocuğun gayrimeşru ilişkinin ürünü oluşu
babasına mirasçı olmasına engeldir. Bu çocuğun annesiyle nesep ilişkisi kesindir.
Dolayısıyla veled-i zina annesine mirasçı olabilir ve annesi de bu çocuktan miras alabilir.
12.5. Terike
Terike kelimesi sözlükte terk edilen şey, kişinin ölümünden sonra geride bıraktığı mal
anlamına gelir. Sözlük anlamı ile terim anlamı birbirinden farklı değildir. Ancak
kapsamına ilişkin görüş ayrılıkları terikenin tanımına da yansımıştır.
İnsan hayatta iken çalışıp çabalar maddi mallara (a’yân), bu tür malların menfaatlerine ve
bir takım haklara sahip olabilir. Bunlardan hangilerinin terike kapsamına gireceği
hangilerinin girmeyeceği konusunda Hanefiler ve çoğunluğu teşkil eden fakihler farklı
yaklaşımlar sergilemişlerdir.
Hanefi fakihlere göre terike, ölen kişinin geride bıraktığı ve kendisinde (aynında)
başkalarının hakkı bulunmayan mallardır. Bu tanıma göre mûris ölmeden önce
kendisinde (aynında) başkalarının hakkı bulunan mallar terike kapsamına girmez. Mesela
mûrisin hayatta iken alacaklısına rehin olarak verdiği malda, rehin alan kişinin
(mürtehinin) hakkı doğmuştur. Şayet mûris borcunu ödemeden ölmüş ve geride rehinden
başka bir mal bırakmamışsa, bu mal üzerindeki mürtehinin hakkı ölüm olayından önce
doğduğu için rehnedilen mal satılıp satış bedelinden önce mürtehine alacağı kadar ödeme
yapılır. Borç ödendikten sonra bir miktar artacak olursa artan kısım terikeyi oluşturur.
Hanefiler maddi mallardan başka ölen kişinin sahip olduğu hakları dar bir çerçevede
terike kapsamına alırlar. Onlar, bu yaklaşımlarını şöyle savunurlar: Miras şer’î bir
hükümdür. Şer’î hüküm ise nassla sabit olur. Bu konuda Hz. Peygamber من ترك مﺎال فﻠﻮرثﺘه

“Kim geride bir mal bırakırsa o mirasçılarınındır” buyurur. Bu hadis mirası mal ile
sınırlı tutmuştur. Mal hükmünde olan haklar da mal kapsamında sayılır. Bunların
dışındaki haklarla ilgili herhangi bir delil yoktur. Dolayısıyla malî olanlar dışındaki
haklar terikeye dâhil edilemez. Hakları geniş bir çerçevede terikeye dâhil edenlerin delili
ise aynı hadisin başka bir rivayetidir. Bu rivayet “ من ترك مﺎال ﺃو ﺣقﺎ فﻠﻮرثﺘهKim geride bir
mal veya hak bırakırsa o mirasçılarınındır” şeklindedir. Hadis-i şerifte mal ile birlikte
hak da zikredildiği için malla bir şekilde ilgisi olan bütün haklar terikeye dâhildir.
Hanefiler bu ikinci rivayette geçen “  = ﺣقﺎbir hak ” ifadesini, râvi tarafından eklenmiş bir
fazlalık gördükleri için kabul etmemişlerdir. Onlar karşılığında malî bir bedel alınabilen,
başka bir ifadeyle mala dönüştürülebilen hakları terikeye dâhil ederler.

Bu türdeki

haklar, hakku’l-mürûr, hakku’ş-şirb, hakku’l-mesil, hakku’l-mecrâ ve hakku’t-teallî gibi
irtifak hakları ile kısas hakkıdır. Mala dönüştürülemese de mâlî yönü şahsî yönüne ağır
basan rehni hapsetme hakkı ile peşin olarak satılan malı bedeli ödeninceye kadar teslim
etmeme (hapsetme) hakları da onlara göre terike kapsamındadır. Ayrıca malla çok sıkı
ilişkisinden dolayı ayıp muhayyerliği, ta’yin (seçme/belirleme) muhayyerliği ve satın
alınan bir malda arzu edilen bir vasfın bulunmamasından doğan muhayyerlik hakları da
terike kapsamındadır. Çünkü bu üç muhayyerlik malî nitelikleri şahsî niteliklerine ağır
basan haklardır.
Hanefi fakihler, satılarak karşılığında malî bir bedel alınamayan ve maldan daha çok
şahsa bağlı kabul ettikleri hakları terikeye dâhil etmezler. Bu tür haklara, şüf’a hakkı, şart
muhayyerliği ve görme muhayyerliği hakları örnek verilebilir. Ayrıca sırf şahsi nitelikte
olan velâyet, hıdâne, ve kazif davası açma hakkı sahibinin ölümüyle sona erip terike
kapsamına girmediği için mirasçılara intikal etmez.
Hanefiler menfaatleri mal saymadıkları için bunları terike kapsamında görmezler.
Mesela kiracı veya kiraya veren şahıs kira süresi bitmeden önce ölecek olsa kira akdi
kendiliğinden sona erer ve akde konu olan menfaat varislere geçmez. Aynı şekilde âriyet
alan kimse (müste’îr) ölecek olsa bu ariyetin menfaati varislerine intikal etmez.
Şâfi’î, Malikî ve Hanbelî fakihlere göre ise terike, kendisinde ister başkalarının hakkı
bulunsun ister bulunmasın, ölenin geride bıraktığı bütün mallar, haklar ve menfaatlerdir.
Söz konusu fakihler, haklarla beraber mal saydıkları menfaatleri de terikeye dâhil ederler.

Buna göre, süresi dolmamış kira akdi kiracının veya mal sahibinin ölmesi ile sona ermez.
Kira akdi sebebiyle kiracının sahip olduğu menfaat mirasçılarına geçer. Ayrıca bu grupta
yer alan fakihler malî yönünü baskın gördükleri şüf’a hakkı ile şart ve görme
muhayyerlikleri dâhil bütün muhayyerlik haklarını da terike kapsamında görmüşler,
sadece şahsi nitelikteki velâyet ve hıdâne, haklarını terike dışında tutmuşlardır.
12.5.1. Terike Üzerindeki Haklar
Bu başlık altında ölen kişinin geride bıraktığı mallardan yapılacak harcamalar öncelik
sırasına göre ele alınacaktır. Çünkü bu mallar üzerinde ölen kişinin kendisinin,
alacaklılarının, lehinde vasiyet ettiği kişilerin ve mirasçıların hakları bulunmaktadır.
Şimdi öncelik sırasına göre terike üzerindeki hakları ele alalım.
A- Belirli bir mala taalluk eden haklar (borçlar)
Ölen kişinin zimmetinde sabit olan borç, alacaklısı için bir haktır. Burada taallukun
anlamı malın, hakkı (borcu) ödemeye mahal teşkil etmesi, alacaklının alacağını onun
satım bedelinden tahsil etmeye hak kazanması ve alacağa teminat olması demektir.
Hanefilere göre ölüm olayından önce, yani mûris hayatta iken başkalarının hakkı
kendisine taalluk eden maddi mallar (a’yân) terike kapsamına girmez. Öncelikle ölen
kişinin geride bıraktığı malların bu haklardan arındırılarak terikenin ortaya çıkarılması
gerekir. Bu sebeple ilk harcama, ölüm olayından önce belirli bir mala (ayna) taalluk eden
borçların ödemesine yapılır. Mesela alacaklısına bir malı rehin olarak teslim edip bunun
dışında başka bir miras bırakmadan ölen kişinin mürtehine olan borcunun ödenmesi
cenaze masrafları (teçhiz ve tekfin) da dâhil her türlü harcamadan önce gelir. Rehin
verilen mal satılıp önce mürtehine olan borç ödenerek mûrisin bıraktığı mallar başkasının
hakkından arındırılmış ve terike ortaya çıkarılmış olur. Borç ödendikten sonra geriye bir
şey kalacak olursa artan fazlalık terikeyi oluşturduğundan ölen kişinin cenaze giderleri bu
kısımdan karşılanır. Ölen kişinin kendisine başkalarının hakkı taalluk eden maldan başka
malları da varsa ölüm olayından önceki borçların, teçhiz ve tekfin masraflarına nazaran
öncelik taşıması sadece hakkın taalluk ettiği malla sınırlı kalır. İslam hukukçularının
çoğunluğu bu görüştedir. Ancak Ahmed b. Hanbel mûrisin belirli bir mala taalluk eden
borçlarının ödenmesini teçhiz ve tekfin masraflarından sonra ikinci sırada görür. Ona

göre bu tür borçlar zimmette sabit olan diğer borçlarla birlikte ödenir. Çünkü bu iki tür
borç aynı seviyededir.
B- Cenaze ve defin (teçhiz ve tekfin) harcamaları
Ölen kişinin geride bıraktığı mallar terike haline geldikten sonra ilk olarak teçhiz ve
tekfin için gerekli masraflar karşılanır. Bu, ölen kişinin terike üzerindeki hakkıdır. Teçhiz
ve tekfin masrafları, onun ölümünden toprağa verilmesine kadar yapılması lazım gelen
her türlü gideri kapsar. Bunlar ölüyü yıkama, mezar kazma, mezar yeri satın alma, kefen
ve taşıma masraflarından oluşur. Ayrıca kendisinden önce (bir kaç dakika bile olsa) vefat
etmiş olan fakir çocuğunun, fakir anne ve babasının, ister fakir ister zengin olsun,
karısının cenaze masrafları yine onun terikesinden ödenir.
Aslında kişi öldüğü zaman mallarının tamamının ölüm olayı ile birlikte derhal mirasçılara
intikali söz konusu değildir. Teçhiz ve tekfin masraflarının karşılanması, varsa
borçlarının ödenmesi ve vasiyetlerinin yerine getirilmesi o kimsenin ihtiyacıdır. Ölen
kişinin bu ihtiyaçları intikale engeldir.

Dolayısıyla terikeden bu ihtiyaçların

karşılanmasına yetecek kadarı hükmen ölen kişinin mülkiyetinde kalır ve ihtiyaç fazlası
kısım mirasçılara intikal eder.
Mûrisin teçhiz ve tekfin masraflarını dahi karşılayacak malı bulunmazsa hayatta iken
nafakası kimin üzerine vacipse bu masraflar da ona ait olur. Hiç kimsesi yoksa cenaze
giderleri beytü’l-mâlden karşılanır.
Bu hak, mûrisin zimmette sabit olan borçlarının ödenmesi, vasiyetlerinin yerine
getirilmesi ve varislerinin haklarından önce gelir. Fakihler arasında bu konuda görüş
ayrılığı yoktur. Çünkü ölü için teçhiz ve tekfin giderleri diri için zaruri nafaka
mesabesinde aslî bir ihtiyaçtır. Hayatta olan bir insan için nafaka, alacaklıların
haklarından önce geldiği gibi, ölümünden sonra da teçhiz ve tekfin harcamaları onların
haklarından önce gelir. Ölü için kefen diri için giysi, defin de mesken ihtiyacı gibidir.
Cenaze harcamalarında israf ve cimrilikten kaçınılması gerekir. Bu da kefende sayı ve
değer bakımından orta bir ölçüye riayet etmekle gerçekleşir. Sayı bakımından orta ölçü,
erkeklerde üç kadınlarda beş kat kefendir. Bu sayıda kefene kefenü’s-sünne denir. Bu

sayıdan fazlası israf, azı cimrilik sayılır. Değer bakımından orta ölçü kefenin, ölen kişinin
hayatta iken giyindiği kıyafetlerin orta değerde olanı gibi bir kefen almakla gözetilmiş
olur. Bu değerin üstünde olan kefen israf, aşağısında olanı cimrilik kabul edilir. Ölünün
borçları terikenin tamamını kapsıyorsa alacaklılar mirasçıları kefenü’l-kifâye ile
yetinmeye zorlayabilirler. Kefenü’l-kifâye erkekler için iki, kadınlar için üç parçadır.
Günümüzde düzenlenmesi âdet haline gelmiş olan, meşhur hafızlara hatim okutma, yedisi
ve kırkı gibi isimlerle ölü için düzenlenen anma törenlerinde yapılan harcamalar, süslü
mezarlar inşa etmek teçhiz ve tekfin masraflarına dâhil değildir. Zira İslam’a göre bunlar
meşru değildir. Bu giderler, ölünün ehliyetsiz ve eksik ehliyetli mirasçılarını, rızaları
alınmamışsa alacaklılarını ve reşit mirasçılarını bağlamaz. Söz konusu işler için harcama
yapanlar bunları tazmin etmekle yükümlü olurlar.
C- Borçların Ödenmesi
Terikeden belirli mallara taalluk eden borçların ilk sırada yani teçhiz ve tekfin
harcamalarından önce geldiğini yukarıda açıklamıştık. Buradaki borçtan kasıt ölen kişinin
zimmetinde sabit olan ve belirli mallara taalluk etmeyen türdeki borçlardır. Teçhiz ve
tekfin masrafları karşılandıktan sonra ikinci sırada terikenin kalan kısmını tamamen
bitirecek olsa bile mûrisin zimmetinde sabit olan borçlarının ödenmesi gelir. Zira
borçlarının ödenmesi ölen kişinin zaruri ihtiyaçları arasında yer alır. Hz. Peygamber
“Müminin nefsi, onun yerine borcu ödeninceye kadar hapsedilir” buyurmuştur. Borcu
ödenerek müminin nefsinin kurtarılmaya ihtiyacı vardır. Bu sayede onun zimmeti
borçlardan temizlenmiş ve cennetle arasındaki engel kaldırılmış olmaktadır.
İnsan hayatta iken herhangi bir sebeple borçlanacak olursa bu borç onun zimmetine
yerleşir. Kullara olan peşin borçların derhal, vadeli borçlarınsa zamanı gelince ödenmesi
gerekir. Ancak kişi bazen borçlarını ödeyemeden ölebileceği gibi, üzerine farz olduğu
halde zekâtını ifa edemeden, yaşlılık nedeniyle tutamadığı oruçların fidyesini veremeden,
kefaret ve nezir gibi malî yükümlülükleri yerine getiremeden hayata veda etmiş olabilir.
Ölümle birlikte zimmette sabit olan borçlar artık onun mallarına taalluk eder.

Ölen kişinin borçları önce Allah hakkı ve kul hakkı olmak üzere iki kısma ayrılır. Bu iki
tür borç arasında öncelik sırası kul borçlarınındır. Çünkü Allah hiç bir şeye muhtaç
olmadığı halde kullar birçok şeye ihtiyaç duyarlar.
Kul borçları kendi içinde sağlık borçları ve hastalık borçları olmak üzere iki ayrı başlık
altında ele alınır. Burada söz konusu edilen hastalık, ölüm hastalığıdır. Sağlık borçları,
mûris sağlıklı iken beyyine, ikrar veya yeminden nükûl gibi herhangi bir delille sabit olan
borçlardır. Ayrıca ölüm hastası iken başkaları tarafından bilinen ve görülen bir sebeple
sabit olan borçlar sağlık borçları kapsamında kabul edilir. Mesela mûrisin birinden borç
isteyip bu isteği yerine getiren kişiden borcu teslim aldığı yahut bir mal satın alıp
kabzettiği ve bedelini ödemediği veya birinin malına zarar vermesi sebebiyle sabit olduğu
başkaları tarafından bilinen borçlar böyledir.
Hastalık borçları ölüm hastalığı sırasında veya ölüm hastalığı ile aynı hükümde kabul
edilen hallerde mûrisin sadece ikrarı ile sabit olan borçlardır. Hastanın bu borcu ispat
edecek ikrardan başka delili yoktur ve borcu doğuran sebep başkaları tarafından
bilinmemektedir. Ölüm hastalığı ile aynı hükümde kabul edilen hallere mübâreze için
savaş meydanına çıkan veya kısas edilmek için celladın önüne götürülen kişi örnek
verilebilir.
Ölüm hastasının lehinde ikrarda bulunduğu kişiyi kayırma ihtimali bulunduğu için sağlık
borçları hastalık borçlarından daha güçlü kabul edilir. Şimdi öncelik sırasına göre
borçların hükümlerine bakalım.
1- Kul hakkı olan borçlar
a) Borçların tümü sağlık borçlarından veya bu kapsamda kabul edilen hastalık
borçlarından ibaret ise yahut borçların tamamı hastalık sırasında sadece ikrarla sabit olan
hastalık borçlarından oluşuyorsa başka bir ifadeyle borçlar tek nevi ise terikenin borçları
ödemeye yeterli olup olmadığına bakılır. Terike borçların tamamını ödemeye yeterli ise
borçlar tamamen kapatılır. Terikenin yeterli olmaması durumunda alacaklı tek kişi ise
kalan mal tamamı kendisine verilir. Alacaklı birden çok ise alacaklarının tamamı değil
alacakları oranında eksik bir ödeme yapılır. Alacaklılardan birinin tercih edilerek

alacağının tamamını kendisine ödemek caiz olmaz. Ödenemeyen kısmı alacaklılar
isterlerse ölen borçluya hibe eder isterlerse de hesaplaşmayı mahşere bırakabilirler.
b) Borçların bir kısmı sağlık bir kısmı da hastalık borcu ise ve terike borçların tümünü
ödemeye yeterli gelmezse, ayrıca, alacaklılar birden çok olursa Hanefilere göre sağlık
borçları hastalık borçlarından daha güçlü olduğu için önce ödenir. Artarsa kalandan
hastalık borçları karşılanır. Kul borçlarının sağlık borcu ve hastalık borcu diye ikiye
ayrılması Hanefilere ait bir yaklaşımdır. Diğer fakihlerin çoğu borçların hepsini aynı
seviyede görür. Çünkü ikrar, iptal edilmesini gerektiren bir şey bulunmadığı sürece
sahibini bağlayıcı bir delildir.

2- Allah hakkı olan borçlar
Allah hakkı olan borçlar belirli bir alacaklısı bulunmayan ve fakirler için sabit olan zekât,
kefâret, oruç fidyesi ve nezir borçları gibi ibadet mahiyetinde olan borçlardır. Hanefilere
göre bu borçlar dünya hükümleri bakımından ölümle birlikte düşer ve bunların terikeyle
alakası kalmaz. Çünkü bu borçlar niyet ve irade ile eda edilen yükümlülüklerdir. Kişi
ölümle niyet ve irade yetisini kaybettiği için onun geride bıraktığı mallardan bu gruba
giren borçları ödenemez. Fakat yerine getirmekle mükellef olduğu bu görevleri ihmal
eden mûrisin ahiret sorumluluğu devam eder. Mirasçılar onun adına bu borçları ödemekle
yükümlü değillerdir fakat kendiliklerinden bir bağış olarak ödeyebilirler. Ancak mûris
Allah hakkı olan borçların ödenmesini vasiyet edecek veya ödemesi için birine vekâlet
verecek olursa vasiyeti ve vekâleti terikesinin üçte biriyle sınırlı olmak üzere yerine
getirilir.
Hanefiler dışındaki fakihlerin çoğunluğu bu görüşe karşı çıkmış Allah hakkı olan borçları
öşür ve haraçta olduğu gibi niyete ihtiyaç göstermeyen vergi niteliğinde bir yükümlülük
görüp bunların vasiyet ve tevkîl olmasa da ödenmesi gerektiğine hükmetmişlerdir. Sibâ’î
cumhurun görüşünü tercih etmiş ve bunun malî yükümlülüklerde gözetilen hikmete daha
yakın olduğunu belirtmiştir.
D- Vasiyetlerin yerine getirilmesi

