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Yay n lkeleri
1- Dergide yay mlanmas istenen yaz lar slam Hukuku ile ilgili olmal d r: slam hukuku ile
ilgili çaGda bir problem, slam hukuk tarihi, edebiyat , son dönem, daha önce ya am ya da
çaGda slam hukukçular n n ve eserlerinin tan t m , önceki fukahan n yazm olduklar risalelerin ne ri ve tercümesi, sempozyum ve tez deGerlendirmeleri vb. konularda olmal d r.
2- Ara t rma ilmî metotlara uygun olmal d r.
3- Ara t rmaya ngilizce veya Arapça özet eklenmelidir.
4- Ara t rmalar hakemlerin (en az iki hakem) olumlu görü ünden sonra yay mlan r.
5- Dergide yay mlanan yaz lar n dil ve içerik bak m ndan sorumluluGu yazarlar na aittir.
6- Yay mlanmayan yaz lar sahiplerine iade edilmez.
Principles and Regulations For Publication
1- Research submitted for publication, should be based on Islamic jurisprudence
2- Research should concentrate on issues,
-questions and contemporary problem,
-history of Islamic jurisprudence,
-its literature,
- past and contemporary Islamic legists, dealing with Islamic subjects, with their works,
-critical publications and translations of treatises (unpublished manuscripts) of the past Islamic
legists / jurists about various subjects,
-notes on symposiums, conferences, congresses or theises etc.
3- Research should be followed scentific methods.
4- A satisfied abstract shold be attached to the research to be translated into English or Arabic.
5- Researches should be arbitrated by Islamic legists/jurists according to methods which
indicates principles and procedures of arbitration
6- The opinions expressed in the articles are solely those of the authors
7- Researches which not published, will not be returned.
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Editörden
Dergimizin 12. say s yla huzurlar n zday z. Bu say m zda da öncekilerin devam niteliGinde deGerli ara t rmalar sunman n sevincini ifade ederken
sonraki yay nlar m zda da mümtaz bilim adamlar m z n deGerli katk lar yla
dergimizin daha da seviyeli hale geleceGi ümidinde olduGumuzu belirtmek
isteriz.
Bu say m zda ilk ba ta slam hukukunun ülkemizdeki öncülerinden üç
ulu ç narla yap lan röportajlar yer al yor. lahiyat alan nda yazd klar eserler,
lisans ve lisansüstü devrelerde yeti tirdikleri binlerce talebenin yan nda idari
görevleriyle de gönüllerde taht kuran slam hukukunun bu abide ahsiyetleriyle yap lan söyle ilerin çok k ymetli olduGuna inan yoruz. Kendilerinin bilgi
ve tecrübelerinden yararlan p bu günümüzü verimli biçimde deGerlendirmek
ve geleceGimizi isabetle planlayabilmek için yol gösterici tavsiyelerine her
zaman muhtaç olduGumuz hocalar m zdan istifade etmek için bu söyle ilerin
bir ba lang ç olmas n umuyoruz. Zira yeni ku aG n ihtiyaçlar ve hocalar m z n birikimlerinin bu türden yaz lar zaruri k ld G kan s nday z.
DiGer yandan makalelere geçtiGimizde de oldukça önemli mevzular n
ele al nd G n görüyoruz. Doç. Dr. Adnan KO4UM, Ak l (Re’y)-Nakil
(Eser/Hadis) Ayr mas n n F khî Boyutlar ba l kl makalesinde f k h tarihinin en önemli ve tarihe damga vurmu ehl-i rey ve ehl-i hadîs ekolleri hakk nda yapm olduGu ara t rmada iki okul aras ndaki ayr man n temel sebeplerini çe itli tezleri de dikkate alarak tart makta ve sonuçta iki okul aras ndaki tart malar n usûl-i f k h kökenli olduGunu tespit etmektedir. Dr.
Muharrem ÖNDER, slâm F kh nda Meçhul Râvinin Nakletti%i Hadislerin
Hukûkî De%eri konulu incelmesinde usûl ilminin en temel problemlerinden
birisi olan meçhul ravinin rivayeti ile ilgili tart malar ele i lemektedir. Dr.
Ramazan ÖZMEN, Hanefî usûlünün daha sonraki nesillere ula t r lmas nda
en önemli halkalardan birisini olu turan Îsâ b. Ebân’ n bu güne kadar yeterince ara t r lmam hayat n , eserlerini ve haberlerin epistemolojik deGeri ile
ilgili görü leri temel usul kaynaklar ndan yararlanarak ele ald G etüdünde
f k h usulü tarihinin önemli ahsiyetlerinden birisine dikkatleri çekmektedir.
Dr. Saim KAYAD B , An Approach to the Position of Islamic Law with the
Consideration of the Reform Through the Aiding Factors ba l kl makalesinde
slam Hukukunun reform kar s ndaki durumuna yard mc etmenlerle birlikte
bir bak sergilemekte, bu hukukun karakteristik özelliklerine deGinmekte ve
onun yorumlanmas nda temel faktör olu turan etmenlerden bahsederek slam hukukunun amaçlar n n anla lmas nda özel bir rol alan olan makâs d
konseptine deGinmektedir. Yahudi 3eriat nda Recm Cezas ba l kl tetkikinde
Eldar HASANOV recm cezas n n Yahudilikte hangi suçlardan dolay öngörül-

düGü, uygulanmas n n nas l gerçekle tiGi, cezan n öngörüldüGü suçlar ve
uygulanma bak m ndan geli im seyri, uygulamadan kald r lmas gibi meseleleri aç kl Ga kavu turmay hedeflemekte ve ana kaynaklardan yararlanarak
okuyucuyu ayd nlatmaktad r. Ahmet KILINÇ, Kâmil Muhammed el-G ND ’nin
3ura ve slam Hukukunda nsan Haklar Demokrasinin Belirginli%i ba l G yla
tercüme ettiGi makalesinde slam siyaset teorisinin en temel kurumlar ndan
birisi olan urây ele almaktad r. Bu baGlamda urân n kavramsal çerçevesini
çizdikten sonra, mecburi olup olmad G n , kad nlar n bu sürece kat l p kat lamayacaG n tart makta, seçim ve demokrasi açs ndan urây konumland rarak, kavram insan haklar n koruyucu bir mekanizma olarak irdelemektedir. Hasan ÖZER, Hz. Peygamber’in terk ettiGi bir eylemin delil deGerinin ne
olduGunu zengin örneklerle i leyen iki makaleyi tercüme ederek okuyucular n
istifadesine sunmaktad r ki bu iki inceleme gerçekten usul aç s ndan dikkate
deGer bir konuyu ele almaktad r. Semâ‘în HÂL DÎ, mezhep imamlar m zdan
mâm Mâlilk’in f k h-hadis literatürünün ilk örneklerinden birisini olu turan
el-Muvatta’taki metodunu “Usûlü’l- mâm Mâlik fi’l-Muvatta’” ba l kl makalesinde derinlemesine analiz etmektedir. Bu say m zda yak n tarihimizin
önemli ahsiyetlerinden Ahmed Cevdet Pa a’n n Risâletü’l-Vefâ isimli eseriyle
ilgili iki deGerli çal ma okuyucuya sunulmu tur. slam hukuk tarihinin
önemli tart ma konular ndan birisi olan bey bi’l-vefâ’y konu alan bu risalenin orijinal metnini Huzeyfe ÇEKER tahkik etmi , Dr. Süleyman KAYA’da
Latin harfleriyle okunu unu tespit etmi tir. Hasan ÖZER, IX/XV. yüzy l alimlerinden Kâfiyecî’nin mezhep, ictihad ve taklid konular n ele ald G Kitabu’lFerah ve’s-Surûr fî Beyâni’l-Mezâhibi’l-Erbe‘a adl risalesinin tahkikini yaparak okuyucular n istifadesine sunmaktad r. Dr. smail B LG L de son devir
ulemas ndan 4eyhzâde Ahmed Ziya Efendi’nin hayat , ilmi faaliyetlerini inceledikten sonra “Emâli’l-Vesâyâ” adl vasiyet konusunu kanun formunda
maddele tirdiGi eserini ilim alemine arzetmektedir. slam’ n temel kaynaklar nda çokça deGer verilen ana-babaya kar ahlâkî ve f khî vazifeleri Prof. Dr.
Saffet KÖSE ve benzeri bir konu olan s la-i rahimi de Doç. Dr. Mehmet EREN
geni çe say labilecek ölçüde ele almaktad rlar. Kitap tan t m k sm nda da
son zamanlarda yap lan çal malardan bir demet sunulmaktad r. Vefeyat
kö emizde iki güzide ilim adam n n haberi yer almaktad r. Türkiye’de slam
Hukuku ara t rmalar n n önde gelen ilk simalar ndan deGerli hocam z Prof.