Fıkıh terimi olarak vasiyet, ölüm sonrasına izafe ederek bir mal veya menfaatin
mülkiyetini başkasına karşılıksız devretmektir. Vasiyet hayatta iken yapılan fakat hukuki
sonuçları ölümden sonra ortaya çıkan bir tek taraflı hukuki işlemdir. Vasiyet eden
kimseye mûsî, vasiyet olunan şahsa mûsâ leh, vasiyet olunan mala da mûsâ bih denir.
Vasiyet bağlayıcı olmayan bir hukuki işlem olduğu için ölmeden önce vasiyetten
dönülebilir. Küçük bir çocuğa hatta ana karnında bulunan cenine ve gayrimüslime de
vasiyette bulunmak caizdir. Ölen kişinin zimmetinde sabit olan borçlar ödendikten sonra
malı artarsa üçüncü sırada vasiyetleri yerine getirilir. Kur’ân-ı Kerîm’de vasiyetin
borçtan önce zikredilmesi, vasiyetin önceliğine değil, önemine vurgu yapmak ve varisleri
vasiyeti yerine getirmeye teşvik etmek içindir. Zira karşılıksız bir bağış olması yönüyle
vasiyet edilen malı terikeden ayırıp mûsâ lehe vermek varislerin zoruna gidebilir. Hatta
onlar vasiyet sebebiyle haklarının ihlal edildiğini bile düşünebilirler. Diğer taraftan
vasiyetin, fakirler, öğrenciler gibi bir gruba yapılması halinde vasiyet konusu malı talep
edecek belirli bir kimse de bulunmayabilir. Bu sebeplerle mirasçılar vasiyeti yerine
getirmede gevşek davranabilirler.
Vasiyet Allah hakkı olarak, eda edilemeyen veya ihmal edilen hacca, zekâta, oruç
fidyesine, keffarete veya nezire yönelik ise zimmetin bu yükümlülüklerden temizlenmesi
için vaciptir. Ölümünün yaklaştığını hisseden kişi vasiyet sayesinde ihmalini ahirette
hesaba çekilmeden önce telafi etme imkânı bulmuş olur. Yukarıda da belertildiği üzere
bunlar vasiyet edilmemişse Hanefilere göre terikeden ödenmesi gerekmez. Zira ölümle
birlikte bu borçlar düşmektedir. Üzerinde böyle ödemesi gereken farz veya vacip bir borç
olmadığı halde sırf Allah’a yakınlaşmak arzusuyla veya ömrünün geçen döneminde
yapamadığı hayırları işleyerek sevap kazanmak ve mirasçı olmayan yoksul akrabalarına
iyilikte bulunmak düşüncesiyle vasiyette bulunmak ise müstehaptır.
Varisleri varsa malın üçte birini aşmamak ve varis lehinde yapılmamış olmak şartıyla
ölen kişinin vasiyetleri, varisler ister onaylasın ister onaylamasın yerine getirilir. Üçte bir
malın tamamından değil teçhiz-tekfin masrafları yapılıp borçları ödendikten sonra kalan
miktar üzerinden hesaplanır. Zira Hz. Peygamber Kur’ân-ı Kerim’de belirli bir miktar
kaydı taşımayan (mutlak olarak geçen) vasiyeti üçte birle sınırlandırmıştır. Bir hadis-i
şerifte “Allah, amellerinize eklenmek üzere (hayatta iken yaptığınız iyiliklerden ayrı

olarak hayırda bulunabilmeniz için) vefatınız sırasında da mallarınızın üçte biri üzerinde
size tasarruf yetkisi bahşetmiştir”106 buyrulur. Ayrıca Hz. Peygamber, hastalığı sırasında
ziyaret ettiği Sa’d b. Ebî Vakkas’ın, mal varlığının tamamını, üçte ikisini ve yarısını
vasiyet etme isteğine “Hayır” diyerek karşı çıkmış, üçte bire gelince, “Üçte bir mi? Üçte
bir bile çok. Varislerini zengin bırakman, onları insanlara avuç açar bir halde ihtiyaç
içinde bırakmandan daha iyidir” 107 buyurarak üçte bire karşı çıkmamış sadece çok
bulmuştur. Hz. Peygamberin bu tutumu, vasiyetin üçte bir miktarında caiz olduğunu
gösterir. Üçte birle sınırlamada güdülen gaye mirasçıların vasiyetten zarar görmelerini
önlemektir. Öte yandan Hz. Peygamber, her hak sahibine Allah’ın mirastan hakkını
verdiğini ve mirasçıya vasiyet yapılamayacağını bildirmiştir. Çünkü mirasçılardan birine
yapılan vasiyet akrabalık ilişkilerine zedeler. Bu yüzden mirasçıya yapılan vasiyet diğer
mirasçıların onayına mevkuftur.
Vasiyet miktarı terikenin üçte birini aşıyorsa aşan kısım bütün varislerin, vasiyet herhangi
bir varis lehinde yapılmışsa üçte birden az da olsa diğer varislerin onayı ile yürürlüğe
girer. Onay veren varislerin teberruya ehil (âkil ve bâliğ) olmaları ve onayın ölümden
sonra verilmesi şarttır. Zira varislerin terike üzerinde hakkı ölümden sonra doğmaktadır.
Mûris varisi yoksa bütün malını vasiyet edebilir.
Bir kimsenin birden çok vasiyette bulunması da caizdir. Mûris birinci vasiyetten
vazgeçtiğini beyan etmedikçe her iki vasiyet de geçerlidir. Malının üçte biri, yaptığı
vasiyetleri karşılamaz ve vasiyetlerin hepsi belirli şahıslar lehinde yapılmış olursa,
terikenin üçte biri bu şahıslara paylaştırılır. Üçte birin yeterli olmaması halinde
vasiyetlerin hepsi Allah hakkı olarak farz veya vacip tek türden oluşuyorsa mûrisin
vasiyet yaparken önce söylediği diğerlerine tercih edilir. Vasiyetler farz, vacib ve
müstehab olmak üzere farklı vasıflarda ise sonra zikredilmiş olsa bile önce farz sonra
vacib daha sonra da müstehab olan vasiyetleri yerine getirilir. Farz vasiyet yerine
getirildikten sonra malın üçte biri biterse diğer vasiyetler batıl olur.
E- Mirasçılar arasında paylaşma
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Terike ölen kişinin borçlar ödenip hayatta iken yaptığı vasiyetler yerine getirilinceye
kadar hükmen ölen kişinin zimmetinde kalmaya devam eder. Borç ve vasiyet terikenin
mirasçılara intikaline engel olur. Kur’ân-ı Kerim’de hangi mirasçının ne kadar pay
alacağı belirtildikten sonra “ (Bütün bu paylar, ölenin) yapmış bulunacağı vasiyetten ve
borç(un ifasın)dan sonradır” (Nisâ, 4/11) buyrulmuştur. Bu ayet mülkiyetin mirasçılara
borçlar ödenip vasiyetler yerine getirildikten sonra intikal edeceğini ifade etmektedir. Bu
intikal zorunlu bir intikaldir. Mûrisin herhangi bir sebeple mirasçıları mirasçılıktan
düşürme yetkisi bulunmadığı gibi mirasçıların da mirası reddetme hakları yoktur.
Teçhiz ve tekfin masrafları yapılıp borçlar ödendikten ve vasiyetler yerine getirildikten
sonra kalan mal, dördüncü sırada hisseleri oranında mirasçılara pay edilir. Ölen kişi
borçlu olur vasiyeti olmazsa, borçtan artan mal varislerin olur. Borcu bulunmaz fakat
vasiyeti olursa vasiyet yerine getirildikten sonra geriye kalan varisler arasında
paylaştırılır. Borç ve vasiyetten hiçbiri yoksa teçhiz ve tekfin giderlerinden sonra geriye
kalan malın tamamı varislerin hakkı olur. Hisseleri oranında kalan mirası aralarında
paylaşırlar. Paylaşmanın varisler arasında nasıl yapılacağı ileride geniş bir şekilde ele
alınacaktır.
12.5.2. Terikede Hakkı Olan Kişiler ve Bunların Sırası
Terikede hakları bulunan kimselerin hepsi aynı seviyede değildir. Bunlar birbirinden
farklı derecelerde bulunurlar. Üst dereceden onu izleyen alt dereceye geçiş ancak önceki
derecede yer alan mirasçılar haklarını aldıktan sonra mümkündür. Terikenin tamamı
önceki derecede bulunan mirasçıların paylarına ancak yetecek olursa sonraki derecede
bulunanlara hiçbir şey alamazlar. Son basamaktakilere varıncaya kadar aynı uygulama
sürdürülür. Hanefi mezhebine göre bu dereceler şöyle sıralanır.
A- Ashâb-ı Ferâiz
Terim olarak ashab-ı feraiz, terikeden alacakları paylar Kur’an, Sünnet veya İcma’ ile
belirlenmiş mirasçılar demektir. Ashab-ı feraiz, belli ve sabit hisselere sahip
mirasçılardır. Onlar için Kur’an tarafından belirlenmiş paylar, 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 ve
1/6’dır. Bu payları 1/2, 1/4, 1/8 ve 2/3, 1/3, 1/6 şeklinde iki gruba ayrılırsa, küçük payın
kendisinden bir büyük payın yarısı, büyük payın da kendisinden bir küçük payın iki katı

olduğu görülür. Mesela 1/8, 1/4 ün yarısı 1/4 ise 1/8 in iki katıdır. Aynı ilişki diğer
oranlar arasında da mevcuttur. Sözü edilen paylardan 1/6 ayrıca Sünnette de
zikredilmiştir.
Terikenin dağıtılmasına varsa önce ashab-ı feraizle başlanır. Terike bazen bunların
paylarına ancak kâfi gelir. Bu takdirde diğer mirasçılar hiçbir şey alamazlar. Bazen de
ashab-ı feraiz kendileri için belirlenen payları aldıktan sonra terikeden bir miktar mal
artabilir. Artacak olursa ashab-ı feraizden sonra ikinci sırada gelenler o artanı alırlar.
Ashab-ı feraiz sınıfından mirasçı bulunmazsa miras dağıtımına ikinci sırada gelenlerden
başlanır.
Ashab-ı feraiz grubundaki mirasçılar 12 kişiden oluşmaktadır. Bunların 10’u nesebî
(ölenle aralarında soy bağı bulunan) ashab-ı feraiz, ikisi de sebebî (evlilik sebebiyle olan)
ashab-ı feraiz diye isimlendirilir. Nesebî olanlar üçü erkek, yedisi kadın on kişidir.
Erkekler: baba, sahih dede ve ana bir erkek kardeştir. Kadınlar: kız (sulbiyye), oğul kızı
(ibniyye), ana baba bir (öz) kız kardeş, baba bir kız kardeş, ana bir kız kardeş, ana ve
sahih ninedir. Sebebî olan ashab-ı feraiz ise karı ve koca olmak üzere iki kişiden ibarettir.
B- Asabe-i Nesebiyye
Asabe, âsıb ( )ﻋﺎصبkelimesinin çoğuludur. Ancak feraiz bilginleri bu kelimeyi müfred
kabul edip çoğulunu asabât ( )ﻋﺼﺒﺎتşeklinde kullanmışlardır.  ﻋﺼبfiili kuşattı anlamına
gelmektedir. Bir kimsenin baba tarafından erkek akrabalarına, onu kuşatıp korudukları ve
ona yönelen saldırıları önledikleri için asabe denmiştir. Terim olarak asabe, ashab-ı ferâiz
hisselerini aldıktan sonra kalanı veya ashab-ı ferâiz yoksa mirasın tamamına alan
mirasçılardır. Bunların hisseleri ashab-ı ferâiz gibi belirli ve sabit değildir.
Asabe, ashab-ı feraizden sonra ikinci sırada mirasçı olur. Bunların ashab-ı feraizden
sonra pay almaları gerektiği hadis-i şerifle sabittir. ﺃلحقﻮا الفرائض بأﻫﻠﻬﺎ فﻤﺎ ﺃبقﺘه الفرائض فال ولى
“ رجل ذكرBelirli payları sahiplerine veriniz. Bu paylardan geriye kalan (ölene) en yakın
erkeğindir.” Bu bakımdan önce ashab-ı feraiz paylarını alır, geriye mal kalırsa o da
asabenin olur. Mal kalmayacak olursa asabe hiçbir şey alamaz. Ashab-ı feraiz türünde
mirasçı bulunmazsa terikenin tamamı asabe mirasçılara paylaştırılır.

C- Asabe-i Sebebiyye (Mevlâ’l-atâka)
Üçüncü sırada mevlâ’l-atâka denilen ve mûrisi azad eden kişiler mirasçı olurlar. Bunlar
ölen kişiyle kan bağı bulunmayıp azad etme sebebiyle mirasçı oldukları için asabe-i
sebebiyye adını almışlardır. Azad eden kişinin kadın veya erkek olması arasında fark
yoktur. Ölen azatlının ashab-ı feraiz ve asabe-i nesebiyye sınıfndan mirasçıları
bulunmadığı takdirde üçüncü derecede mevlâ’l-atâkası mirasçı olur. Çünkü asabe ashab-ı
feraiz den kalan olursa mirastan pay alabilir. Öte yandan nesep yönünden asabelik, sebep
yönünden asabeliğe göre daha güçlüdür. Onun için sıralamada asabe-i sebebiyye, asabe-i
nesebiyyeden sonra gelir. Günümüzde bu tür bir mirasçı bulunmamaktadır.
D- Mevlâ’l-atâka’nın Erkek Asabeleri
Azad edilen şahıs ölür ve ilk üç sırada yer alan mirasçılardan hiçbiri bulunmazsa mevlâ’latâka’nın yani azad eden kişinin erkek asabesi, mevlâ’l-atâka yerine geçerek miras alır.
E- Red
Ölen kişi geride sadece ashab-ı feraiz türü mirasçı bıraktığı ve bunlar belirli hisselerini
aldıktan sonra miras arttığı takdirde artanı payları oranında nesebî olan ahab-ı feraize
ilave olarak tekrar vermeye red denir. Red yapıldıktan sonra ashab-ı feraizin aldıkları
miras, belirli payların üzerine çıkmış olur.
Reddin delili “ وﺃولﻮ االرﺣﺎﻡ بﻌضﻬﻢ ﺃولى بﺒﻌض فى كﺘﺎب هللاAralarında akrabalık bağı bulunan
müminler Allah’ın kitabına göre birbirlerine daha yakındırlar” (Enfâl, 8/75) ayetidir. Bu
ayet, kan bağı (rahm) ile birbirlerine bağlı olan akrabalar bu bağdan dolayı mirasın
tamamını almaya başkalarından daha layıktırlar demektir. Nisa suresindeki miras ayetleri,
ashab-ı feraizden her birinin kendisi için belirlenen payı, Enfal suresinin bu ayeti de
kalanı almayı hak ettiğine delalet etmektedir. Her iki ayetle amel edilerek ashab-ı feraize
önce belirli payları sonra da kalan, payları oranında dağıtılır. Reddin dayanağı kan bağı
(er-rahm) olduğu için aralarında kan bağı bulunmayan sebebî ashâb-ı ferâize yani karı ve
kocaya red yapılamaz. Bunlar sadece belirli paylarını alırlar. Ashab-ı feraizin red yoluyla
aldığı ilave pay bazen belirlenmiş paya denk bazen ondan çok bazen de az olabilir.

Red açısından bakıldığında ashab-ı feraiz biri kendilerine red yapılan nesebî ashab-ı
feraiz ( )من يرد ﻋﻠيهdiğeri kendilerine red yapılmayan sebebî ashab-ı feraiz ()من ال يرد ﻋﻠيه
olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Bu görüş Hanefi ve Hanbeli fakihlere aittir.
İmam Mâlik ve İmam Şafi’î’ye göre ashab-ı feraiz belirli paylarını aldıktan sonra
bunlardan hiçbirine red yapılmaz. Artan kısım beytü’l-mâle konur. Çünkü Yüce Allah
ashab-ı feraizden her birinin alacağı payı nassla belirtmiştir. Bu paylara red yoluyla ilave
yapmak Allah tarafından belirlenen sınırı aşmak olur. Oysa miras ayetlerinden sonra: “Ve
kim Allh’a ve Rasûl’üne karşı gelir ve Allah’ın sınırlarını aşarsa, onu Allah içinde
sonsuza dek kalacağı bir ateşe atacaktır. Onun için alçatıp aşağılayan bir azap vardır”
(Nisâ, 4/14) buyrulur.
Hz. Osman’a göre eşlerden biri ölür karı veya kocadan başka ashabı feraiz, asabe ve
zevi’l-erhâm türü mirasçısı bulunmazsa hayatta olan eşe de red yapılabilir. Mısır ve
Sûriye ahvâl-i şahsiye kanunları bu görüşü almıştır. Bu düzenlemelerde eşlerden birine
red yapılmasına zevi’l-erhamdan sonraki sırada yer verilmiş olmaktadır.
F- Zevi’l-erham
Zevi’l-erham zü’r-rahm kelimesinin çoğuludur. Zü’r-rahm ister ashab-ı feraiz ister asabe
isterse bunların dışında olsun kişinin kan bağıyla bağlı olduğu akraba demektir. Dinin
korunmasını istediği akrabalık bağı (sıla-i rahim) bu akraba gruplarının hepsini kapsar.
Fakat feraiz ilminde kan hısımları üç gruba ayrılmıştır. Terim olarak zevi’l-erham, ölen
kişiyle arlarında akrabalık bağı bulunan fakat ashab-ı feraiz ve asabe türü mirasçı
olmayan kimseler demektir. Bunlar ashab-ı feraiz ve asabeye göre ölenin daha uzak
akrabalarıdır. Ölen kişinin hem erkek hem de kadın akrabaları zevil-erhâm olarak mirasçı
olabilirler. Erkek mirasçılara, kızın oğlu ile annenin babası, kadın mirasçılara ise teyze ile
hala örnek gösterilebilir. Mirasçılar arasında nesebî ashab-ı feraiz ve asabe mirasçılardan
hiçbiri bulunmadığı takdirde terike altıncı sırada zevi’l-erham denilen kan hısımlarına
paylaştırılır. Hanefiler ve Hanbeliler bu görüştedirler.
Malikiler ile Şafi’î’ler, zevi’l-erhamı mirasçı kabul etmezler ve ashab-ı feraiz ve asabe
türü mirasçı yoksa terike beytü’l-mâle konulmalıdır derler. Bunlar görüşlerini şöyle
temellendirirler: Yüce Allah miras ayetlerinde ashab-ı feraiz ile asabe mirasçıların

paylarını açıklamış zevi’l-erham için hiçbir şey belirtmemiştir. Şayet onlara da miras
verilecek olsaydı mutlaka belirtirdi. O halde buna rağmen zevi’l-erhama miras vermek
“Kitab”a ziyade (ek yapmak) demektir. Bu ise haber-i vahid ve kıyas ile caiz değildir.
Zevi’l-erhamı mirasçı kabul eden çoğunluk onları “Kitab”a ziyade yaparak değil ona
dayanarak bu sonuca varmaktadır.
G- Mevlâ’l-muvâlât
Muvâlat akdi, iki kişinin aralarında diyet ödeme - varis olma konusunda yaptıkları bir
antlaşmadır. Nesebi bilinmeyen bir kimse başka bir şahsa hitaben “Sen benim mevlam ol.
Vefat ettiğimde malıma varis ol. Bir cinayet işlersem âkilem olup gereken diyeti öde.”
şeklinde icapta bulunur, muhatabı bu teklifi kabul ederse bir muvâlat/velâ akdi kurulmuş
ve bu iki kişiden her biri diğerinin mevlâsı olmuş olur. İcabda bulunan şahsa mevlây-ı
esfel, kabul beyanını ortaya koyan kişiye de mevlây-ı a’lâ denilir. Mevlây-ı esfelin
yukarıda sözü edilen altı tür mirasçıdan hiçbiri bulunmazsa mevlây-ı a’lâ ona mirasçı
olur. Mevlây-ı esfel bir cinayet işleyecek olursa mevlây-ı a’lâ bu cinayet sebebiyle
gereken diyeti öder. Velâ akdi bağlayıcı bir akit değildir. Taraflardan her biri isterse bu
akdi feshedebilir. Mevlây-ı a’lâ, mevlây-ı esfelin işlemiş olduğu bir cinayetin diyetini
tazmin edecek olursa akit mevlây-ı esfel için bağlayıcılık kazanır. Mevlâ’l-muvâlâtın
mirasçı olacağını Hanefi fakihleri ileri sürmüştür. Diğer mezhepler İslam’dan önce
uygulamada olan bu akdin İslam geldikten sonra hukukiliğini kaybettiği görüşünü
savunmaktadır.
H- Başkası üzerine nesebi ikrar edilen kimse
Ölen kişi nesebi bilinmeyen birinin, nesebini başkasına isnat ederek kendi akrabası
olduğunu ikrar ederse, lehinde nesep ikrarı yapılan kişi mirasçı olur. Bu şekilde mirasçı
olan şahsa “Başkası üzerine nesebi ikrar edilen kimse” denir. Bir kimse nesebi
bilinmeyen birisi hakkında “Bu benim kardeşimdir”, “Bu benim amcamdır” veya “Bu
benim yeğenimdir” şeklinde bir ikrarda bulunarak o şahsın nesebini babasına, dedesine
veya kardeşine isnat eder ve bu ikrarından dönmeksizin vefat edecek olursa, nesebi ikrar
edilen kişi mirasçı olur. Fakat onun nesebi sadece bu ikrarla isnat edilen kişiden sabit
olmaz. Fakat bu ikrar, ikrar edene düşen payla sınırlı olmak üzere geçerli olur. Nesep

isnat edilen dede, baba veya kardeşin ölümü halinde ikrar edene düşecek paya nesebi
ikrar edilen şahıs ortak olur. İkrar edenin kendisi de vefat eder ve yukarıda açıklanan yedi
sınıf mirasçıdan hiçbirini bırakmazsa nesebi ikrar edilen kişi sekizinci sırada mirasçı
olarak terikenin tamamını alır. Mesela bir kimsenin üç oğlundan yalnız biri nesebi
meçhul biri hakkında “Bu da bizim öz erkek kardeşimizdir” diye ikrarda bulunsa, bu
ikrarla, o şahsın nesebi ölen kişiden sabit olmaz fakat o şahıs ikrar eden kardeşin payına
yarı yarıya ortak olur. İkrar edenin kardeşi bulunmaz ve babasından sonra kendisi de
ölürse mirasın tamamı nesebi ikrar edilen şahsa kalır. Bu şekilde miras alabilmek için şu
şartların gerçekleşmesi gerekir:
1- Nesebi ikrar edilenin nesebi bilinmiyor olmalıdır. Nesebi bilinecek olursa ikrar
geçersizdir.
2- Yapılan ikrar, içinde başkasına nesep isnadını barındırmalıdır. Mesela “Bu benim
kardeşimdir” demek, “bu benim babamın oğludur” anlamını içerir ve ikrar eden babasına
nesep isnat etmiş olur. Eğer ikrar başkasına değil de kendisine nesep isnadı ihtiva ederse,
mesela ikrar eden “Bu benim oğlumdur” der ve ikrarın diğer geçerlilik şartları da
bulunursa, o şahıs sekizinci sırada değil birinci veya ikinci sırada mirasçı olur.
3- Nesebi ikrar edilen kişinin nesebi, kendisine nesep isnat edilen kişiden sabit
olmamalıdır. Eğer nesep, isnat edilen kişinin kabulü veya başka bir delille sabit olursa o
kimse ikrar edenin kardeşi veya amcası sayılır. Kardeş ve amca sekizinci sırada değil
ikinci sırada mirasçı olur.
4- İkrar eden kişi ölünceye kadar bu ikrarında ısrar etmelidir. Rücû’ ederse ikrar geçersiz
olur.
I- Lehinde üçte birden fazla vasiyet edilen kimse
Terikeye taalluk eden haklar başlığı altında üçte bire kadar olan vasiyetlerin terike
mirasçılar arasında paylaştırılmadan önce yerine getirileceği açıklanmıştı. Mirasçılar
onay verirlerse üçte biri aşan vasiyetler de terike paylaşılmadan önce yerine getirilir.
Ölen kişinin yukarıda sayılan sekiz sınıftan hiçbir mirasçısı bulunmadığı takdirde lehinde
üçte birden fazla vasiyet edilen kişi kalan fazlayı da alır. Çünkü vasiyetin üçte birden

fazlasının mûsâ leh’e verilmemesi varislerin bulunacağı varsayımına dayalı idi. Varis
bulunmazsa mûsâ leh önce üçte bir hakkını, daha sonra da üçte birden fazlayı, malın
tamamı lehinde vasiyet edilmişse terikenin tamamını alır.
J- Beytü’l-mâl (Hazine)
Hanefilere göre önceki dokuz sınıftan kimse bulunmayacak olursa terike onuncu sırada
beytü’l-mala konur. Ancak terikenin beytü’l-mala konması beytü’l-malda hakkı olan
diğer insanların ölen kişinin kardeşleri ve akrabaları olmalarından dolayı miras olarak
değil, sahibi bilinmeyen kaybolmuş bir mal sayılmasından dolayıdır. Bu nedenle varisi ve
vasiyeti bulunmaksızın vefat eden gayrimüslimlerin terikeleri de beytü’l-mala konur.
Oysa müslüman ile gayr-i müslim arasında mirasçılık söz konusu değildir. Diğer taraftan
beytü’l-maldan müslümanlara yapılan harcamalarda erkek ve kadınlara eşit miktarlar
verilir. Miras olsa ikili birli verilmesi gerekirdi. Ayrıca terike beytü’l-mala konulduktan
sora doğanlara da harcama yapılabilir. Oysa bu çocuğun mûrisinin ölümü sırasında
hayatta olup olmadığına bakılmamaktadır.
Şafiilere göre beytü’l-mal, mevlâ’l-atâka’nın erkek asabesinden sora beşinci sırada
mirasçı olur. Bunlar ashab-ı feraize red yapılmayacağını ve ashab-ı feraizin veya eşlerden
birinin bulunmaması halinde zevî’l-erhamın mirasçı olamayacağını ileri sürerler. Zira
onlara göre idaresi ister muntazam olsun ister olmasın beytü’l-mal red ve zevî’lerhamdan önce gelir. Çünkü i miras müslümanların hakkıdır. Devlet başkanı miras
haklarını müslümanlar adına beytü’l-mala koymakta ve burayı onlar adına idare
etmektedir. Müslümanlar mevcut olduğunu göre devlet başkanının ehil olmaması onların
hakkını düşürmez.
Son dönem Şafii fakihleri muntazam ise beytü’l-malin red ve zevî’l-erhamdan önce
geleceğini değilse artan malın nesebî ashab-ı feraize red yapılabileceğini ve zevî’lerhama verilebileceğini söylerler. Bunlara göre, mevlâ’l-muvâlât, başkası üzerine nesebi
ikrar edilen kimse ve lehinde üçte birden fazla vasiyet edilen kimse için miras yoktur.
Kalan malın tamamı miras olarak beytü’l-mâle konur.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İslam hukukunda mirasçı olma sebeplerinin kan hısımlığı, sahih nikah akdi ve vela olmak üzere
üç kısma ayrıldığı, mirasçı olabilmek için murisin vefatının yanı sıra varisin murisin ölümü
esnasında hayatta olmasının, miras engellerinden herhangi birinin bulunmamasın, vârisin murise
yakınlığının bilinmesinin gerekli olduğu ifade edildikten sonra köleliğin, vârisin mûrisini
öldürmesinin, din ve ülke farklılığının miras engelleri içerisinde zikredildiği belirtildi. Son olarak,
terike üzerindeki haklar ve hak sahiplerinin kimler olduğu açıklandı.

Bölüm Soruları
11) Mirasın rükünleri nelerdir? Sayınız.
12) Mirasçı olma sebepleri nelerdir?
13) Ashâb-ı feraiz, asabe-i nesebiyye ve zevi’l-erhâm kavramları hangi anlamda
kullanılmaktadır? Açıklayınız.
14) Mevla’l-muvâlât ne demektir? Anlatınız.
15) Hakîkî, hükmî ve takdiri ölüm ne demektir? Hangi koşullarda söz konusu
olmaktadır?
16) Köle olan bir kimse vâris olabilir mi? Tartışınız.
17) Din farklılığının mirasta nasıl bir etkisi bulunmaktadır?
18) Liân ne demektir? Mirasta nasıl bir etkisi bulunmaktadır?
19) Mevla’l-atâka ne demektir? Yazınız.
20) Haklı ve haksız öldürme türlerini yazınız.

13. İSLAM MİRAS HUKUKU II

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde İslam hukukunda varislerin paylarının neler olup miras taksiminin nasıl yapıldığı
öğrenilecektir.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
4) İslam hukukunda miras taksimi yapılırken vârislerin hisseleri sabit midir, yoksa duruma
göre değişkenlik mi arz etmektedir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

İslam hukukunda miras taksimi

Kazanım

İslam hukukunda miras taksiminin
nasıl yapıldığı öğrenilecektir.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
İslam hukukunda miras taksiminin
nasıl yapıldığı örneklerle
incelenecek, böylece, konunun daha
kolay anlaşılması sağlanacaktır.

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•

Reddiye
Avliye
Mahcub
Mahrum

Giriş
Miras problemlerini çözmede kullanılan iki usûl vardır. Bunlardan biri Türkler tarafından
kullanılan yatay çizgi usulü, diğeri Araplar tarafından kullanılan kafes usulüdür. Çizgi usulünde
önce yatay bir çizgi çizilir. Bu çizginin altına bütün mirasçılar, ölenin nesi oluyorsa o vasfı ile
yazılır. Mirasçı baba olarak yazılmışsa bu, ölenin babası, koca olarak yazılmışsa ölenin kocası,
oğul olarak yazılmışsa ölenin oğlu demektir. Bu vasıflar mirasçıların birbirleriyle olan kan
hısımlığını göstermez. Çizginin üstüne mirasçıların ne oranda pay alacakları kesir şeklinde yazılır
veya alamayacakları belirtilir. Sonra bu kesirlerin mahreç denilen ortak paydası bulunur ve
çizginin sol tarafına yerleştirilir. Daha sonra ortak paydadan her mirasçıya düşen pay adının altına
yazılır. Payların toplamı mahrece eşit ve çizgi üstüne yazılan kesirler doğru ise meselenin çözümü
de doğru demektir.
Örnek mesele: Neriman hanım ölüp geride kocası Nâil’i, babası Hasan’ı annesi Hüsniye ve oğlu
Cemil’i bırakıyor. Bu miras meselesinde kocanın payı 1/4, baba ve anneden her birinin payı 1/6’
dır. Bu paylar sahiplerine verildikten sonra kalan da oğlun olur. Meseleyi çizgi usulünde şöyle bir
şekille gösterebiliriz:

Hasan

Hüsniye

Neriman

Nâil

Cemil

Ka
12
Mahreç

Koca
3

Baba
2

Anne
2

Oğul
5

Kafes usulünde, alt alta çizilen birbirine paralel yeterli sayıda yatay çizgi ile bu çizgilerin sağ uç
taraflarını kesecek şekilde üstleri kapalı dikey iki çizgiden oluşan bir şekil meydana getirilir. İşte
yatay ve dikey çizgilerden oluşan bu şekle kafes diyoruz. Sonra yatay çizgilerin her aralığına bir
mirasçı yerleştirilir. Mirasçıların baş tarafına alacakları paylar kesir olarak yazılır. Ortak payda
dikey çizgilerin oluşturduğu en üst göze, her mirasçıya düşen pay da kafesin isimler hizasındaki
gözlerine kaydedilir. Yukarıda çizgi usulüyle çözümlediğimiz meseleyi, kafes usulüyle şöyle
gösterebiliriz:

Aslında her iki usulle yapılan iş, bir bayağı kesir işlemidir. Önce ashâb-ı ferâizin
kesirlerden oluşan payları toplanır. Paydaları eşitlemek için dört üçle, altılar ikiyle çarpılarak
ortak payda (12) bulunur.

1
1
1
3 2 2 7
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. Toplama işlemi sonucu ashâb4
6
6 12 12 12 12
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7
sini aldığı ortaya çıkar. Bu miktar ortak paydadan çıkarılırsa geriye
12
7
12
5
3
−
=
kalır. Bu da asabe türü mirasçı olan oğlun payıdır. Sonuçta, koca Nâil’in
,
12 12 12
12
2
2
5
, anne Hüsniye’nin
ve oğul Cemil’in de
pay aldığı görülür.
baba Hasan’ın
12
12
12
ı ferâizin bütün mirasın

Miras meselesinin çözümünde ister çizgi ister kafes usûlüne başvurulsun sonuç değişmez.
Ancak kafes yönteminde birden çok meselenin birlikte ele alındığı münâsahada karışıklığın
önüne geçilmiş olmaktadır. Onun için biz bu çalışmamızda kafes yöntemini tercih edeceğiz.
Bazen bir miras meselesinde aynı tür birden çok mirasçı bulunabilir. Mesela bir kadın ölüp
geride kocasını, bir oğlunu üç kızını, baba ve annesini bırakmış olsun. Bu kafeste iki şekilde
gösterilebilir. Sayıları birden çok olan mirasçıların adından sonra bir kesme işareti konulup
kesmeden sonra mirasçı sayısı yazılabilir yahut sayıları birden çok olan mirasçılar kafese ayrı ayrı
kaydedilebilir.

Örnek meselenin çözümünde tashihe ihtiyaç duyulmuş ve tashih, oğul iki kızlar birer baş
sayılıp ortak payda ile paylar, baş sayısı (aded-i ruûs) 5’le çarpılmak suretiyle yapılmıştır. Oğul
ve kızlara düşen 25 hisseden 10’u oğla verilir. Kalan15 hisse her kıza 5’er olmak üzere
paylaştırılır.

ORTAK PAYDANIN BELİRLENMESİ
Miras meselesinin ortak paydasına mahreç veya asl denir. Ferâiz âlimleri ortak paydayı
belirleme konusunu ele aldıkları bölümün başlığına  اصﻮل الﻤﺴﺎئلismini uygun görmüşlerdir.
Mahreç veya asl bir kesirde bütünün kaç eşit parçaya bölüneceğini gösteren sayıdır.
Bir miras meselesindeki payların hak sahiplerine verilebilmesi için bazı kuralların
bilinmesine ihtiyaç vardır. Bunlardan biri de meseledeki kesirlerin ortak paydasını belirleme
kuralıdır.

1 1 1 2 1 1
, , , , ,
şeklinde altı
2 4 8 3 3 6
1 1
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kesirden oluşur. Bu kesirleröğretimi kolaylaştırmak amacıyla birincisi, , , ve , ikincisi ,
8
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1
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olmak üzere iki kümeye ayrılırlar. Aynı kümede yer alan kesirler arasında şöyle bir
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’nin yarısı , 'ün yarısı ’dir. Tersten gidilecek
ilişki vardır. Birinci kümede yer alan
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olursa ’in iki katı , 'ün iki katı ’dir. İkinci kümenin kesirleri arasında da aynı ilişki
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Kur’ân-ı Kerim’de bildirilen belirli paylar (ferîza, farz)

mevcuttur.
Ortak paydayı belirleme aslında paydaların “en küçük ortak kat”ını bulma işlemidir. Ancak
bir kolaylık sağlar düşüncesiyle burada bazı kuralları zikredeceğiz.

1-Meselede tek farz (belirli pay) varsa ortak payda o farzın paydası olur. Mesela mirasçılar
sadece anne ve babadan ibaret ise annenin farzı
tek farz bulunduğu ve bu da

1
, babanın payı asabe olarak kalandır. Meselede
3

1
olduğu için mahreç 3’tür. Üç hisseden birini anne, kalan iki
3

hisseyi de baba alır. Mirasçı olarak yalnız ölenin karısı ve oğlunun bulunduğunu varsayalım.
Karının farzı

1
, oğul ise asabe olduğu için kalanı alacaktır. Karının farzının paydası 8 olduğu
8

için meselenin mahreci 8 olur. Sekiz hisseden biri karının, kalan 7 hisse de oğla verilir.
2-Meselede birden çok farz bulunur ve bu farzlar aynı kümeden olurlarsa, en az olan farzın
paydası, meselenin ortak paydası kabul edilir. Çünkü paydası en büyük kesir bu farzdır.

3- Meselede birden çok farz bulunur ve bunlar farklı kümelerden olursa karşımıza üç
durum çıkar:
a)Birinci kümeden

1
ile ikinci kümeden herhangi bir farz veya farzların birleşmesi
2

halinde ortak payda daima 6 olur.

b) Birinci kümeden

1
ile ikinci kümeden herhangi bir farz veya farzların birleşmesi
4

halinde ortak payda her zaman12 olur.

c) Birinci kümeden

1
ile ikinci kümeden herhangi bir farz veya farzların bulunması
8

durumunda ortak payda hep 24 olur.

Mirasçılar arasında ashab-ı ferâizden birinin bulunduğu meselelerde ortak paydalar, 2, 3, 4,
6, 8, 12 ve 24’tür. Bunlardan ilk beşi basit son ikisi ise bileşiktir. Çünkü son iki ortak payda iki
ayrı kümede yer alan paydaların çarpımı ile meydana gelmektedir.
4-Meselede ashab-ı ferâizden kimse bulunmaz ve mirasçılar sadece asabe türü ve erkek
olursa, ortak payda onların aded-i ruûsu (baş/kişi sayısı) olur. Asabe mirasçılar erkek ve kadın
karışık olurlarsa, erkek iki kadın bir baş sayılarak aded-i ruûs bulunur ve bu sayı meselenin ortak
paydası kabul edilir.
Avl ve red durumlarının meselenin ortak paydasını belirlemede hiçbir etkisi olmaz. Önce
bu kurallara göre ortak payda belirlenir. Sonra avl halinde ortak payda yükselir veya red halinde
red işlemi yapıldıktan sonraki payda dikkate alınır.

KISALTMALAR
Miras problemlerinin çözümünde sıkça kullanılacağı için ölen kişiye akrabalıklar ve bazı
paylar kısaltmalarla ifade edilmiştir. Bu kısaltmaların anlamı aşağıda belirtildiği gibidir.

Ö.kz.ka:

Öz kız kardeş

Oğ. kz.:

Oğlun kızı

Ö.er.ka:

Öz erkek kardeş

Oğ.oğ.:

Oğlun oğlu

A.kz.ka:
kızı

Anne bir kız kardeş

Oğ.oğ. kz.:

Oğlun oğlunun

A.er.ka:
oğlu

Anne bir erkek kardeş

Oğ.oğ.oğ. :

Oğlun oğlunun

B.kz.ka:

Baba bir kız kardeş

Ba.:

Babanın

B.er.ka:

Baba bir erkek kardeş

An.:

Annenin

Ba. Ba.:

Babanın babasının

Ka.:

Kalan

An. An.:

Annenin annesinin

Ka.

üçü

1
:
3

Kalanın bir bölü

MİRASÇILAR VE PAYLARI
İslam miras hukukuna göre terike mirasçılara dört kanaldan intikal eder. Bunlar belirli pay
alma(farz), asabelik, red ve zevî’l-erhâm kanallarıdır. Çoğu zaman intikal bu kanalların
sadece birinden gerçekleşir. Bazen bir kişiye bu kanalların ikisinden de miras geldiği olur.
Mesela bir mirasçı bazı hallerde farz ve asabelik kanallarından yahut farz ve red kanallarından
miras alabilir. Bunların örneklerine ileride yer verilecektir.
Terikenin mirasçılara dağıtımına önce ashab-ı ferâiz ile başlandığı için burada önce farz,
arkasından asabelik son olarak da red yoluyla mirasçılık üzerinde durulacaktır. Çok seyrek
karşılaşıldığı için zevî’l-erhâm konusuna yer verilmeyecektir.
13.1.1.BELİRLİ PAY ALMA(FARZ) YOLUYLA MİRASÇILIK
Bir mirasçının, tek başına veya diğer mirasçılarla birlikte bulunmasına yahut diğer
mirasçıların sayılarına ve başka bazı etkenlere bağlı olarak değişen miras durumuna “hal”
denir. Ashab-ı ferâiz için, üçü babaya, dördü dedeye, üçü anne bir kız ve erkek kardeşlere,
ikisi karıya, ikisi kocaya, üçü kıza, altısı oğul kızına, beşi öz kız kardeşlere, yedisi baba bir
kız kardeşlere, üçü anneye ve ikisi de nineye ait olmak üzere toplam 40 hal vardır.

A- BABA
Babanın mirasçılığı şu ayet-i kerimeye dayanır.
“Eğer ölenin çocuğu varsa anne-babadan her birine, geride bıraktığı maldan altıda bir düşer.
Eğer ölenin çocuğu yoksa ve anne-baba mirasçı ise üçte biri annenin (ve kalan da
babanın)dir. Ölenin kardeşleri (iki veya) daha fazla ise, annenin hissesi altıda bir, (kalan da
babanın)dir.” (Nisa, 4/11)
Bu ayetin ilk bölümü yani “Eğer ölenin çocuğu varsa anne-babadan her birine, geride
bıraktığı maldan altıda bir düşer” kısmı, babanın payının, ölen çocuğunun çocukları
(torunları) olduğu zaman sadece 1/6 olacağını ifade etmektedir. Çocuktan maksat, erkek olsun
kız olsun tek olsun çok olsun alt soy mirasçıdır. Onun için çocuk kelimesinin kapsamına, ne
kadar aşağı inerse insin oğul çocukları da dâhildir.
Eğer alt soy mirasçı erkek olursa bu çocuk asabe olarak, ashab-ı feraiz paylarını aldıktan
sonra kalanı almaya hak kazandığı için kalandan babaya bir şey verilemeyecektir. Çünkü
erkek çocuk ölene babadan daha yakındır. Bir hadis-i şerifte Hz. Peygamber, “Belirlenmiş
olan payları (ferâizi) sahiplerine veriniz. Bundan sonra geriye kalan mal, (ölene) en yakın
erkeğindir”108 buyurur.
Eğer alt soy mirasçı kız olursa baba hem belirli payı olan

1
’yı hem de asabe olarak kalanı
6

alır. Zira bu takdirde baba, ölene en yakın erkek konumundadır. Dolayısıyla burada baba,
ashab-ı feraiz mirasçı ile asabe mirasçı olma vasıflarını birlikte taşımaktadır. Baba belirlenmiş
olan payını aldıktan sonra ölenin oğlu olmaması halinde ona en yakın erkek olarak asabe
olmakta ve ashab-ı feraiz mirasçılar hisselerini aldıktan sonra kalanı da almaya hak
kazanmaktadır.

108

Buhari, Ferâiz, 5; Müslim, Ferâiz, 5

Ayetin ikinci yani “Eğer ölenin çocuğu yoksa ve anne-baba mirasçı ise üçte biri annenin (ve
kalan da babanın)dır” bölümü, ölenin çocuğu bulunmadığı, mirasçıları da sadece anne ve
babadan ibaret olduğu takdirde, annenin payının

1
olacağını bildirmektedir. Bu ifadeden
3

anne payını aldıktan sonra kalanın babaya ait olmasından başka bir anlam çıkarılamaz. Zira
babadan başka miras almay hakkı olan başka bir mirasçı bulunmamaktadır. Şu halde ölenin
kız veya erkek alt soy mirasçısı yoksa baba kalanı alacaktır. Bu açıklamalardan anlaşıldığına
göre babanın mirasta üç hali vardır:

1. Hal: Baba, ölenin oğlu, oğlunun oğlu, ne kadar aşağı inerse insin alt soy
1
erkek mirasçısı ile birlikte bulunursa farz-ı mutlak yani
hisse alır. Başka
6
1
payını etkilemez.
mirasçıların bulunup bulunmaması babanın
6

2. Hal: Baba, ölenin kızı, oğlunun kızı, ne kadar aşağı inerse insin oğul kızı
1
ile birlikte bulunursa, ashab-ı feraiz mirasçı olarak , asabe mirasçı olarak
6
1
’yıayet-i kerime kalanı dahadisi-i şerif sebebiyle
da kalanı alır.
6
1
almaktadır. Bu hal miras meselelerinde + Ka. şeklinde bir kısaltma ile
6
gösterilecektir.

3. Hal: Baba, ölenin alt soy hiçbir mirasçısı bulunmazsa asabe olarak sadece
kalanı alır. Bu durum Ka. şeklinde kısaltılmıştır.

B- ANNE BİR KARDEŞLER
Öz ve üveylik bakımından kardeşler üç çeşittir. Biri ana baba bir (öz) erkek ve kız
kardeşlerdir. Bunlara kardeşlerin en değerlisi anlamında  بﻨﻮاﻷﻋيﺎنdenir. İkincisi baba bir
erkek ve kız kardeşlerdir. Bunlara ise kuma çocukları manasında  بﻨﻮالﻌالتdenilmektedir.
Çünkü Arapçada  الﻌَﻠﺔkuma anlamındadır. Üçüncüsü de anne bir erkek ve kız kardeşlerdir.
Bunlara ise  بﻨﻮاﻷخيﺎفdenilir. Zira Arapçada ال َخيَفgözlerinin biri bir renk diğeri başka renk
anlamına gelmektedir. Farklı babalardan oldukları için onlara da bu ad verilmiştir. Anne bir
kardeşlerin mirasçılığı konusunda delil şu ayet-i kerimedir. “Erkek olsun kadın olsun eğer bir
kimse babasız ve çocuksuz (kelâle) 109 olarak geride (ana) bir erkek kardeş veya (ana) bir kız
kardeş bırakırsa onlardan her biri altıda bir alır. Eğer kardeşlerin sayısı ikiden fazla ise,
onlar mirasın üçte birinde ortaktırlar.” 110 Tefsir bilginleri “kelâle” kelimesinden kastın
çocuğu ve babası bulunmaksızın ölen kişi anlamına geldiği konusunda görüş birliği içindedir.
Sahabe bu ayette geçen “kardeş” ile anne bir kardeşlerin kastedildiği görüşündedir. Çünkü öz
ve baba bir kız kardeşlerin mirasçılığı Nisâ suresinin 176. ayet-i kerimesinde açıklanmıştır.
Ayet-i kerime deanne bir kardeşlerin ikiden fazla olmaları halinde üçte birde ortak ( )شركﺎء
oldukları bildirilmektedir. Arapçada “ortaktırlar” ( )شركﺎءkelimesi mutlak olarak
zikredildiğinde eşitliği gerektirir. Bu sebeple sayıları ikiden fazla olan anne bir kardeşler, üçte
bir hisseyi erkek ve kız aralarında eşit olarak paylaşırlar. Şimdi anne bir kardeşlerin mirastaki
üç halini görelim.

Hal: Anne bir kardeş tek ise, ölen kişinin üst soy erkek yahut alt soy
1
erkek veya kız mirasçısı bulunmamak şartıyla
pay alır. Bu kardeşin erkek
6
veya kız olması arasında fark yoktur.

1.

Kelâle sözlükte, körelmek, zayıflamak, aciz kalmak başkalarına yük olmak anlamlarına gelen كالل
mastarından türemiş bir kelimedir.  االكﻠيلde taç demektir. Terim olarak kelâle, geride kendisine mirasçı
olacak çocuk ve baba bırakmadan ölen kişi anlamındadır. İbnü’l-Esîr der ki, “Baba ve çocuk bir
kimsenin iki tarafıdır. Bir kimse geride bu ikisini bırakmadan ölürse iki tarafı gitmiş bir halde ölmüş
olur. İki tarafının gitmesi kelâle diye isimlendirilmiştir.(İbnü’l-Esîr, en-Nihâye, Dâru İhyî’t-Türâs elArabî, Beyrut, ty. IV, 197)
Kelâle kelimesi, baba ve çocuk dışındaki mirasçılar anlamında da kullanılır. Bu çeşit mirasçılara, ölen
kişinin etrafını çevirdikleri için bu ad verilmiştir. Çünkü iklîl başın etrafını çeviren taç demektir ve
kelâle kelimesi bundan türemiştir. Baba ve çocuk dışındaki mirasçılara, başın etrafını kuşatan taç gibi
ölen kişiyi alt ve üstten değil de etrafından kuşattıkları için kelâle denilmiştir. Bir kimsenin iki tarafını
teşkil eden baba ve çocuk bulunmayınca diğer mirasçılar kelâle olur. Sahabenin hepsine göre çocuk
kelâle değildir. Çoğunluğuna göre baba da kelâle değildir. Hangi yönden olurlarsa olsunlar kardeşler
kelâledir. Nisa suresinin iki yerinde geçen kelâle kelimesi, her iki yerde de cumhurun benimsemiş
olduğu, geride baba ve çocuk bırakmadan ölmüş olan kimsemanasında kullanılmıştır. (Haseneyn, elMevârîs fi’ş-şerî’ati’l-İslamiyye, s.54)
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2. Hal: Anne bir kardeşler iki ve daha çok sayıda ise, ölen kişinin üst soy erkek
1
yahut alt soy erkek veya kız mirasçısı bulunmamak şartıyla hisseyi erkek3
kız eşit olarak paylaşırlar. İslam miras hukukunda kız ile erkeğin eşit pay
aldığı tek hal budur.

Son meselede biri erkek ikisi kız üç ana bir kardeşe dört hisse düşmüştür. Dört hisseyi üç
kardeşe kesirsiz bölüştürmek mümkün değildir. Böyle durumlarda kişi sayısı ile başta mahreç
olmak üzere birinci sütundaki bütün hisseler çarpılıp sonuç ikinci sütuna yazılır. Birinci
sütundaki mahreç (12) üçle çarpılıp sonuç ikinci sütunun mahreç hanesine 36 olarak
yazılmıştır. Karının hissesi 3x3=9, anne bir kardeşlerin hissesi 4x3=12, baba bir erkek
kardeşin hissesi 5x3= 15 şeklinde ikinci sütuna kaydedilmiştir. Anne bir kardeşlerin hisseleri
(12) üçe bölünürse her kardeşe 4’er pay düşecektir.

3. Hal: Anne bir kardeşler, ölen kişinin üst soy erkek yahut alt soy erkek veya kız
mirasçısı ile birlikte bulunurlarsa mirasçılıktan düşerler. Üst soy erkek mirasçılar
baba, dede, alt soy mirasçılar oğul, kız ve ne kadar aşağı dereceye inerse insin
oğlun oğlu ve oğlun kızıdır.

C- KOCA
Kocanın mirasçılığı ile ilgili olarak Kurân-ı Kerim’de şöyle buyrulur: “Eğer hanımlarınızın
çocukları yoksa (öldüklerinde) geride bıraktıkları malın yarısı sizindir. Çocukları varsa,
bıraktıklarının dörtte biri sizindir.” 111 Ayet-i kerimede geçen “ =ولدçocuk” kelimesi farz
sahibi veya asabe olarak terikeden pay alabilen altsoy kız ve erkek mirasçı anlamındadır.
Bunlar, oğul, kız, ne kadar aşağı inerse insin oğlun oğlu veya oğlun kızıdır. Bu kelime ile farz
sahibi veya asabe olarak mirastan pay alamayan kızın oğlu veya kızın kızı gibi altsoy hısımlar
kastedilmemiştir. Çünkü bunlar zevî’l-erhâm türü mirasçılardır. Buna göre kocanın mirasta
iki hali vardır.

1
pay alır. Burada altsoy
2
mirasçı, ölen kadının bu kocadan veya başka kocadan çocukları veya oğul tarafından
olan torunlarıdır.

1.

Hal: Koca, ölen kadının altsoy mirasçısı yoksa

2.
Hal: Koca, ölen kadının veya ne kadar aşağı dereceye inerse insin oğlunun
altsoy mirasçısı varsa mirastan 1/4 pay alır.
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D-

KARI
Karının mirasçılığı şu ayet-i kerimeye dayanmaktadır. “Sizin bıraktıklarınızın
dörtte biri, eğer çocuğunuz yoksa hanımlarınızındır. Çocuğunuz varsa,
bıraktıklarınızın sekizde biri hanımlarınızındır.” 112 Kocanın mirasında
belirtildiği gibi burada geçen çocuk kelimesi ile ister bu hanımdan olsun ister
ölen kocanın diğer hanımlarından olsun, farz sahibi veya asabe olarak pay
sahibi olan altsoy kız ve erkek mirasçı kastedilmektedir. Zevî’l-erhâm türü
altsoy hısımlar karının payını etkilemezler.
1
1
veya olur ve onlar bu
Eşler birden fazla ise, duruma göre payları yine
4
8
payı aralarında eşit olarak bölüşürler. Karıların mirasçı olabilmeleri iki şarta
bağlıdır:
a)
Nikâh akdinin sahih bir akid olması gerekir. Nikâh sahih olduktan sonra zifaf
veya halvet-i sahihanın gerçekleşip gerçekleşmemesine bakılmaz. Nikâh akdi sahihse
zifaf veya halvet-i sahiha gerçekleşmese de kadın ölen kocasına mirasçı olur. Fâsid
nikâhta zifaf olsa bile kadın ölen kocasına mirasçı olamaz.
b)
Ölüm anında evlilik bağı hakikaten veya hükmen devam ediyor olmalıdır.
Evlilik bağının hükmen devam etmesi, ric’î talakla boşanmış ve iddet beklemekte olan
bir kadınla kocası arasındaki bağıifade eder. Kural olarak bâin talakla boşanmış ve
iddet beklemekte olan bir kadın iddet süresi içinde ölen kocasına mirasçı olamaz.
Ancak koca ölüm hastalığı sırasında kadın istemediği halde karısını bâin talakla
boşarsa (talâku’l-fârr) Hanefiler kadının iddet süresi içinde ölen kocasına mirasçı
olacağını kabul ederler. Ne ric’î talakta ne de talâku’l-fârrda iddet bittikten sonra
mirasçılık söz konusu olur. Koca gibi karının da mirasta iki hali vardır.
1
1. Hal: Karı, ölen kocanın altsoy mirasçısı yoksa
pay alır. Altsoy mirasçı
4
kocada olduğu gibi ölen erkeğin bu karısından veya başka bir karısından oğlu,
kızı veya ne kadar aşağı inerse insin oğlunun oğlu yahut oğlunun kızıdır.
1
1
Karının aldığı pay, kocanın bu halde iken aldığı
payın yarısıdır.
4
2
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2. Hal: Karı, ölen kocanın kendisinin veya ne kadar aşağı dereceye inerse insin
1
oğlunun altsoy mirasçısı varsa pay alır.
8

E-

113
114

KIZ (Sulbiyye):
Kızların mirasından bahseden ayet’in meâli şöyledir: “Allah size,
çocuklarınızdan erkek olanlara (bıraktığınız mirastan) iki kız hissesi vermenizi
emrediyor. Eğer ölenin (sadece) kız çocukları varsa ve sayıları ikiden fazla
ise, mirasın üçte ikisi onlarındır. Eğer ölenin tek bir kızı varsa, malın yarısı
onundur.”113 Bu ayet-i kerimede ikiden fazla kızların hisseleri bildirilmiş fakat
iki kızın hisselerinin ne olacağı açıkça belirtilmemiştir. Onun için İbn Abbas,
iki kızın bir kız hükmünde olduğu görüşündedir. Sahabenin çoğunluğuna göre
ise mirasta iki kız, ikiden fazla kız hükmündedir. Bu sebeple iki kıza da
2
mirastan
pay verilir. Çünkü Allah Teâlâ, “ Ölenin iki kız kardeşi
3
2
bulunduğunda malın üçte ikisi onlarındır” ayetiyle iki kız kardeşe
pay
3
2
2
vermiştir. İki kız kardeş pay aldığına göre, iki kız öncelikle
almalıdır.
3
3
Zira kız ölene kız kardeşten daha yakındır. Nitekim bir hadis-i şerif de bu
görüşü desteklemektedir. Cabir b. Abdillah’tan rivayet edildiğine göre o şöyle
demiştir. Sa’d b. er-Rabî’’in karısı Hz. Peygamber’e gelerek dedi ki: “Ey
Allah’ın Rasûl’ü! Bu ikisi Sa’d b. er-Rabî’’in kızlarıdır. Babaları Uhud’da
seninle birlikte iken şehit olarak öldürüldü. Mallarını amcaları aldı ve
bunlara hiç mal bırakmadı. (Erkekler) bu kızlarla ancak malları olursa
evlenirler” Bunun üzerine Hz. Peygamber şöyle buyurdu. “Allah bukonuda
hükmünü indirecektir” Sonra yukarıdaki ayet-i kerime nazil oldu. Hz.
Peygamber kızların amcalarına haber gönderdi ve şöyle dedi: “Sa’d’in iki
2
1
kızına , annelerine hisse ver. Kalan da senindir” 114 İslam’da ilk miras
3
8
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1.

2.

paylaşımının bu olduğu söylenmiştir. Ayet-i kerimeden anlaşıldığına göre
mirasta kızların üç hali bulunmaktadır.
1
pay alır.
Hal: Kız bir tane olup erkek kardeşi bulunmazsa
2

Hal: Kızlar iki veya daha fazla olup erkek kardeşleri yoksa

bunu aralarında eşit olarak paylaşırlar.

2
pay alırlar ve
3

(X) Bu meselede 16 hisse üç kıza kesirsiz bölünemeyeceği içinaded-i ruûsu
(baş/kişi sayısı) (3) ile mesele tashîh edilmiştir.
3. Hal: Kız erkek kardeşi ile birlikte bulunursa, erkek kardeş kızı asabe yapar.
Eğer ashâb-ı ferâiz türü başka mirasçı yoksa bunlar malın tamamını, varsa
onlar hisselerini aldıktan sonra geriye kalanı aralarında ikili birli paylaşırlar.

Bu meselelerin hiçbirinde oğul ve kıza düşen hisse kesirsiz olarak ikili birli paylaştırılamadığı
için tashih yapmak gerekmiştir. Tashih için erkek iki, kız bir baş sayılarak aded-i ruûs
bulunmuş, tablonun birinci sütunundaki rakamların hepsi aded-i ruûsla çarpılarak çıkan
sonuçlar ikinci sütuna kaydedilmiştir.

ANNE

Annenin mirasından bahseden ayet-i kerimenin meali şöyledir.“Eğer ölenin çocuğu varsa
anne-babadan her birine geride bıraktığı maldan altıda bir düşer. Eğer ölenin çocuğu yoksa
ve ana-baba mirasçı ise üçte biri annenin (kalanı da babanın)dir. Ölenin kardeşleri (iki veya)
daha fazla ise, annenin hissesi altıda birdir.”115 Buna göre annenin mirasta üç hali vardır.

1.
Hal: Ölen kişinin erkek veya kız alt soy mirasçısı, hangi yönden olursa olsun
(öz, baba bir, ana bir) iki veya daha fazla kardeşi varsa, anne 1/6 pay alır. Kardeşlerin
miras alıp almaması, kız yahut erkek olması, her iki cinsin karışık bulunması sonucu
değiştirmez, sayıları iki veya daha fazla ise annenin payı1/6 olur.

2.
Hal: Ölen kişinin alt soy mirasçısı, iki yahut daha fazla erkek ya da kız kardeşi
yoksa anne 1/3 pay alır.

115
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3. Hal: Ölen kişinin alt soy mirasçısı, iki yahut daha fazla erkek ya da kız kardeşi
bulunmaz, mirasçılar sadece anne-baba ve eşlerin birinden ibaret olursa anne, eş
payını aldıktan sonra kalanın 1/3’ünü alır. Bu sadece iki meselede söz konusu olur.
Bu iki mesele, çok meşhur ve belirgin olduğu için “ğarrâveyn”, Hz. Ömer böyle
hükmettiği için de “ömeriyyeteyn” isimleriyle anılmıştır.

İslam miras hukuku kurallarına göre erkekle kadın aynı derecede ise, ilke olarak kadın
erkeğin yarısı kadar hisse alır. Nitekim oğul ile kız, öz erkek kardeşle öz kız kardeş böyledir.
Üçüncü halde şayet anneye kalanın

1
1
ü değil de malın tamamının verilecek olsa, bazen
3
3

babaya annenin yarısı kadar mal kalır. Mesela ölenin annesi, babası ve kocası mirasçı
olupanneye malın tamamının

1
3
2
1
’ü verildiğinde, kocaya , anneye , babaya ise
hisse
3
6
6
6

düşer ki, burada baba erkek olarak annenin yarısı kadar hisse almış olur. Ölenin annesi,
babası, karısı mirasçı olup anneye malın tamamının
, babaya ise

1
3
4
’ü verildiğinde, karıya
, anneye
3
12
12

5
oranında, yani anneden biraz fazla hisse düşmüş olur. Bu durum İslam miras
12

hukukunun aynı derecede bulunan kadınla erkek arasındaki orana aykırıdır. Hatta bu durum
ayete de aykırıdır. Şöyle ki, ayette belirtildiği üzere mirasçılar sadece anne ve babadan ibaret
ise, anne

1
2
1
hissesini aldıktan sonra kalan
babanın olacaktır. Annenin hissesi , babanın
3
3
3

hissesi 2/3’ün yarısıdır. Bu gerekçelerden ötürü fakihlerin çoğu üçüncü halde anneye eşlerden
biri payını aldıktan sonra kalanın üçte birinin verilmesi gerektiği görüşünde ittifak etmişlerdir.
Hz. Ömer ve sahabenin çoğu da bu görüşü benimsemiştir.

13.1.2. BELİRLİ OLMAYAN PAY ALMA(ASABELİK)YOLUYLAMİRASÇILIK
1-Asabe teriminin manası:
Asabe ( )ﻋﺼﺒﺔkelimesi, yardım ve himaye etmek için birini kuşatmak anlamındaki ﻋﺼب
fiilinden türeyen  ﻋﺎصبism-i failinin çoğuludur. Ancak ferâiz bilginleri asabe ()ﻋﺼﺒﺔ
kelimesini tekil kabul edipasabât ( )ﻋﺼﺒﺎتkelimesini çoğul anlamda kullanmışlardır. Usûbe
( )ﻋﺼﻮبﺔise mastar olup baba tarafından akrabalık manasına gelmektedir.Kişiyi başkalarına
karşı savundukları ve savaşta himaye ve yardımlarıyla kuşattıkları için onun baba tarafından
erkek akrabalarına bu ad verilmiştir. Arapçada başa ve yaraya sarılan sarık ve sargı için de
aynı kökten gelen  الﻌﺼﺎبﺔlafzı kullanılır. Miras hukukunda asabe terimi, belirli bir payı
olmayan, tek başına bulunduğunda terikenin tamamını, ashâb-ı ferâiz ile birlikte
bulunduğunda onlar paylarını aldıktan sonra kalanı alan mirasçı demektir. Ashâb-ı ferâizin
payları terikenin tamamını tüketirse asabe mirasçılar mirastan yoksun kalırlar.Miras hakkı
kazanmada asabe mirasçılar ashâb-ı ferâizden sonra ikinci sırada gelirler.
2-Asabelik yoluyla mirasçılığın delilleri:
Asabelik yoluyla mirasçı olma Kitap ve Sünnetten bir takım delillere dayanır. Kur’ân-ı
Kerimde “Eğer ölenin çocuğu yoksa ve anne-baba mirasçı ise üçte biri annenin (ve kalan da
babanın)dir.”116 meâlindeki ayette, ölen kişinin çocuğu olmaması halinde anneye verilecek

1
olarak belirtilip babanın ne oranda pay alacağının açıklanmaması, babanın asabe
3
2
’ü alacağına delalet etmektedir. Ayrıca“Allah size, çocuklarınızdan erkek
olarak kalan
3
payın

olanlara (bıraktığınız mirastan) iki kız hissesi vermenizi emreder” 117 buyrulduktan hemen
sonra Allah Teâlâ anne ve babanın miras paylarını bildirmiştir. Bu durum anne ve baba
paylarını aldıktan sonra kalanınçocuklara, erkeğe iki kız hissesi verilerek paylaştırılacağına
delalet eder. Yine Kur’ân-ı Kerimde,“Eğer ölenin birden çok (ana-baba bir veya baba bir) kız
ve erkek kardeşi varsa, erkeğe iki kız hissesi verilmek suretiyle mirası paylaşırlar” 118
buyrulur. Bu ayet-i kerime, kardeş akrabalığının da asabe olmayı gerektirdiğini açıkça ifade
eder. Bu iki ayet aynı zamanda belirli pay sahibi olan kadınların erkek kardeşleriyle birlikte
bulundukları zaman nesep yönünden asabe olacaklarını gösterir. Kadınların asabe olmalarının
hikmeti, erkek ve kadınların miras hisselerine Şâri’ tarafından konulmuş olan oranın
korunmasıdır. Çünkü kız veya kız kardeş erkek kardeşiyle birlikte bulunması halinde asabe
sayılmayıp belirli pay alacak olsa, söz konusu oran bozulur. Bazen kız veya kız kardeş erkek
kardeşinden daha fazla mal alabilir, bazen de erkek mirastan tamamen yoksun kalabilir.
Asabeliğin Sünnet’ten de delilleri vardır. Bunlardan biri şu hadis-i şeriftir. “Belirlenmiş olan
payları sahiplerine veriniz. Bundan sonra geriye kalan mal, (ölene) en yakın
erkeğindir.”119Bu hadis, ashâb-ı ferâize hisselerinin önce verilmesi gerektiğini, kalanın ölene
en yakın erkeğe ait olduğunu açıkça ifade etmektedir. Asabelik denilen şey de budur. Öte
yandan hadis, ölenle erkekler vasıtasıyla nesep bağı bulunan erkek akrabaların asabe olarak
Nisâ’, 4/11.
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miras alacaklarınaişaret eder. Dolayısıyla asabe yoluyla mirasçılık için kurulacak nesep
bağında kadınlar vasıta olamazlar. Hadis aynı zamanda asabe türü mirasçıların birden çok
olmasıhalinde ölene en yakın asabe mirasçıyı tespit için tercih yapılması gerektiğine de
delalet eder.
Sa’d b. Rebî’ Uhut savaşında şehit düşünce erkek kardeşi cahiliye adetlerine göre mirasın
tamamını almıştı. Daha sonra nazil olan miras ayetine göre Hz Peygamber, Sa’d’ın karısına
1/8, iki kızına 2/3 pay verilmesini, kalanı da Sa’d’ın erkek kardeşinin almasını emretmiştir. 120
İbn Mes’ûd’un rivayet ettiğine göre Hz Peygamber, kız ile birlikte bulunan öz kız kardeşe,
ashab-ı ferâizin hislerini ayırdıktan sonra kalanı vermiştir.121 Görüldüğü gibi zikredilen ayet
ve hadisler asabelik yoluyla mirasçılığın meşruluğunu hiçbir şüpheye yer bırakmayacak
şekilde ortaya koymaktadır.
3-Asabe mirasçıların kısımları
İslam Hukukçuları ölen kişiyle arasındaki bağın mahiyetine göre asabeyi, önce asabe-i
sebebiyye ve asabe-i nesebiyye olmak üzere ikiye ayırmışlardır.Asabe-i sebebiyye, ölen kişiye
nesep bağı ile değil, azad etme gibi bir sebeple bağlı olan asabe demektir. Eğer azat edilen bir
köle geride, ashâb- feraiz ve asabe türü mirasçı bırakmadan ölecek olursa, malına azat eden
kimse, o yoksa onun asabesi mirasçı olur. Günümüzde kölelik müessesesi bulunmadığı için
bu tür asabelik üzerinde durulmayacaktır. Asabe-i nesebiyye ise, ölenle aralarında nesep bağı
bulunan asabe demektir. Asabe kelimesi mutlak söylendiğinde bundan asabe-i nesebiyye
anlaşılır. Asabe-i nesebiyye kendi içinde, asabe bi nefsihi, asabe biğayrihi ve asabe me’a
ğayrihi şeklinde üç gruba ayrılır.
A-Asabe bi nefsihi: : Ölen kişiyle nesep bağında kadın bulunmayan erkek akrabalardır.
Bu bağ gerek baba ve oğul gibi doğrudan, gerekse oğlun oğlu babanın babası gibi başka bir
erkek vasıtasıyla kurulsun fark etmez. Kızın oğlu, annenin babası ve ana bir erkek kardeş gibi
ölenle kuracağı nesep bağında kadın bulunacak olursa, onlar asabe bi nefsihi değil ashâb-ı
ferâiz veya zevî’l-erhâm türü bir mirasçı olur. Aynı şekilde aradaki vasıta erkek olsa bile
kendileri erkek olmayan oğlun kızı, babanın anası ve öz kız kardeş de asabe bi nefsihi
sayılmazlar. Asabe bi nefsihi olabilmek için hem mirasçının erkek olması hem de ölenle
arasındaki nesep bağında kadın bulunmaması gerekmektedir. Asabe bi nefsihi mirasçılar,
asabe olmak için başkasıyla birlikte bulunmaları gerekmeyen kendiliğinden asabe olan
mirasçılardır. Bunlar ölene akrabalık yönü (cihetü’l-karâbe) bakımından dört sınıfa ayrılırlar:
1- Ölen kişinin fürûu/alt soyu: Bu sınıf ölen kişinin oğlu, oğlunun oğlu ve ne kadar
aşağı dereceye inerse insin erkek torunlardan oluşur. Asabe bi nefsihi mirasçıların birinci
sınıfı bunlardır.
2- Ölenkişinin usûlü/üst soyu: İkinci sınıfı oluşturan asabe mirasçılar, ölen kişinin
babası, babasının babası ve ne kadar yukarı çıkarsa çıksın dedeleridir.
3- Ölen kişinin babasının fürûu: Üçüncü sınıfta yer alan asabe mirasçılar, ölenin öz
veya baba bir erkek kardeşleri ile bunların erkek çocuklarıdır.
4- Ölenkişinin sahih dedesinin fürûu: Asabe binefsihinin dördüncü ve son sınıfı, ölenin
öz veya baba bir amcaları ve bunların erkek çocuklarıdır.
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Tirmizî, Ferâiz, 3; Ebû Davûd, Ferâiz,4; İbn Mâce, Ferâiz,2.
Buharî,Ferâiz,8;Tirmizî, Ferâiz,2.

4-Asabe bi nefsihi mirasçılara miras verilmesinde uyulacak kurallar
Asabe mirasçılar ashâb-ı ferâiz türü mirasçılarla birlikte bulunurlarve ashab-ı ferâiz
paylarını aldıktan sonra miras kalacak olursa, kalanı alırlar. Ashâb-ı ferâizden geriye hiçbir
şey kalmazsa asabe mirasçılar hiçbir şey alamazlar. Ashâb-ı ferâiz türü mirasçı yoksa mirasın
tamamı asabe mirasçıların olur. Hangi sınıftan olursa olsun asabe tek kişi ise tercih yapmaya
ihtiyaç yoktur, mirası asabe olarak o alır. Asabe türü mirasçı birden çok ve bunlar arasında
sınıf, ölene yakınlık, akrabalık kuvveti bakımından fark bulunursa, asabeler arasında tercih
yapma ihtiyacı doğar. Tercih şu kurallar gözetilerek yapılır:
1-Farklı sınıflardan asabe bulunduğu takdirde tercih yukarıdaki sınıf sıralamasına göre
yapılır. Miras öncelikle birinci sınıf asabeye verilir. Birinci sınıftan kimsenin bulunmaması
halinde miras ikinci sınıfa, ikinci sınıftan kimsenin bulunmaması halinde üçüncü sınıfa,
üçüncü sınıftan da kimsenin bulunmaması durumunda dördüncü sınıfa verilir. Bir önceki
sınıftan asabe varken bir sonraki sınıfta bulunan asabeye miras verilmez. Oğul varken baba,
baba varken kardeş, kardeş varken amca asabe olarak miras alamaz. Mesela ölenin geride
oğlu ile babası kalmışsa sadece oğlu; babası ile erkek kardeşi kalmışsa yalnız babası; erkek
kardeşiyle amcası kalmışsa sadece erkek kardeşi asabelik vasfı ile miras alma hakkı kazanır.
Bu şekilde yapılan tercihe akrabalık yönü (cihetü’l-karâbe) dikkate alınarak yapılan tercih
denir. Bu tercih, asabe bi nefsihinin yukarıda belirtilen dört sınıfı arasında yapılır. Örnek:

2-Aynı sınıfta bulunmakla birlikteölene yakınlıkları farklı olanasabe mirasçılardan
yakın derecede bulunan asabe uzak olana tercih edilir. Başka bir ifade ile yakın asabe uzak
olanı mirastan yoksun bırakır. Oğul varken oğlun oğlu, baba varken babanın babası, erkek
kardeş varken erkek kardeşin oğlu, amca varken amcaoğlu asabe olarak miras alamaz. Bu
tercihe de derece yakınlığı (kurbu’d-derece) dikkate alınarak yapılan tercih denir. Örnek:

Dede yetimliğini doğuran sebep, ölene yakınlık derecesi dikkate alınarak yapılan
tercihtir. Mesela iki oğlu olanbir kimsenin, iki oğlundan biri babasından önce vefat edecek
olsa, vefat eden oğlun da oğlu veya kızı yahut her ikisi bulunsa bu torunlar, dedeleri vefat
ettiği zaman ona vâris olamazlar. Çünkü amcaları, dedeye kendilerinden daha yakın bir
derecede bulunmaktadır. Bu tercih sebebiyle üst derecede bulunan amca, alt derecedeki erkek
veya kız torunun mirasçılığını engellemekte ve bu torunlar dedenin mirasından yoksun
kalmaktadırlar. Onun için bu torunlara dede mahrumu veya dede yetimi denilmiştir.
Son zamanlarda dede yetimi torunların mirastan yoksun kalmaları bir problem olarak
görülmüş ve çözümü için ilk adım 1946 yılında Mısır’da atılmıştır.Bu amaçla Bakara
sûresinin 180. ayetine dayanılarak aynı yıl Ağustos ayı başlarında yürürlüğe giren 71 nolu
Vacip Vasiyet Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanuna göre dede yahut nine, mahrum torun lehinde
vasiyet etmeden ölmüş olsa bile, vasiyet etmiş sayılarak kendilerinden önce ölen çocukları
sağ olsaydı ne kadar miras alacak idiyse, terikenin üçte birini aşmamak şartıyla o miktarın
toruna vasiyet olarak verilmesi hükmü getirilmiştir. Daha sonra diğer Arap ülkelerinde de
küçük farklılıklarla benzer kanunlar çıkarmışlardır.

3-Aynı sınıftan ölene eşit uzaklıkta fakat akrabalıkları farklı birden çok asabe
bulunacak olursa, akrabalığı kuvvetli olan asabe diğerine tercih edilir. İki
yönden akraba olan tek yönden akraba olanı mirastan yoksun bırakır. Mesela
öz erkek kardeş baba bir erkek kardeşle birlikte mirasçı olursa miras akrabalık
bağı kuvvetli olan öz erkek kardeşe verilir, baba bir erkek kardeş mirastan
yoksun kalır. Bu tür tercihe asabe mirasçılar sınıf ve derece bakımından eşit
olduğu zaman başvurulur ve sadece üçüncü ve dördüncü sınıfta bulunan
asabeler için başvurulur. Buna akrabalık kuvveti (kuvvetü’l-karâbe) dikkate
alınarak yapılan tercih denir. Örnek:

4-Sınıf, ölene yakınlık ve akrabalık kuvveti bakımından eşit birden çok asabe bulunursa,
mirasonlara eşit olarak paylaştırılır. Eğer bunların dışında mirasçı yoksa adedi ruus meselenin
mahreci kabul edilir. Örnek:

13.1.3. RED YOLUYLA MİRASÇILIK
Bir miras meselesinde payların toplamı bazen ortak paydaya eşit, bazen ortak paydadan fazla
bazen de ortak paydadan eksik olabilir.Bu açıdan miras meseleleri âdile, avliye ve reddiye
olmak üzere üç kısma ayrılır. Şimdi sırasıyla bu meseleleri ele alalım.
I-Âdile:
Paylar toplamının, ortak paydaya (mahreç) eşit olduğu miras meselesine âdile denir. Böyle bir
meselede mirasçıların hepsi ashab-ı ferâiz veya biri asabe diğerleri ashab-ı ferâiz türü mirasçı
olabilir. Âdilede her mirasçı hakkını ne eksik ne fazla tam almış olur. Örnek:

2-Avliye (Âile):
Paylar toplamının ortak paydadan fazla olduğu miras meselesine avliye denir. Ortak paydanın
fazla oluşu zorunlu olarak, mirasçıların hisselerinde payları oranında bir azalma meydana
getirir. Miras meselesi daha önce açıklandığı şekilde çözüldükten sonra paylar toplandığı
zaman çıkan sonuç, çözümde esas alınan asıl paydayı aşarsa, meselenin paydası önceki asıl
payda değil, payların toplamından oluşan yeni sayı kabul edilir. Asıl paydanın üzeri bir
çizgiyle çizilip üst tarafına yeni avliye paydası yazılır.
Avliyeye ilk defa Hz. Ömer hükmetmiştir. Onun halifeliği zamanında mirasçıların, koca ve
iki kız kardeşten oluştuğu bir miras meselesi gelmiş ve Hz Ömer, bu mesele karşısında
duraksayıp “Sizden hanginize önce vereceğimi, hanginize sonra vereceğimi bilemiyorum”
demiş ve bu konuyu sahabe ile istişareye açmıştır. Bir rivayete göre Zeyd b. Sabit, başka bir
rivayete göre Hz. Ali veya Abbas b. Abdilmuttalip çözüm olarak paydanın yükseltilmesini
teklif etmiştir. Sahabe bu çözümü onaylamış ve üzerinde icma etmiştir. Kendi kanaati de aynı
yönde olduğu için Hz. Ömer kendisine sunulan öneriye göre hükmetmiştir. Müctehitlerin
çoğunluğu da bu görüşü benimsemiştir.

Hz. Ömer’in ölümünden sonra İbn Abbas avl uygulamasına karşı çıkmış, niçin o hayatta iken
itiraz etmediği sorulunca da “Ondan çekindim” cevabını vermiştir. Kendisine payların toplamı
paydadan fazla olduğu bir miras meselesini nasıl çözeceği sorulduğunda, “Eksikliği kötü
durumda olan mirasçıya yansıtırım. Kötü durumda olan mirasçılar ise kız ve kız kardeşlerdir.
Çünkü bular belirli ve asabe oldukları zaman da ise belirsiz pay alabilmektedirler” şeklinde
karşılık vermiştir. Zahiriye mezhebi ile Şia’dan İmamiyye, avliye konusunda İbn Abbas’ın
görüşünü kabul etmiştir.
İbn Abbas’ın bu yaklaşımı eleştirilmiş ve şu itirazlar ileri sürülmüştür. Ashabı ferâiz arasında
İbn Abbas’ın düşündüğü ayırımı haklı çıkaracak delil yoktur. Bu konuyla ilgili Kitap ve
sünnet nasları mutlaktır. Öte yandan bu itiraz sahabenin icmaı hâsıl olduktan sonra
yapılmıştır. İbn Abbas’ın bu görüşü icma’a aykırı olması nedeniyle dikkate alınamaz.
Avliyede terike, ashab-ı ferâizin paylarını tam olarak vermeye yetmez. Örnek olarak Hz.
Ömer zamanında karşılaşılan ilk avliye meselesine bakalım. Koca ve iki kız kardeşin
bulunduğu meselede ortak payda (6)’dır. Kocanın payı

1
yani altının yarısı (3)’tür. Kız
2

kardeşlerin payı 2/3, altı hissenin (4)’üne tekabül eder. Kocaya payı (3) hisse tam olarak
verilecek olsa kalan (3) hisse kız kardeşlerin hakkı olan (4)’ten azdır. Önce iki kız kardeşe
payları (4) hisse tam olarak verilecek olsa bu defa kalan (2) hisse kocanın hakkı olan paydan
eksik olmaktadır. Bazı mirasçılara payını tam bazılarına eksik vererek zararı bir gruba
yüklemektense bunu payları oranında bütün mirasçılara yansıtmak daha âdil bir çözüm
olacaktır. Ortak payda payları karşılayacak sayıya yükseltilerek zarar bütün mirasçılara
payları oranında âdil bir şekilde yansıtılmış olmaktadır.
Bazıları tarafından ileri sürüldüğü gibi avl, Kur’ân-ı Kerimde matematik hatası bulunduğu
için değil, somut miras meselesine Kur’ân-ı Kerimde bildirilen oranların uygulanması sonucu
kendiliğinden ortaya çıkmıştır. Nitekim borçlu olarak ölen kişinin geride bıraktığı mal,
borçların tamamını ödemeye yetmiyorsa eksiklik, alacaklıların hepsine alacakları oranında
yansıtılır. Aynı şekilde ölen kişinin, terikenin üçte biri aşan vasiyetleri mirasçılar tarafından
onaylanmazsa, üçte birden fazla kısmın vasiyette meydana getirdiği eksiklik, lehtarlara
kendileri için yapılan vasiyet oranında yansıtılır. Avliye de, terikedeki eksikliğin mirasçıların
tümüne âdil biçimde yansıtılmasından başka bir şey değildir.
AVLEDEN VE AVLETMEYEN MİRAS MESELELERİ
Miras meselelerinin çözümünde yedi ortak payda (mahreç) kullanılır. Bunlar, 2, 3, 4, 6, 8, 12
ve 24 tür. Bunlardan dördü (2, 3, 4 ve 8) asla avletmezken üçü (6, 12 ve 24) bazen avledebilir.

1- Altı tek ve çift olarak 10’a kadar avleder. Örnekler:
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2-Oniki tek olark 13, 15 ve 17’ye avledebilir. Örnekler:

3-24 sadce 27’ye avledebilir. Örnekler:

123

3- Reddiye: Paylar toplamının ortak paydadan az olduğu miras meselesine
reddiye denir. Red avlin zıddıdır. Avlde payların miktarı eksildiği halde redde
paylarınmiktarı artar. Ashab-ı ferâizin payları, ortak paydanın hepsini
tüketmeyip geriye bir miktar kalırsa ve bunu alacak asabe türü mirasçı
Böyle bir meslede ilk defa kadı Şurayh hüküm verdiği için bu meseleye “Şurayhıyye meselesi”
denir. Kadı Şurayh’tan hükmü öğrenen koca, şehir şehir dolaşarak “Bir kadın çocuksuz ölüp geride bir
koca bırakırsa onun miras hissesi ne olur?” diye sormuş, her sorduğu kişi kendisine, “Kocanın hissesi
1/2’dir” cevabını vermiştir. Bunun üzerine o, Kadı Şurayh’ın kendisine 1/3 bile vermemesinden
yakınmış. Bu yakınmayı haber alan kadı, “Onun bizden bir alacağı kaldı” diye haber gönderip kocayı
huzuruna çağırtarak cezalandırmış ve “Sen kadıyı kötülüyorsun öyle mi?” demiş. O da, “Sizde kalan
alacağım bu muydu?”diye sorunca “Şayet benden önce âdil bir imam böyle hükmetmeseydi, beni bu
hükümden daha fazla korkutan hiçbir şey olmazdı” karşılığını vererek Hz. Ömer’e işaret etmiştir.(ezZühaylî, el-Ferâiz, s. 245’te 1 nolu dipnot.)
123
Bu meseleye minberiyye meselesi denir. Hz. Ali Kûfe minberinde hutbe okurken kendisine bu
mesele sorulmuş, o da bu soruya derhal cevap vermiştir. Hz. Ali hutbe esnasında “ الحمد هلل يحكم به قطعا
 ”ويجزى كل نفس بما تسعى والبه المآآب والرجعىderken soruyu soran kişi “Kadının hissesi 1/8 değil midir?
Burada nasıl oldu da o, 1/8 den az alıyor?” diye itiraz edince Hz. Ali bu itiraza hemen “ والمرأة صار ثمنها
 ”تسعاKadının 1/8, 1/9 oldu şeklinde cevap vermiş ve hutbe okumaya devam etmiştir. Cemaat onun
kıvrak zekâsına, sözün akışı içinde ve kafiyeli biçimde aniden cevap verişine hayran kalmıştır.(Sibâ’iSâbûnî, el-Ahvâlü-ş-şahsiyye, s.613.)
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bulunmazsa, artanın ashab-ı ferâize hisseleri oranında tekrar paylaştırılmasına
red denilmektedir.
Reddin delili, ““ وﺃولﻮ االرﺣﺎﻡ بﻌضﻬﻢ ﺃولى بﺒﻌض فى كﺘﺎب هللاAralarında akrabalık bağı bulunan
müminler Allah’ın kitabına göre birbirlerine daha yakındırlar”124 ayetidir. Enfal sûresinin bu
ayetinde, aralarında nesep (rahm) bağı bulunan akrabaların, bu bağdan dolayı ölen kişinin tüm
mirasını almaya başkalarından daha layık oldukları ifade edilmektedir. Nisa suresindeki miras
ayetleri ise bu akrabaların kendileri için belirlenen payları almaya hak kazandıklarına delalet
eder. Her iki ayetle de amel edilerek, önce ashab-ı feraize belirli payları verilir sonra kalan,
nesep bağı gereği payları oranında yine onlara tekrar dağıtılır. Ayette reddin dayanağı, nesep
bağı (er-rahm) olarak bildirildiği için aralarında böyle bir bağmevcut olmayan karı ve kocaya
red yapılamaz. Bunlar sadece belirli paylarını alırlar. Sahabeden Hz. Ali bu görüştedir. Hanefi
ve Hanbeli mezhepleri bu görüşü benimsemişlerdir.
Hz. Osman, karı ve kocaya da diğer ashab-ı ferâiz gibi red yapılmalıdır der. O bu görüşünü,
nimet külfet karşılığı olduğuna göre, karı ve kocanın payları avl yoluyla eksildiği gibi red
yoluyla da artırılmalıdır şeklinde savunur.
Zeyd b. Sabit’e göre belirli paylarını aldıktan sonra ashab-ı ferâizden hiçbirine red
yapılmamalı kalan bütün Müslümanların yararına harcanmak üzere beytü’l-mâle
konulmalıdır. O bu görüşünü şöyle savunur: Allah Teâla ashab-ı ferâizden her birinin payını
açıkça beyan etmiştir. Dolaysıyla bu paylarred yapılarak belirlenen miktarların üzerine
çıkarılamaz. Çünkü bu Allah tarafından çizilen sınırları aşmak olur. Oysa Kur’ân-ı Kerim’de
miras ayetlerinin peşinden “Ve kim Allh’a ve Rasûl’üne karşı gelir ve Allah’ın sınırlarını
aşarsa, onu Allah içinde sonsuza dek kalacağı bir ateşe atacaktır. Onun için alçaltıp
aşağılayan bir azap vardır” 125 buyrularak belirtilen sınırları aşanlar ateşle ve alçaltıcı bir
azapla tehdit edilmişlerdir. Bu sebeple ashab-ı ferâiz paylarını aldıktan sonra kalan fazla,
beytü’l-mâle konulmalıdır. Maliki ve Şafii mezhepleri red konusunda bu görüşü tercih
etmişlerdir.

RED YAPILIŞ KURALLARI

Red yönünden ashab-ı ferâiz mirasçılar iki kısma ayrılır. Bunlardan birincisi
( )من يرد ﻋﻠيهdenilen ve kendilerine red yapılabilen ashab-ı ferâiz mirasçılardır.
Men yüraddü aleyh, ölen kişi ile aralarında nesep bağı bulunan ashab-ı
ferâizdir. Bunlardan baba ve dede hem ashab-ı ferâiz hem de asabe türü
mirasçı oldukları için artanı, red yoluyla değil asabelik yoluyla alırlar. Ayrıca
redden söz edebilmek için meselede asabe türü mirasçının bulunmaması
gerekmektedir. Onun için baba ve dedenin bulunduğu bir meselede zaten red
yapma imkânı yoktur. Dolayısıyla kendilerine red yapılabilen ashab-ı ferâiz,
baba ve dede dışında kalan diğer ashab-ı ferâizdir. Bunlar, kız, oğul kızı, anne,
sahih nine, öz kız kardeş, baba bir kız kardeş, ana bir erkek ve ana bir kız
kardeş olmak üzere sekiz kişidir. Kendilerine red yapılamayan ()من ال يرد ﻋﻠيه
ashab-ı ferâiz ise, sadece karı ve kocadan ibarettir.
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Enfâl, 8/75.
Nisâ, 4/14.

REDDİN KISIMLARI
Red meseleleri ile dört şekilde karşılaşmak mümkündür. Bunlardan her birinin
kendine mahsus bir çözüm şekli vardır. Biz bunlardan sadece ilk üçünü ele
alacağız.
1. Kısım, kendilerine red yapılmayan mirasçı bulunmayıpred yapılan ashab-ı
ferâizin bir sınıf olduğu miras meseleleridir. Bu kısmdamahreç, mirasçıların
aded-i ruûsu (kişi sayısı) kabul edilir. Gerek mirası hak etmede gerek kalanın
kendilerine tekrar verilmesinde aynı sınıf mirasçıların birbirleri üzerinde
herhangi bir üstünlüğü olamayacağı için mirasın tamamı, bunlara önce farz
sonra red yoluyla eşit olarak verilir. Örnek:

2. Kısım, kendilerine red yapılmayan mirasçı bulunmayıp red yapılan ashab-ı
ferâizin iki veya üç sınıf olduğu miras meseleleridir. Burada mahreç,hisselerin
toplamı kabul edilir. Böylece terikenin tamamı bu mirasçılara farz ve red
kanallarıyla aktarılmış olur. Bu kısımdaki meselelerde ortak payda daima 6
olur.

Not. Bu kısımda ashab-ı ferâiz en çok üç sınıf olabilir. Eğer dört sınıf olacak olursa mesele
reddiye olmaktan çıkar ve âdileye dönüşür.
3. Kısım, red yapılmayan mirasçı ile beraber red yapılan mirasçılardan bir sınıfınbulunduğu
meselelerdir.Bu kısımda mahreç, red yapılmayan eşin hissesinin paydası kabul edilir. Eş
hissesini aldıktan sonra kalan, red yapılan mirasçıların aded-i ruûsuna kesirsiz bölünebiliyorsa
red tamamlanmıştır, başka bir işlem yapmaya gerek kalmaz. Kesirsiz bölünemiyorsa
meselenintashîhedilmesi gerekir. Bu kısımdaki meselelerde ortak payda sadece 2, 4 ve 8
olabilir.
Tashihe ihtiyaç duyulmayan meselelere örnekler:

Tashihe ihtiyaç duyulan meselelere örnekler:

1
’tür. Bu hissenin paydası dört
4
olduğu için meselenin ortak paydası da dört olarak kabul edilmiştir. Eşe hissesi
verildikten sonra iki kıza üç hisse kalmıştır. Üç hisse, iki kıza kesirsiz bölünemediği
için tashih yoluna gidilmiş, ortak payda ve paylar kızların aded-i ruûsu iki ile
çarpılarak hisseler kesirsiz hale getirilmiştir. Sonuçta kocanın payı 2/8 olmuştur ki bu
terikenin tam dörtte biridir. Kocanın payında tashihten önce ve sonra herhangi bir
artış olmamıştır. Red yapıldığı için kızların her birine 3/8 pay düşmüştür. Şayet iki
2,7
2
3
kıza sadece belirli hisseleri ( ) verilecek olsaydı payları değil
dolayında bir
3
8
8
miktar olacaktı. Yapılan red işlemi sonucunda kızların payında 0.3 oranında bir artış
meydana gelmiştir. (B) ve (C) meselelerinde de red yapılan mirasçıların paylarında az
da olsa bir artış vardır. En büyük artış (D) meselesinde anne bir kardeşlerin payında
görülmektedir. Anne bir kardeşler normal hisselerinin yaklaşık iki buçuk misli miras
almışlardır.
(A)

Meselesinde red yapılmayan eşin hissesi

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İslam hukukunda ashâb-ı ferâiz, asabe grubundaki mirasçıların payların ne olduğu ve red
yoluyla mirasçılığın nasıl yapıldığı, başka bir ifadeyle, İslam hukukuna göre miras taksiminin
nasıl yapıldığı açıklandı.

Bölüm Soruları
1. Bir kimse ölüp geride, baba, karı ve oğul bırakacak olsa miras nasıl
paylaştırılır?
2. Bir kimse ölüp geride, baba, anne koca ve oğul bırakacak olsa miras nasıl
paylaştırılır?
3. Bir kimse ölüp geride, karı kız ve baba bırakacak olsa miras nasıl paylaştırılır?
4. Bir kimse ölüp geride, koca, oğul kızı ve baba bırakacak olsa miras nasıl
paylaştırılır?
5. Bir kimse ölüp geride, koca, anne bir erkek kardeş ve öz erkek kardeş
bırakacak olsa miras nasıl paylaştırılır?
6. Bir kimse ölüp geride, karı, iki anne bir kız kardeş ve baba bir erkek kardeş
bırakacak olsa miras nasıl paylaştırılır?
7. Bir kimse ölüp geride, koca, iki anne bir kız kardeş, üç anne bir erkek kardeş
ve öz erkek kardeş bırakacak olsa miras nasıl paylaştırılır?
8. Bir kimse ölüp geride, karı, kız, anne bir kız kardeş, oğlun kızı ve oğlun
olgunun oğlunu bırakacak olsa miras nasıl paylaştırılır?
9. Bir kimse ölüp geride, koca, anne, baba, kız ve anne bir erkek kardeş
bırakacak olsa miras nasıl paylaştırılır?
10. Bir kimse ölüp geride, koca, anne bir erkek kardeş, baba ve anne bırakacak
olsa miras nasıl paylaştırılır?

14. AİLE HUKUKU İLE İLGİLİ GÜNCEL MESELELER

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde aile hukuku ile ilgili güncel meseleler temelde üç başlık etrafında
incelenecektir. Bunlar evlilik öncesi dönem, nikah akdi ve evlilik ile başlayan dönem
olmak üzere üç temel başlık altında ele alınacaktır.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Eşler arası denkliğin evlilik akdi bakımından önemi nedir?
2) Boşanma sonrası eşlerin yükümlülükleri nelerdir?
2) Modernleşmenin aile hukukuna etkisi var mıdır?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Evlilik öncesi dönem,
Aile hukuku
nikah akdi ve evlilik ile
ile ilgili
başlayan döneme dair
güncel
İslam aile hukukunun
meseleler
hükümleri öğrenir.

Kazanımın nasıl elde edileceği veya geliştirileceği

Deliller, açıklamalar ve farklı görüşl erarası karşılaştırmalar ile konu
sağlanacaktır.

AnahtarKavramlar

•

Evlilik

•

Eş seçimi

•

Nişan

•

Düğün

•

Süt akraba

•

Denklik (Kefâet)

•

Geçici evlilik (Mut‘a)

•

Boşanma

Giriş
Nikah, aralarında evlenme engeli bulunmayan bir erkekle bir kadının
hayatlarını geçici olmaksızın birleştirmelerini sağlayan bir akittir. Nikah akdi taraflara
bazı hak ve sorumluluklar yüklemektedir. Eşlerin yüklenmiş oldukları hak ve
sorumlulukları karşılıklı sevgi ve güven içerisinde yerine getirmeleri aile hayatı için
elzemdir. İslam hukuku önemine binaen tarafların bu hak ve sorumluluklarını belirli
ilkeler çerçevesinde ele almış ve bunlar fıkıh eserlerinde teferruatlı bir şekilde
incelenmiştir. Fıkıh bilginlerinin kendi dönemleri için ideal kabul edilebilecek
yaklaşımları özellikle modernleşme ile beraber sorgulanmakta ve zaman zaman
eleştiriye maruz kalmaktadır. Bu sorunların bir kısmının yapay olduğu, diğer bir
kısmının da dönemsel olduğunu söylemek mümkündür.
Fıkıh alimlerinin kendi dönemlerinin örf, adet ve algısına bağlı olarak ortaya
koydukları ve hükümlerin konulduğu dönem için ideal olan kuralların bir bağlamı
bulunmaktaydı. Aile hukuku ile ilgili hükümleri de bu çerçevede değerlendirmek
gerekmektedir. Zira aile hukuku ile ilgili fıkhî hükümler ve bu hükümlerin
uygulandığı toplumsal yapı göz önüne alındığında bunların sorun oluşturmadığı
görülür. Ancak günümüze gelindiğinde bunların bağlamı kaybolduğundan aile
hukuku ile ilgili hükümlerin bir kısmının eleştiri konusu edildiği görülmektedir.
Dolayısıyla evlilik, boşanma vb. konular ile ilgili klasik fıkıhta ortaya konan
hükümlerin bugünkü değerler sistemi esas alınarak eleştiriye tabi tutulması sorunlu bir
yaklaşımdır.
Günümüzde

modernleşmenin

hayatın

birçok

alanına

sirayet

ettiği

bilinmektedir. Bunun etkilerini gerek teorik gerekse pratik alanda görmek
mümkündür. Aile hukuku söz konusu olduğunda bir yandan aile, evlilik, eşlerin hak
ve sorumlulukları, çocuk yetiştirme, boşanma gibi kavramlar ile ilgili değer
yargılarında görülen ciddi değişimler, diğer yandan aile hayatı, eşlerin çalışma hayatı,
çocukların eğitimi gibi konularda toplumda görülen yanlış uygulamalar birçok
problemin doğmasına yol açmaktadır. Dolayısıyla İslam aile hukuku ile ilgili
eleştirilerin önemli bir kısmının günümüzde oluşan yanlış algı ve bakış açısıyla
doğrudan ilgili olduğunu söylemek mümkündür. Bununla beraber bu meselelerin bir
kısmı İslam hukukçuları tarafından incelenmiş ve bunlara yönelik değişik yaklaşımlar
ortaya konmuştur.

14.1. EVLİLİK ÖNCESİ İLİŞKİLER İLE İLGİLİ FIKHÎ MESELELER
14.1.1. Evlenilecek Eşin Seçimi ve Görüşme
Cinsel ihtiyaçlarını gidermek insanoğlunun yeme, içme, barınma gibi
ihtiyaçları kadar meşrudur. Bu nedenle İslam hukuku cinsel ihtiyaçların meşru
yollardan giderilebilmesi için evliliği ve bunun hukukî bağlama oturtulmasını
sağlayan nikah akdini düzenleyici bazı kurallar koymuştur. Ancak nikah aşamasına
gelmeden önce eş seçimi, eşlerin birbirlerini tanımaları, bu tanıma için görüşmeleri
gibi çeşitli konularda bazı temel prensipler üzerinde durulmuştur. Bu meselelerin
başında eşlerin seçimi gelmektedir.
Eş seçimi kritik bir karar olduğu için bunun nasıl yapılacağına, önceliklerin ne
olacağına dair bazı ilkeler bulunmaktadır. Hz. Peygamber’in (a.s) eş seçimi ile ilgili
olarak “Kadınla dört şey için evlenilir: Malı, asaleti, güzelliği ve dini. Sen bunlardan
dini tercih et”126 buyurması, eş seçimi ile ilgili temel kuralları ortaya koymaktadır.
Hadisin son kısmında tarafların mutlu bir aile hayatı sürdürebilmeleri için evlenilecek
kişide dindarlık vasfının gözetilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. Konu ile ilgili
başka hadislerde de evlenilecek eşin dindar ve ahlaklı olmasının öncelenmesi, mal,
güzellik, şan ve şöhretin gelip geçiciliği üzerinde durulurken iç olgunluk üzerinde
durulması bu konuda atılacak adımlar açısından önem arz etmektedir. Zira mutlu bir
aile hayatı için tarafların kısa sürede kaybolmayacak, kökleşmiş bazı özellikleri kriter
olarak belirlemeleri gerekmektedir.
Evlilik öncesi eş seçimi ile ilgili meselelerin başında tarafların görüşmesi
gelmektedir. Evlilik ömür boyu devam edecek bir ilişki olduğu için tarafların
birbirlerini görmeleri ve ona göre karar vermeleri doğaldır. Bu nedenle, evlenme
niyetinde olan tarafların birbirlerini görmeleri önünde bir engel bulunmadığı gibi
teşvik edilmiştir. Muğîre b. Şu‘be biriyle evlenmek istediğinde Rasulullah (a.s) “Onu
gör, bu aranızda muhabbetin oluşmasına vesile olur” demiştir.127 Burada görme ve
görüşmenin ahlakî ilkelere uygun, kimsenin görmeyeceği şekilde yalnız kaldıkları bir
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ortamda gerçekleşmemesi gibi şartlar bulunmaktadır. Bu tür hassasiyetler söz konusu
olduğu takdirde evlilik niyeti olan kişilerin görüşüp konuşmasında bir sakınca
bulunmamaktadır. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de bu konuyu açık bir şekilde ortaya
koyan bir ayette şöyle buyrulmuştur: “İddet beklemekte olan kadınlarla evlenme
hususundaki düşüncelerinizi üstü kapalı biçimde anlatmanızda veya onu içinizde gizli
tutmanızda size günah yoktur. Allah bilir ki siz onları anacaksınız. Meşru sözler
söylemeniz dışında sakın onlara gizlice buluşma sözü vermeyin.”128 Bu ayet her ne
kadar iddet bekleyen dul kadınlar ile ilgili olsa da meşru ve maruf bir çizgide olmak
kaydıyla tarafların görüşüp konuşmalarında ve evlilik teklifinde bulunmalarında bir
sakınca bulunmamaktadır. Bunun ölçüsü de kimsenin kendilerini görmeyeceği şekilde
yalnız kalmayıp herkesin kendilerini göreceği umuma açık bir ortamda görüşmektir.
Burada günümüzde tartışılan kadının eşini seçme hakkı ile ilgili birkaç hususa
işaret etmekte fayda bulunmaktadır. Bu konuda İslam hukukçuları dul kadın ile bekar
kız arasında bir ayırım yapmışlardır. Buna göre, dul kadın kendisini evlendirme
konusunda hak ve yetki sahibidir. Kimse kendisini evlenmeye zorlayamayacağı gibi
evlilik ile ilgili konularda kendisinin sözlü rızası gerekmektedir.129 Dul kadının daha
önce yapmış olduğu evlilik tecrübesi, yeni evlenen kimseler gibi duygusal karar
vermeyeceği gibi nedenlerle kendi başına evlilik kararı vermesi veya en azından sözlü
rızası gereklidir. Ayrıca dul kalmış bir kadın sahabi olan Hansa binti Hizam
istemediği halde babasının kendisini biriyle evlendirmesini Rasulullah’a (a.s) şikayet
etmesi ve Efendimizin de onun bu şikayeti üzerine nikahı feshetmesi 130 bu tür bir
evliliğin meşru olmadığını açık bir şekilde ortaya koymaktadır.
Bekar kızın evliliği, babanın kızını evlendirme velayeti çerçevesinde
değerlendirilmelidir. Bu konuda temel ilke babanın kendi evlatları ile ilgili vereceği
kararlarda şefkat ve merhamet ile hareket edeceği yönündedir. Bu prensip fıkhın aile
hukuku dışındaki başka alanlarında da kabul edilmiştir. Buradaki soru uygun bir aday
olduğunda veli kızını bununla evlendirebilir mi? Hanefî fakihlere göre veli henüz reşit
olmayan kızını evlendirirken onun rızasını almak zorundadır ve onu izinsiz
evlendiremez. Zira babasının kendisini istemediği halde evlendirdiğini şikayet eden
genç bir kıza Hz. Peygamber (a.s) bu nikahı kabul edip etmemede serbest olduğunu
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söylemiştir. Dolayısıyla reşit olmayan genç kızın zorla evlendirilemeyeceği ve
velisinin kendisini evlendirmesi halinde kızın rızasını alması gerektiği kabul
edilmektedir.
Reşit olmayan kız ile ilgili hüküm böyle olmakla beraber Hanefîlere göre
bulûğa eren kızlar malî tasarruflarda bulunabildiklerine göre velilerinin izni olmadan
tek başlarına evlilik kararı da alabilirler. Diğer mezhepler ise yetişkin dahi olsa kızın
evliliğinin geçerli olabilmesi velisinin aracılığı ile gerçekleşmiş olması şarttır. Reşit
olan kız ile ilgili hükümler böyle olmakla beraber küçüklerin evlendirilmesi meselesi
günümüzde tartışmalara yol açan konulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Henüz evlilik yaşına gelmemiş bir çocuğun velisi tarafından evlendirilemeyeceği
1917 tarihli Osmanlı Hukûk-i Aile Kararnamesi’nde şu şekilde ifade edilmiştir: “ 12
yaşını itmam etmemiş olan sağîr ile 9 yaşını itmam etmemiş olan sağîre hiç bir kimse
tarafından tezvîc edilemez.” 131 Bu maddeden de anlaşılacağı üzere henüz ergenlik

çağına gelmemiş olan çocukların evlendirilmesi yasaklanmıştır. Evlendirecek kişinin
veli olması durumu değiştirmez. Bu yaştan sonra da çocuğun kendi rızası olmaksızın
evlendirilemeyeceği göz önünde bulundurulunca evlenecek kişinin kendisinin rızası
olmadan zorla evlendirilmesinin kabul edilemeyeceği söylenebilir. Bu nedenle beşik
kertmesi gibi dinî metinlerde bulunmayan, dinin ruhuna da uymayan bazı mahallî
uygulamalardan hareketle İslam hukukunun eleştirilmesi doğru değildir.
Günümüzde tarafların flört ederek ve kendi ailelerine danışmadan evlenmeleri
de önemli bir sosyal problemdir. Özellikle flört esnasında sadece nikah ile meşru hale
gelen bazı ilişkilerin İslam hukuku ve ahlakı ile bağdaşmayıp haram olduğu açıktır.
Ayrıca bu tür gayr-i meşru ilişkiler sonucunda istenmeyen çocukların doğduğu ve bu
çocukların kürtaj vb. yollarla hayatlarına son verilmeye çalışıldığı birçok araştırmada
ortaya konmuştur.132 Burada hem haram olan bir ilişki hem de masum olan bir insanın
hayatına son verme gibi iki büyük günah işlenmektedir. Flört edenlerin bu ilişki
sonucunda evlendikleri varsayıldığında, bu şekilde duygusal olarak aşınmış çiftlerin
önemli bir kısmının yapmış olduğu evliliğin boşanma ile sonuçlandığı bir vakıadır.
Burada işaret edilmesi gereken bir başka husus da ailelere danışmadan yapılan
evliliklerin doğurduğu sorunlardır. Evlilik gibi ciddi bir konuda velinin çocuğa
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danışmadan onu evlendirmesi nasıl bazı sorunlara yol açıyorsa, evlenmek isteyen
çiftlerin kendi ailelerine danışmadan, onların rızasını almadan evlenmeleri de benzer
sorunlara yol açmaktadır. Bu tür evliliğin İslam hukuku açısından yasak olmadığını
söylemek mümkün olsa da sosyal bir vakıa olarak sürdürülmesinin zor olduğunu ifade
etmek gerekir. Ailelerin rızası alınarak, onları da işin içine katan bir evliliğin daha
sağlıklı olacağı muhakkaktır
14.1.2. Nişan ve Düğün Merasimi
Evlilik ile ilgili meselelerden biri de nişan ve düğün merasimleridir. Bunlardan
nişan veya nişanlanma evlenme niyeti olan tarafların henüz nikah kıyılmadan evlenme
vaadinde bulunmalarıdır. Evlenme namzeti olan tarafların birbirlerine daha çok yüzük
vermek suretiyle yapmış oldukları nişan, nikaha kadar devam eden ve hukuken
tanınan bir süreçtir. Ancak nişanlanmakla nikah kıyılmadığı için taraflar hukuken
birbirlerine yabancıdırlar. Günümüzde nişandan sonra namzet olan tarafların düğüne
kadar günaha girmemeleri için hemen nikah kıyılmaktadır. Halbuki nişan ile nikah
birbirlerinden farklıdırlar. Nişanlanma taraflara resmi olarak evlenme mecburiyeti
getirmediğinden nişanın bozulması halinde nikah kıyılmışsa namzetler ve aileler
arasında ciddi husumetler ortaya çıkar ve onulmaz yaralar açar. Bu nedenle nişandan
hemen sonra nikahın kıyılması doğru olmayıp düğünden kısa bir süre önce nikah
kıyılmalıdır.
Nişanlı olan tarafların nişanı bozmaları halinde hukuken bazı sonuçlar doğar.
Öncelikle tarafların birbirlerine verdikleri hediyeler iade edilir. Verilen hediyeler
değişikliğe uğramışsa olduğu haliyle geri verilir; hediyeler tüketilen cinsten ise iade
sorumluluğu kalkar. Bu süre zarfında kıyılan nikahta kıza mehir olarak verilen şeyler
de erkeğe iade edilir. Nişanlılık ve hükümleri ile ilgili ahkam klasik kaynaklarda bu
şekilde yer almakla beraber günümüzde nişanlıların ayrılmasının ağır zararlara yol
açtığı kabul edilmiş ve bazı muasır İslam hukukçuları buna bir ceza terettüp etmesi
gerektiğini iddia etmiştir. Bu çerçevede nişanı bozan tarafın tazminat ödemesi
gerektiği ifade edilmiştir.133
Düğün merasimleri günümüzde ifrat ile tefrit arasında bir şekilde icra
edilmekte. Bir yandan içki, dans vb. gayr-i meşru işler, diğer yandan cenaze
havasında yapılan törenler arasında sıkışıp kalan düğünlerin bu ikisinden farklı bir
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şekilde yapılması gerekir. Düğün merasimi aynı zamanda nikahın ilanı anlamına da
geldiği için meşru sınırlar içerisinde oyun ve eğlence ile yapılmasında dinen bir
sakınca bulunmamaktadır. Bu konuda her bölgenin kendi örfü belirleyicidir ve maruf
olana göre tarafların bu sevinci kutlaması uygundur. Nitekim bu konuda kaynaklarda
Hz. Peygamber’den (a.s) meşru eğlencenin teşvik edildiğine dair birçok örnek
aktarılmaktadır.
14.2. NİKAH İLE İLGİLİ FIKHÎ MESELELER
Bu bölümde nikah ile ilgili bazı meseleler üzerinde durulacaktır. Bu çerçevede
farklı dinlere mensup kimseler ile evlilik, süt akraba ile evlilik, denklik, hak ve
sorumlulukların güvenceye bağlanması ve geçici evlilik gibi konular üzerinde
durulacaktır. Nikah ve burada işaret edilen konular ile ilgili fıkhî bilgiler daha önceki
ünitelerde verildiği için burada daha çok günümüzde problem olarak görülen
meseleler üzerinde durulacaktır.
14.2.1. Müslüman Olmayanlar ile Evlilik
Müslüman olmayanlar ile evlilik konusunun Ehl-i Kitap ile sınırlı olduğunu,
bunların da Yahudi ve Hristiyanlardan müteşekkil olduğunu ifade etmek gerekir.
Dolayısıyla müşrik, ateist, putperest kimseler Ehl-i Kitap tanımlamasının dışında
kalmaktadırlar. Günümüzde daha çok Müslümanların Yahudi ve Hristiyanların
çoğunlukta olduğu yerlerde yaşamalarının bir sonucu olarak bu dinlere mensup kişiler
ile evlilik yaptıkları görülür. Bu durum da klasik kaynaklarda üzerinde durulan bir
konu olan Ehl-i Kitap ile evlilik meselesini gündeme getirmektedir. Ehl-i Kitap ile
evlilik de evlenecek kişinin erkek veya bayan olmasına göre farklı hükümlere tabidir.
Ehl-i Kitap bayanlar ile evlilik konusunda Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle bir ayet
bulunmaktadır:

“Bugün

size

Kendilerinekitapverilenlerinyiyeceği

temiz
size

ve
helâl,

iyi
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sizinyiyeceğiniz

helâl
de

kılınmıştır.

onlarahelâldir.

Müminkadınlardaniffetliolanlarilesizdenöncekendilerinekitapverilenlerdeniffetlikadınlar

da,

mehirlerinivermenizşartıyla, namusluolmak, zinaetmemekvegizli dost tutmamaküzere size
helâldir.” 134 Bu ayetteki açık hükme dayanarak Ehl-i Kitap bayanlar ile evlenmek

meşru kabul edilmektedir. Ancak gerek geçmişte gerekse günümüzde farklı şartlar söz
konusu olduğunda bunlarla evlenmenin hükmünün değişebileceği gündeme gelmiştir.
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Dinî ve kültürel farklılıklar sebebiyle tarafların sağlıklı bir aile hayatı
kuramamaları riski Ehl-i Kitap bayanlar ile evlenmeyi sakıncalı kılan etkenlerin
başında gelmektedir. Ayrıca günümüzde bu tür evlilik yapan kimselerin önemli bir
kısmının, eşine bağımlı kalarak nüfusun çoğunluğunu Gayr-i Müslimlerin teşkil ettiği
bir toplumda yaşamak zorunda kalması da burada zikredilmelidir. Bu durum taraflar
açısından ciddi sorunlar doğurmasa da evlilikten doğan çocukların yetiştirilmeleri ve
dinî kimlikleri üzerinde önemli etkiler doğuran bir durumdur. Dolayısıyla bu tür
mahzurlardan hareketle, her ne kadar klasik kaynaklarda bu tür bir evliliğin mübah
olduğu ifade edilse de günümüzde kadının etkisi, toplumların baskın kültürleri vb.
etkenler dikkate alındığında bu konuda bazı sınırlandırmalar getirileceğini söylemek
mümkündür. Nitekim klasik kaynaklarda da benzer yaklaşımları görmek mümkündür.
Örneğin el-Hidâye müellifi Mergînânî’nin bu tür bir evliliği caiz görmesine rağmen
15. yüzyıl Osmanlı müelliflerinden olan el-Hidâyeşârihiİbnü’l-Hümâm zaruret söz
konusu olmadığı sürece böyle bir evliliğin mekruh olduğunu ifade etmektedir. Bu
görüşünü de erkeğin Gayr-i Müslim toplumda yaşamak zorunda kalması ve doğacak
olan

çocuğun

küfür

ortamında
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onun
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temellendirmektedir.135 Dolayısıyla Ehl-i Kitap’tan bir kadın ile evlilik caiz olmakla
beraber doğuracağı bazı dinî mahzurlar söz konusu olması halinde bunun
sınırlandırılabileceğini söylemek mümkündür.
Günümüzde nüfusunun çoğunluğunu Ehl-i Kitap’ın oluşturduğu yerlerde
yaşayan Müslümanların karşılaştıkları önemli sorunların başında ikinci ve üçüncü
kuşaktan kızların Gayr-i Müslim erkekler ile yaptıkları evlilikler gelmektedir. Klasik
kaynaklarda Müslüman bir bayanın bu tür bir evlilik yapamayacağı hususunda görüş
birliği bulunmaktadır. Dolayısıyla bu tür bir evlilik gerek kadının, gerekse çocukların
dinî kimliği ile ilgili çeşitli mahzurlar taşıyacağından meşru kabul edilmemektedir.
14.2.2. Süt Akraba ve Yakın Akraba ile Evlilik
Süt akrabalığı, süt emme çağında olan çocuğun bir kadından emmesi
sonucunda oluşan akrabalıktır. İslam hukukunda meşru bir akrabalık vasıtası olarak
görülen süt emmeye bağlı evlenme engelleri söz konusudur. Kur’ân-ı Kerîm’de “…
sizi emziren süt anneleriniz ve süt kardeşlerinizle evlenmeniz… size haram kılındı ” 136

buyrularak süt akrabalığının evlenme engeli olduğu açık bir şekilde zikredilmiştir.
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Ayrıca Efendimizden (a.s) rivayet edilen “soy birliğinden haram olanlar sütten dolayı
da haram olur”137 hadis-i şerifi haram sınırını biraz daha genişleterek süt ananınusûl
ve füruunun hepsini, yan hısımlarının ise bir kısmı haram kılmıştır. Buna göre süt
emen süt anne ve babası, bunların usûl, füru ve kardeşleri, eşin süt usulü, eşin süt
çocukları, süt anne ve babanın diğer eşleri ve süt çocuğun eşi ile evlenemez. Süt anne
ise süt çocuğu ve onun füruu ile evlenemez. Bu konuda “ emenin emzirene nefsi haram,
emzirenin de emene nesli haramdır” 138 şeklindeki ifade evlenme yasağını veciz bir

şekilde ortaya koymaktadır. Süt emmenin doğurmuş olduğu bu evlenme yasağı
sebebiyle süt bankaları ile ilgili meselelerde ihtiyatlı davranmak gerekmektedir. Zira
süt bankalarına süt veren anneler ile süt içen çocuklar arasında evlenme yasağı
olacağından bunun tespiti zorunlu hale gelmektedir. Tespitin mümkün olmadığı veya
zor olduğu durumlarda evlilik yasağı çiğnenmiş olacağından haram işlenmiş
olunacaktır.
Kur’ân-ı Kerîm’de evlenme yasağı kapsamında hala, teyze gibi yakın
akrabalar zikredilmektedir. Bununla beraber Kur’ân ve Sünnette yasaklanan akrabalar
dışında kalanlar ile evlenme önünde İslam hukukuna göre bir engel bulunmamaktadır.
Yakın akraba evliliklerinden sakat çocukların doğması ile ilgili tartışmalarda kesin
tıbbî veriler ortaya konamamaktadır. İslam’ın korumayı hedeflediği temel değerlerden
biri olan neslin muhafazası çerçevesinde düşünüldüğünde çocuğun sakat doğması
ikna edici bir delil ile ortaya konduğu takdirde bu tür bir evlilik yapılması tabi ki
meşru olmayacaktır. Ancak bu tür açık bir delil yoksa akraba evliliği önünde fıkhî bir
engel bulunmamaktadır.
14.2.3. Denklik (Kefâet)
Evlenecek eşler arasında dinî, ekonomik ve sosyal statü bakımından denkliğin
bulunması kimi fakihlere göre nikah akdinin lüzûm, kimilerine göre sıhhat, kimilerine
göre de nefâz şartlarından biridir. Denklik konusu da evlenecek eşlerden erkeğin
kadına denkliğini ifade eder. Erkeğin kadına soy, Müslüman oluş, hürriyet, meslek,
dindarlık ve zenginlik gibi alanlarda denk olması aranır. Bunlar yerine getirilmediği
takdirde Hanefî fakihlere göre velinin nikâhı feshetme yetkisi bulunmaktadır. Bu fesih
yetkisi, denkliği gözetmeyip velisinden izin almadan evlenen kadının bu evliliğinden
velisi ve ailenin diğer fertlerinin zarar görecek olmaları halinde bu zararı önlemek
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amacıyla veliye tanınmıştır. Taraflar arasında denkliğin bulunmaması esasında
evliliğe engel değildir. Kızın kendisi ve velileri denklik bulunmadığı halde evliliğe
rıza gösterirlerse nikâh akdi sahih ve bağlayıcı olur.
Kaynaklarda denklik şartı ile ilgili verilen bilgilerin bir kısmının dönemsel örf
ve telakkilere bağlı olduğunu söylemek mümkündür. Denkliğin özellikle eşler
arasında mutlu bir evlilik birliğinin sağlanmasında önemli bir rolünün olduğunu ve
evliliğin sağlam temeller üzerine kurulması açısından dikkate alınması gerektiğini;
nihai kararı taraflara bırakmanın daha uygun olduğunu söylemek mümkündür. Burada
gerek evlenecek tarafların gerekse velilerin, toplumdaki makul ölçüleri dikkate alarak
denkliği sağlayacak kriterler tespit etmeleri sağlıklı bir aile hayatı açısından önem arz
etmektedir. Bu durum da denklik kavramı içerisine bazı unsurların ilave edilmesini,
bazılarının da çıkarılmasını gerektirebilir.
14.2.4. Hak ve Sorumlulukların Güvenceye Bağlanması
Evlilik akdi taraflara bazı hak ve sorumluluklar getirdiğinden bunun usulüne
uygun bir şekilde yerine getirilmesi gerekir. Daha önceki ünitelerde de üzerinde
durulduğu üzere geçerli bir nikah akdi için bazı unsur ve şartlar gerekmektedir.
Evlilik akdinin hak ve sorumluluklar ile ilgili boyutu söz konusu olduğunda özellikle
şahitlik ve mehir ile ilgili meseleler karşımıza çıkmaktadır.
Nikah akdinin sahih olabilmesi için şahitlerin bulunması gerekir. İslam
hukukunda şahitlerin en az iki kişi olması gerektiği ifade edilmektedir. Şahitliğin
nikahı ilan başta olmak üzere tarafların hak ve sorumluluklarını güvenceye alma gibi
birçok fonksiyonu bulunmaktadır. Özellikle tarafların ihtilafa düşmeleri durumunda
şahitlerin belirleyici bir rol üstlendikleri görülür. Şahitlik söz konusu evliliği ilan
anlamı taşıyorsa, bunun toplumu ve aileleri temsil edici bir niteliğe sahip olması
gerekir. Tarafların evliliğinin toplum tarafından bilinmesini sağlayan şahitliğin gizli
saklı bir ortamda gerçekleştirilen nikah akitlerine zemin hazırlayacak bir şekilde
yapılmaması önem arz etmektedir. Özellikle evlenecek tarafların ailelerinin haberi
olmadan sadece iki kişinin (arkadaşın) şahit olarak gösterilmesi gerek nikahın gerekse
aile mefhumunun ruhuna ve amaçlarına aykırı bir durumdur. Bu nedenle bu şekilde
kıyılan nikahlar şeklen gerekli şartları taşıyor gibi gözükse de mahzurludur. Bu tür
işlemlerin önüne geçebilmek için kıyılan nikahların resmi bir şekilde tevsik edilmesi

zaruridir. Aksi takdirde meşru olmayan bazı uygulamalara kapı aralama ihtimali
bulunmaktadır.
Evlenme akdinin mali sonuçlarından olan mehir erkeğin evleneceği bayana
verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği maddi bir meblağdır. Geçen ünitelerde belirtildiği
üzere mehir kadının hakkı olup ailesi bu konuda bir hak talebinde bulunamazlar. Aynı
şekilde kocası da mehirde bir hak sahibi olmadığı gibi onu kadına vermekle
yükümlüdür. Özellikle toplumumuzda nikah esnasında mehir tespit edilirken
verilemeyecek oranda çok yüksek meblağların zikredilmesi, maddi olmayan bazı
şeylerin mehir olarak belirlenmesi, erkeğin nikahtan sonra kendisini mehri vermek ile
yükümlü hissetmemesi veya kadının rızası olmadan onu ikna ederek mehir hakkından
vazgeçirmesi gibi uygulamalar ile karşılaşılmaktadır. Bu tür davranışların nikahın ve
mehrin ruhuna uymadığı ve kişinin hukuken sorumlu olduğu bilinmelidir.
14.2.5. Geçici Evlilik (Mut‘a)
İslam’dan önce gayr-i meşru ilişki ve geçici bir zaman için evlenme toplumda
yaygındı. Zina açık bir şekilde yasaklanmasına rağmen geçici evlilik aşamalı bir
şekilde yasaklanmıştır. Bu aşamalar ile ilgili rivayetler kronolojik olarak
okunmadığında geçici bir süreliğine evliliğin meşru olduğuna yönelik bazı yanlış
yaklaşımlar söz konusu olabilmektedir. Halbuki Hz. Peygamber’in (a.s) son olarak bu
tür evliliği yasakladığı ve bunu teyit etmek amacıyla gerek Mekke’nin fethinde
gerekse Veda Haccı’nda tekrar üzerinde durduğu kabul edilmektedir. Bu nedenle
Efendimizin (a.s) son yasaklamasının müebbet olduğu kabul edilmektedir. Nitekim
İslam hukukçularının evlilik ve ahkamı ile ilgili olarak verdikleri bilgilerden, evliliğin
birkaç günlüğüne gönül eğlendirmek için değil, bir ömür boyu beraber olmayı
hedefleyen bir akit olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet alimlerininmut‘a
nikahının haram olduğu ve bu tür bir evliliğin meşru olmadığı yönünde bir ittifakının
olduğunu söylemek mümkündür.
14.3. AİLE HAYATI VE BOŞANMA İLE İLGİLİ FIKHÎ MESELELER
Bu bölümde nikah akdiyle başlayan süreçten boşanma ve sonrasına dair
meseleler üzerinde durulacaktır. Bu çerçevede ilk olarak eşlerin aile içerisindeki
statüleri, iş bölümü, doğum kontrolü, eşlerin karşılıklı sorumlulukları ele alınacaktır.

Daha sonra aile içi geçimsizlik ve boşanma üzerinde durulacak, boşanma sonrası
tarafların yükümlülüklerine işaret edilecektir.
14.3.1. Nikah Akdini Takip Eden Süreçte Tarafların Hak ve Sorumlulukları
Evlilik, nikah akdi ile başlayan ve temelini sevginin oluşturduğu bir olgudur.
Bir akit olması ve taraflara karşılıklı hak ve sorumluluklar yüklemesi evlilik akdinin
bazı kurallara bağlanmasını gerektirse de ailenin huzurlu olması tarafların karşılıklı
fedakarlık ve sevgisine bağlıdır. Dolayısıyla nikah akdiyle başlayan sürecin formel bir
hadise olarak değerlendirilip etrafının keskin sınırlar ile çizilmesi çeşitli sorunlara yol
açmaktadır. Bu sorunların başında, günümüzde hakim paradigmanın da etkisiyle
kadın ile erkek arasında iş dağılımına dair yanlış kanaatlerin oluşması gelmektedir.
Bunlar kadın ve erkeğin evde veya dışardaki sorumlulukları olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Kadın ve erkeğin fizyolojik ve psikolojik olarak sahip oldukları ayrı
hususiyetler bulunmaktadır. Taraflara belirli rollerin verilmesinde bu özelliklerin göz
önünde bulundurulması gerekir. Kadın ve erkeğin fıtrî özellikleri dikkate alınmadan
yapılacak olan iş dağılımında hem kendileri hem de aile yaşantıları hem de çocukları
büyük zararlar görür. Bu nedenle İslam hukukunda kadın ve erkeğin sorumlulukları
maddeler halinde sıralanmamış, buna karşılık fıtrî özellikleri dikkate alınarak bazı
konular üzerinde durulmuştur. Bu çerçevede gerek evde gerekse dışarda kadın ve
erkeğin her ikisinin üstlenebileceği vazifelerin herhangi birisi tarafından yerine
getirilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır. Burada esasa alınacak ölçü tarafların
sahip oldukları özellikler ile dinin temel kurallarıdır. Geriye kalan kısmı toplumda
hakim olan örf ve adetler ile toplumun ve ailenin maslahatıdır. Ancak kadının doğası
gereği oluşmuş bazı adetler ve sahip olduğu özellikler dikkate alındığında ev işlerini
yürütmesi; buna karşılık erkeğin nafaka sorumluluğu kapsamında ailenin geçimini
sağlayacak kazancı sağlaması üzerinde durulmaktadır. Bu roller ifa edilirken
taraflardan birinin diğerinin yaptığı işlere mutlak bir şekilde karışmayacağından
bahsedilemez. Aksine karşılıklı yardımlaşma ve sevgi ile bu konuda sorumluluklar
paylaşılır.
Dünyanın neredeyse önemli bir kısmında erkeğin evin geçiminden sorumlu
olması İslam hukukunda da kural olarak benimsenmiştir. Kadın ve çocukların mesken
ihtiyaçları ile maişetlerini temin vazifesi erkekten beklenmektedir. Buna Kur’ân-ı

Kerîm’deki “Anneler çocuklarını, emzirmeyi tamamlatmak isteyen baba için tam iki
sene emzirirler. Onların örfe uygun olarak beslenmesi ve giyimi babaya aittir. Bir
insan ancak gücü yettiği ile sorumlu tutulur”, 139 “İmkanı geniş olan, nafakayı
imkanlarına göre versin; rızkı daralmış bulunan da Allah'ın kendisine verdiği
kadarından nafaka ödesin. Allah hiç kimseyi verdiği imkandan fazlasıyla yükümlü
kılmaz” 140 şeklindeki ayetler buna işaret etmektedir. Fıkıh alimleri bu ayetlerden
hareketle nafakayı temin görevinin kocada olduğunu belirtmektedirler. Bu nedenle
kadının dışarda çalışıp evin maişetini geçim sorumluluğu bulunmadığından böyle bir
şeye karar vermesi durumunda bu sorumluluğu taşıyan kocasından izin alması
gerektiği ifade edilmiştir.141
Evlilik içerisinde gündeme gelen konulardan biri de annenin çocuğu
emzirmesidir. Bu konuda hukukî bir gerekliliğin bulunup bulunmadığını tartışmak bir
yana madden ve manen sağlıklı bir çocuk için annenin şefkati ve bununla bağlantılı
olarak çocuğunu emzirmesi önemli bir konudur. Bu konuda annenin muaf olabilmesi,
hukuken meşru olan bir mazeret ile mümkün olacaktır. Zira radâ‘ olarak ifade edilen
emzirme sadece çocuğun doyurulması olmayıp anne ile çocuk arasında oluşan bir
duygusal ve manevî bir ilişkidir. Bu nedenle fıkıh eserlerinde radâ‘ nafakadan farklı
bir konu olarak müstakil bir şekilde incelenmiştir. Dolayısıyla sağlık vb. ciddî bir
mazeret bulunmadığı sürece annenin çocuğu emzirme sorumluluğunun bulunduğu
kabul edilmektedir.142
Evlilik hayatı devam ederken karşılaşılan sorunlardan biri de doğum
kontrolüdür. Bu konuda kadın ve erkeğin karşılıklı rıza ile çocuk sahibi olma veya
buna belirli bir dönem ara verme haklarının bulunduğu İslam hukukçuları tarafından
kabul edilmektedir. Bu nedenle eşlerin sağlığına zarar vermeyecek meşru yollarla
hamileliği engellemenin cevazına hükmedilirken bu yöntemlerin hamileliği sürekli bir
şekilde engelleyecek yöntemler olmamasına dikkat edilmelidir. Ciddi sağlık sorunları
bulunmaması halinde kadı veya erkeğin daimi bir şekilde kısır kalmasını sağlayan
koruyucu önlemlerin caiz olmadığı fıkıh bilginlerince kabul edilmektedir.
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Doğum kontrolü ile karıştırılan ve zaman zaman doğum kontrolü çerçevesinde
tartışılan konulardan biri de kürtajdır. Kürtaj, oluşmuş bir hamileliği çeşitli
yöntemlerle zamanından önce sonlandırmaktır. Kürtajın gayr-i meşru ilişki sonucunda
yapılmasının iki türlü günah olduğu yukarıda kısaca ifade edilmişti. Bu tür kürtajda
ilişkinin kendisi büyük günahlardan olduğu gibi kürtaj sonucunda düşürmenin de
cinayet olduğunu ifade etmek gerekir. Meşru bir evlilik ilişkisi sonucunda istenmeyen
veya sakat doğma ihtimali olan çocuğun kürtaj ile alınması ise günümüzde tartışmalı
olmakla beraber bir cana kıymak olarak değerlendirilmelidir. Zira İslam hukukunda
sağ doğmak kaydıyla erkek sperminin ana rahmine düştüğü andan itibaren kişiliğin
başladığı kabul edilir. Yani erkek spermi ana rahmine düştüğü andan itibaren cenin
için bazı haklar tahakkuk eder. Bu da ceninin çeşitli haklara sahip olan bir insan
olarak görüldüğünü göstermektedir. Dolayısıyla cenin ile anneden birinin yaşamı
arasında kalınmadığı sürece cenin kürtaj vb. yollarla alınarak yaşamına son verilmesi
sağlam bir insanın yaşamına son vermek gibi görülmelidir.
14.3.2. Boşanma ve Sonrası ile İlgili Meseleler
İslam hukukunda sahih bir nikah akdi ile kurulmuş aile ilişkisinin karşılıklı
sevgi ve güven içerisinde mutlu bir şekilde sürdürülmesi esastır. Bu nedenle taraflar
arasında evlilik ilişkisini aşındıracak, taraflara zarar verecek her türlü davranış
önceden engellenmeye çalışılmış ve geçimsizliği kaldıracak faktörler üzerinde
durulmuştur. Bununla beraber çiftlerin anlaşamaması sonucunda ayrılmaları
kaçınılmaz ise bunun da meşru sınırlar dahilinde yapılmasına müsaade edilmiştir.
Günümüzde evliliği sonlandırma yollarından biri olan boşanma ile ilgili bazı sorunlar
tartışılmaktadır. Burada bunlara kısaca değinilecektir.
Daha önceki ünitelerde de görüldüğü üzere İslam hukukunda evliliği
sonlandırmanın üç yolu bulunmaktadır. Bunlardan mahâlea olarak ifade edilen
boşama şekli, tarafların karşı anlaşmasına dayalı olup, kadının kocasına belirli bir
miktar ödemesi veya mehir hakkından vazgeçmesiyle gerçekleşen ayrılıktır. Burada
boşanma isteği kadından gelmekte ve tarafların karşılıklı anlaşması bulunmaktadır.
İkincisi yargı yoluyla boşama anlamına gelen tefriktir. Bu boşama şeklinde tarafların
şiddetli geçimsizlik, sorumlulukların yerine getirilmemesi vb. nedenlerle mahkemeye
başvurup boşanma talebinde bulunması söz konusudur. Mahkeme tarafların taleplerini

makul kabul ettiği takdirde eşleri birbirlerinden ayırır. Üçüncü boşanma şekli ise
kocanın tek taraflı iradesine dayalı boşama olan talaktır.
Talak yetkisi prensip olarak erkeğe verilmiştir. Ancak erkek gerek nikah
esnasında gerekse evlilik bağı devam ederken hanımına boşama yetkisi verebilir.
Buna tefviz-i talâk denir. Bununla beraber erkeğe talak yetkisinin verilmesi eleştiri
konusu olmuştur. Bu eleştirilerin nikahın iki tarafın rızası ile kurulmasına karşın
talakın tek taraflı olmasının eşitlik ilkesine uygun olmadığı ve ailenin devamının tek
tarafın inisiyatifine

bırakılmasının mahzurlu olduğu

gibi

bazı

dayanakları

bulunmaktadır. Burada her şeyden önce erkeğin eşini keyfi bir şekilde boşamasının
hem dinî hem de dünyevî bazı sorumlulukları olduğunu ifade etmek gerekir. Bunun
bir zulüm olduğu ve ahirette cezalandırılacağı kabul edilmekle beraber dünyada da
maddî bazı sorumluluklar yüklediği kabul edilmektedir. Buna ilave olarak boşamanın
tek tarafta verilmeyip iki tarafa verilmesi boşama oranının artmasına sebep olacak bir
durumdur. Özellikle günümüzde bazı ufak anlaşmazlıklarda tarafların hemen
boşanma kararı vermeleri medya ve iletişim araçlarının menfi etkisiyle adeta teşvik
edildiğinden boşanma oranlarının arttırdığı görülmektedir. Talak yetkisinin tek tarafta
bulunması bu oranları nispeten azaltan bir faktördür. Ayrıca boşamanın özellikle
erkeğe yüklemiş olduğu maddî yükümlülükler bu konuda ihtiyatlı davranmayı da
gerektirmiştir. Buna rağmen evliliğin her iki taraf için çekilemez dereceye varması
halinde adlî boşanma ve muhâlea gibi seçeneklerin söz konusu olduğunu da ifade
etmek gerekir.
Erkeğe tanınan boşama yetkisinin bazı haksızlıklara ve mağduriyetlere yol
açması söz konusu olabilir. Bu tür durumların önüne geçebilmek için kamu otoritesi
boşamayı bazı şartlara bağlama yetkisini elinde bulundurmaktadır. Bunların başında
boşanmanın mahkeme huzurunda yapılması veya kararın belirli bir süre içerisinde
mahkemeye

bildirilmesi

gibi

şartlar

yer

alabilir.

Nitekim

Hukûk-i

Aile

Kararnamesi’nin 110. maddesi bu konuda şöyle bir düzenleme getirmiştir: “Zevcesini
tatlîk eden zevckeyfiyyeti hâkime beyan etmeğe mecburdur.” Dolayısıyla erkek her ne
kadar boşama yetkisine sahip olsa da bunun mağduriyete sebep olmaması ve tarafların
haklarını koruması için bazı kanuni düzenlemeler yapılabilir.
Kadın ve erkek arasında ayrılık vuku bulduğunda kadının yeniden
evlenebilmesi için beklemesi gereken süreye iddet denir. Kadın hamile ise doğum ile

beraber iddeti sona erer. Ancak hamile değilse beklemesi gereken iddet süresi
Hanefîlerle Hanbelîlere göre üç adet dönemi, diğer mezheplere göre ise üç temizlik
dönemidir. Bu sürenin konulması kadının hamile olup olmadığının tespiti ile yakından
alakalı olmakla beraber önceki evlilik ile ilgili duygusal sürecin atlatılmasının da
etkisi vardır. Bu nedenle günümüzde tıbbî araçlarla kadının hamile olup olmadığının
anlaşıldığı, hamile olmaması halinde bekleme süresinin klasik fıkıh eserlerinde
belirlenen sürelerden daha az olabileceğine dair bazı yorumlar yapılmaktadır.
Öncelikle iddet sadece gebelik ile ilişkilendirilemez. Zira menopoza giren kadınların
boşanmaları halinde üç ay iddet beklemeleri gerektiği Kur’ân-ı Kerîm’de
belirtilmiştir. 143 Dolayısıyla iddetric‘î boşama için bekleniyorsa tarafların tekrar
evliliğe devamları, bâin boşamada ise aileyi yeniden inşa etmeleri için bir fırsattır.
Eğer geri dönülmeyecek şekilde bir boşama söz konusu ise kadının yeni hayata
kendisini hazırlaması ve daha önceki evlilik ile ilgili yaşamış olduğu duygusal
kırılmayı atlatması için bir imkan sağlamaktadır. Dolayısıyla modern tıbbî araçlarla
yapılan hamilelik tespitlerinin iddet süresini azaltması kabul etmek doğru değildir.
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Talak 65/4.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Evliliğin ne olduğu tanımlandıktan sonra İslam aile hukukunun evliliğe dair
hükümleri üç ana başlık altında incelenmiştir. Evlilik öncesi ilişkilerin konu edinildiği
birinci bölümde evlenilecek eşin seçimi ve görüşme konu ile nişan ve düğün
merasimine dair meseleler anlatılmıştır. Nikah ile ilgili hükümlerin anlatıldığı ikinci
bölümde ise Müslüman olmayanlar ile evlilik, süt akraba ve yakın akraba ile evlilik,
denklik, geçici evlilik konuları ele alınmıştır. Aile hayatı ve boşanma ile ilgili
konuların anlatıldığı son bölümde evlilik boyunca ve boşanma sonrası eşlerin
yükümlülüklerinin neler olduğu belirtilmiştir.

Bölüm Soruları
1. Hanefî fakihlere göre veli henüz reşit olmayan kızını evlendirirken onun
..................... ve onu .................
Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdaki şıklardan hangisi getirilmelidir?
a. rızasını almaz – izinsiz evlendiremez
b. rızasını alır – izinsiz evlendir
c. yaşına bakmaz – kendi istediği ile evlendirir
d. yaşına bakar –rızasına bakmaz
e. rızasını almak zorundadır – izinsiz evlendiremez
2. Nişanla alakalı aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
a) Nişan hukuken tanınan bir süreç değildir.
b) Nişan taraflara resmi olarak evlenme mecburiyeti getirmez.
c) Nişanın bozulması durumunda verilen hediyeler iade edilir.
d) Nişanı bozan tarafın karşı tarafa tazminat ödemesi gerekmektedir.
e) Nişanlı olan taraflar henüz resmi evli değillerdir
3. Evlilikte velâyet ile ilgili aşağıdaki şıklardan hangisi yanlıştır?
a.

Velâyet, kızın rızasının alınmasını ortadan kaldırmaz

b.

Hanefîlere göre yetişkin kız çocuğu tek başına evlilik kararı alabilir

c.

Fakihlerin çoğuna göre velisiz evlilikler hükümsüzdür

d.

Kızın evlendirilmesinde tek yetkili velidir, kızın söz hakkı yoktur

e.

Velâyet kızın yararına konmuş hukukî bir denetim mekanizmasıdır

4. Süt bankası konusuna İslam hukukçularının ihtiyatlı bakmasının temelinde
aşağıdaki nedenlerden hangisi yer alır?
a. Süt bankasından alınacak sütün maliyetli olması
b. Evlilik yasaklarından birinin çiğneneceği
c. Anne sütünün daha sağlıklı olması

d. Çocuğun beslenme sorunları ile karşılaşması
e. Annenin sütünü bu şekilde vermesinin haram olması
5. Erkeğin gerek nikah esnasında gerekse evlilik bağı devam ederken hanımına
boşama yetkisi vermesine ne ad verilir?
a. Radâ‘
b. Hidâne
c. Muhâlea
d. Tefviz-i talâk
e. Nafaka
6. Oluşmuş bir hamileliği çeşitli yöntemlerle zamanından önce sonlandırmaya ne
ad verilir?
a. Doğum kontrolü
b. Tüb bebek
c. Kürtaj
d. Hidâne
e. Radâ‘
7. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Nikah akdi meşru bir evlilik için dini ve hukuki bir şarttır.
b) Kadın ve erkeğin her ikisinin üstlenebileceği vazifelerinherhangi birisi
tarafından yerine getirilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır.
c) Erkeğin evin geçiminden sorumlu olmasıİslam hukukunda da
benimsenmiştir.
d) Nikah esnasında mehir tespit edilmemişse nikah geçersizdir.
e) Erkek nikah esnasında kadına boşama yetkisi verebilir

8. 1917 tarihli Osmanlı Hukûk-i Aile Kararnamesi’nde küçüklerin evlendirilmesi
ile ilgili asgari yaş sınırı getirilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
a.

Erkek 15 kız 12 yaşını doldurmuş olmalıdır

b.

Erkekte yaş sınırı aranmazken kızlarda 12 yaşını doldurma şartı vardır

c.

Erkek olsun kız olsun yaşlarına bakılmadan veli tarafından

evlendirilebilirler
d.

Erkek 12 kız 9 yaşını doldurmuş olmalıdır

a) Erkek 15 kız 18 yaşını doldurmuş olmalıdır
9. Aşağıdaki kavramlardan hangisi aile hukuku ile ilgili değildir?
a) Ta‘zîr
b) Hidâne
c) Liân
d) Muhâlea
e) Radâ‘
10. İslam hukukunda meşru kabul edilmeyen geçici evliliğe …..denir?
f) talak
g) liâ
h) mut‘a
i) tefviz-i talâk
j) radâ‘

Cevaplar
1) E, 2) A, 3) D, 4) B, 5) D, 6) C, 7) D, 8) D, 9) A, 10) C

KAYNAKÇA
Ahmed İbrahim Bek, İlmü Usûli’l-Fıkh, Dâru’l-Ensâr, Kahire, ty. s. 3-6.
Aktan, Hamza, “Kefâet”, DİA, İstanbul, 2002, XXV, 166-168.
Ali el-Hafîf, et-Teriketü ve’l-hukûku’l-müteallikatü bihâ, Dâru’l-fikri’l-Arabî, Kahire,
2010.
Amir, Abdülaziz Musa et-Tazir fi’ş-Şeriati’l-İslamiyye
Armağan, Servet, Anahatlarıyla İslam Hukuku, İstanbul 2009.
Atar, Fahrettin, “Nikâh”, DİA, İstanbul, 2007, XXXIII, 112-117.
Aydın, Mehmed Akif, İslâm-Osmanlı Aile Hukuku, İstanbul 1985.
Aydın, Mehmet Akif Türk Hukuk Tarihi, 6. bs. Hars Yayıncılık, İstanbul 2007
Aydın, Mehmet Akif, İslam-Osmanlı Aile Hukuku, İstanbul 1985.
Bakkal, Ali, İslam Fıkıh Mezhepleri, İstanbul 2007.
Bedir, Mürteza, İslam’ın Yolu: Sünnet, İsam,İstanbul 2012.
Behnesi, et-Tazir fi’l-İslam
Bilmen, Ömer Nasuhi, Hukuk-u İslamiyye ve Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu, I-VIII,
İstanbul 1976.
Büyük Haydar Efendi, Usûl-i Fıkıh Dersleri, 492- 549.
Cin, Halil- Akgündüz, Ahmet, Türk-İslâm Hukuk Tarihi, Cilt: 2, İstanbul 1990.
Cin, Halil, İslâm Ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, 2. Bası, Konya 1988.
Çeker, Orhan, Fıkıh Dersleri I, İstanbul 1994.
Çivizade, “Tazir Risalesi”
Dağcı, Şamil,DİA,” Kısas”
Dalgın, Nihat, Gündemdeki Tartışmalı Dînî Konular, Samsun: Erol Ofset, 2003.
Döndüren, Hamdi, Delilleriyle Aile İlmihali, İstanbul 1995.
Dönmez, İbrahim Kâfi, “Müt‘a”, DİA, İstanbul, 2006, XXXII, 174-180.
Düzdağ, M. Ertuğrul Şeyhülislam Ebûssuûd Efendinin Fetvalarına Göre Kanunî
Devrinde Osmanlı Hayatı, İstanbul 1998
el-Maverdi,Ebu’l-Hasan,el-Ahkamü’s-Sultaniyye, Beyrut 1405/198

el-Mevsuatü’l-fıkhiyyeti’l-Küveytiyye, “Nikâh”, Cilt: 41, Kuveyt.
el-Mevsuatü’l-fıkhiyyeti’l-Küveytiyye, “Nikâh”, Cilt: 41, Kuveyt.
Erbay, Celal, İslam Hukukunda Küçüklerin Himayesi, İstanbul: Rağbet Yayınları,
1998.
Erdoğan, Mehmet, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, 1998.
Esen Hüseyin, Kolaylık Açısından İslam’da Nikah, Dinlerde Nikah, İstanbul 2012.
ez-Zühaylî, el-Ferâizu ve’l-mevârîsü ve’l-vesâyâ, Dâru’l-kelimi’t-tayyib, Dımeşk,
2001
Günay, Hacı Mehmet, “Devletler Hukuku”, İslam Hukuku El Kitabı (Ed. Talip
Türcan), Ankara: Grafiker Yayınları, 2012.
Haseneyn Muhammed Mahlûf, el-Mevârîs fi’ş-şerî’ati’l-İslamiyye, Dâru’l-kitâbi’lArabî, Mısır, 1954.
Haseneyn Muhammed Mahlûf, el-Mevârîs fi’ş-şerî’ati’l-İslamiyye, Dâru’l-kitâbi’lArabî, Mısır, 1954.
Hukuk-u Aile Kararnamesi, İstanbul 1918, Haz. Orhan Çeker.
İ. Yılmaz Aslan, Hukuka Giriş, Bursa 2001.
İbn Teymiyye, esSiyasetü’şşer’iyye
İbn ‘Âbidîn, Muhammed Emin b. Ömer, Reddü’l-muhtâr ‘alâ Dürri’l-muhtâr, Beyrut:
Dâru’l-Fikr, 1992, I-VI.
İbn Abidin, Haşiyetü Reddü’l-Muhtar
İbn Rüşd, Bidayetü’l-müctehid ve nihayetü’l-muktesıd, Beyrut 1982
İbnü’l-Hümâm, Kemalüddin, Fethü’l-kadîr(nşr. AbdürrezzakGâlib el-Mehdî), Beyrut:
Dâru’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, 2003.
İlmihal II, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2006.
İnce, İrfan, “Ridde”, DİA, İstanbul, XXXV, 88-91.
Joseph Schacht, İslam Hukukuna Giriş, çev. Mehmet Dağ, Abdulkadir Şener, Ankara
1986.
Kara, İsmail, Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi, c. I. Seyyid Bey Bölümü.
Karaman, Hayreddin İslam Hukuku I-III, Nesil Yayınları, Cağaloğlu/ İstanbul 1986

Karaman, Hayreddin, Anahatlarıyla İslam Hukuku 2, Hususi Hukuk, Ensar Neşriyat,
s.21- 51.
Karaman, Hayreddin, Mukayeseli İslam Hukuku I- III, İz, , İstanbul 2006.
Karaman, Hayreddin, Fıkıh Usûlü, Ensar Neşriyat, İstanbul 2010, s. 267-286.
Karaman, Hayreddin, İslam Hukuk Tarihi, İstanbul 2007.
Karaman, Hayreddin, İslam Hukukunda Mezhepler, İstanbul 1971.
Karaman, Hayrettin, Anahatlarıyla İslâm Hukuku 2, İstanbul 1990.
Karaman, Hayrettin, Anahatlarıyla İslâm Hukuku 2, İstanbul 1990.
Karaman, Hayrettin, Mukayeseli İslam Hukuku, I, İstanbul 1986.
Karaman,Hayreddin, Mukayeseli İslam Hukuku-III, c. I, s.,267, Nesil Yayınlar,
İstanbul 1986
Kâsânî, Ebubekir b. Mesud, Bedâi‘u’s-sanâ‘i fî tertîbi’ş-şerâ‘i, Beyrut: Dâru’lKütübi’l-‘İlmiyye, 1986, I-VII.
Keskioğlu, Osman, Fıkıh Tarihi ve İslam Hukuku, Ankara 1988.
Köse, Saffet, “İslam Aile Hukuku”, İslam Hukuku El Kitabı, Ankara 2012.
M. Akif Aydın, Türk Hukuk Tarihi, Beta,s. 209- 232.
Maverdi, Ahkamü’sSultaniyye
Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye, İstanbul 1305
Mehmet Erdoğan, Fıkıh ve Hukuk Terimleri, Ensar Neşriyat, İstanbul 2005 (metindeki
fıkıh terimlerinin tanımlanmasında bu eserden istifade edilmiştir)
Mergînânî, Burhanüddin, el-HidâyeŞerhuBidâyeti’l-mübdedî(nşr. Tallâl Yusuf),
Beyrut: Dâru Türâsi’l-‘Arabî, t.y.
Merğînânî, Burhaneddin Ali b. Ebu Bekir, el-Hidâye, İstanbul 1290
Mustafa Ahmed ez-Zerka, İslam Hukuk Ekolleri, hz. Ali Pekcan, İstanbul 2007.
Mustafa Ahmed ez-Zerka, İslam Hukuku I-II, trcm. Servet Armağan, İstanbul 2006.
Mustafa es-Sibâ’i-Abdurrahman es-Sâbûnî, el-Ahvâlü-ş-şahsiyye fi’l-ehliyyeyeti ve’lvasiyyeti ve’t’terikât, Matbaatü Camiati Dımeşk, 3. Baskı Dımeşk.1970.
Noah Feldman, The Fall and Rise of the Islamic State, Princeton University Press
2008
Ortaylı, İlber Osmanlı Devleti'nde Kadı, Ankara 1994

Özel, Ahmed, İslâm Hukukunda Ülke Kavramı DârulislâmDârulharb, İstanbul, ty.
Özel, Ahmet, “Dârülharp”, DİA, Ankara, VIII, 536-537.
Pazarcı, Hüseyin, Uluslararası Hukuk Dersleri II, Ankara: Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1989.
Richard Wittmann, “Before Qadi and Grand Vizier”, Doktora Tezi, Harvard
Üniversitesi, 2008.
Sava Paşa, İslam Hukuku Nazariyatı Hakkında Bir Etüd, I-II, İstanbul.
Serahsi, Mebsut, (çev. Heyet), Gümüşev Yay. İstanbul 2008.
Serahsî, Şemsü’l-Eimme, el-Mebsût, Beyrut: Dâru’l-Ma‘rife, 1993, I-XXX.
Seydişehrî, Ferâidü’l-Ferâiz, Dersaadet, 1326.
Seyyid Bey, “Hilafetin Mahiyeti Şer’iyesine Dair bir Mülahaza”, içinde: İsmail
Seyyid Bey, Tarih-i Fıkh Dersleri, İstanbul 1340.
Şa’ban, Zekiyyüddin, İslam Hukuk İlminin Esasları, Tercüme, İbrahim Kâfi Dönmez,
Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2001, s. 273-306
Şafak, Ali, “Bağy”, DİA, Ankara, IV, 451-452.
Şener , Abdulkadir, İslam Hukuku Dersleri I, İzmir 1987.
Şentürk, Recep, İnsan Hakları ve İslam: Sosyolojik ve Fıkhî Yaklaşımlar (İstanbul
2007).
Türcan, Talip, İslam Hukuku El Kitabı, ed. Talip Türcan, Ankara 2012.
Uzunçarşılı, İsmail Hakkı Osmanlı Devleti'nin İlmiye Teşkilatı, Ankara 1984.
Üçok, Coşkun Osmanlı Kanunnamelerinde İslam Ceza Hukukuna Aykırı Hükümler,
Makale, Ankara Hukuk Fakültesi Mecmuası 9, s.12.
Vehb’ez-Zuhaylî, el-Fıkh’ul-islâmî ve edilletuh, 3. bs. Dımaşk 1409/1989
Yaman, Ahmet ; Halit Çalış, İslam Hukukuna Giriş, İstanbul 2013.
Yaman, Ahmet, İslam Aile Hukuku, Konya: Yediveren Yayınları, 2002.
Yaman, Ahmet, İslam Hukukunda Uluslararası İlişkiler, Ankara: Fecr Yayınevi,
1998.
Zeydan, Abdulkerim, İslam Hukukuna Giriş, trcm Ali Şafak, İstanbul 1976.
Zeydan, Abdülkerim, el-Vecîz, 5. Baskı, Bağdat, 1973, s. 52-118.