Dr. Zahit AKSU’yu bu vesileyle rahmetle an yoruz. Ayn ekilde daha çok
Prof. Dr. Halit ÜNAL hocam z n ‘ slam Hukukunda Yöntem Tart malar ”
ad yla Türkçeye çevirdiGi kitab ndan hat rlad G m z Mustafa Sa‘îd el-H nn’i
de rahmetle yadediyoruz.
Yeni say larda bulu mak ümidiyle…
Saffet KÖSE

.

PROF. DR. SAL H TU
Prof. Dr. Mustafa UZUN
UZUN
Baba taraf , 1900’lü y llar n ba nda Bolu/Gerede’nin Seyyidaliler
(Saydallar) köyünden göçüp, stanbul’a yerle en EminoGlu Mehmet ve anne
taraf , ayn y llarda Sinop/Ayanc k’ n Çangal köyünden ayn ekilde stanbul’a göçen Hanife Servet’in en küçük oGlu olarak Salih TuG, 12 4ubat 1930
(13 Ramazan 1348)’da stanbul/Aksaray’da dünyaya geldi.
Okul öncesi öGrenimine Aksaray’da Yusufpa a Anaokulu’nda ba lad .
Bu y llarda anaokulunda okumak pek yayg n olmamakla beraber babas n n
ileri görü lülüGü sebebiyle devam ettiGi bu okulda ald G okul öncesi eGitim
sayesinde bu defa Aksaray lkokulu’na ba lad G nda ikinci s n fa kaydedildi.
Yenikap Ortaokulu’na devam ederken ba lad G jimnastik sporunu lise
eGitiminin yan nda da sürdürdü ve 1948 y l nda o y llarda stanbul’un eGitim
seviyesi yüksek okullar ndan say lan Pertevniyal Lisesi’ni bitirdi.
Çocukluk dönemlerinden itibaren amelî i lere merakl olu u, ortaokul
ve lise dönemlerinde biyoloji dersinde s n f n laboratuar efliGine seçilmesiyle
neticelendi. Bu ilgi onda t bbiyeye girme hevesini art rm ve bilhassa cerrah
olma idealine sahip olmu tu.
O dönemlerde üniversitelere, giri s nav yerine “lise bitirme derecesi”
ve “olgunluk imtihan ”nda elde edilen ba ar lar esas al narak girilirdi. Farkl
liselerden gelen hocalar n olu turduGu bir mümeyyiz heyeti kar s nda lisede
görülen derslerle ilgili suallere cevap verilerek “olgunluk derecesi” belirlenir,
bu not sene içindeki karne notlar n n ortalamas ndan olu an “bitirme derecesi” ile toplanarak üniversiteye giri e esas al nacak ba ar notlar tesbit edilirdi.
Salih TuG, Pertevniyal Lisesi’ni bitirdiGi y l notlar iyi-iyi tutmu , t bbiye kontenjan n o y l pekiyi derece ile mezun olanlar doldurduGundan çok
M. Ü. †lâhiyat Fakültesi Türk-†slâm Edebiyat\ Anabilim Dal\ öZretim üyesi.
Bu biyografi esas olarak Hoca’n\n verdiZi bilgilerle, 1968’den bu yana kendisiyle olan tan\|\kl\Z\m ve yak\nl\Z\m
dolay\s\yla sahip olduZum malumata ve Prof. Dr. †smail Kara’n\n Hoca’y\ takdim eden bir konu|mas\ndaki bilgilere
dayan\larak haz\rlanm\|t\r.

istediGi T p Fakültesine girememi ti. Fakat 4ubat ay ndaki ikinci yerle tirmede buraya girmesi kesin göründüGünden bir dönem de olsa bo ve aç kta
kalmamak için ihtiyaten Hukuk Fakültesine kay t yapt rm t . Ancak derslerine devam ettiGi Ord. Prof. Dr. 4ükrü Baban, Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Ba gil,
Prof. Dr. Andreas Schwartz, Ord. Prof. Dr. H fz Veldet VelidedeoGlu, Ord.
Prof. Dr. Ebülûlâ Mardin, Prof. Dr. Charles Crozat, Ord. Prof. Dr. Tahir Taner,
Ord. Prof. Dr. Mustafa Râ it Belgesay, Prof. Dr. Sadri Maksûdî Arsal gibi hocalardan çok fazla etkilenmesi, hukuku iyice benimseyerek yüksek tahsiline
sosyal ilimler alan nda devam karar almas na sebep oldu.
.Ü. Merkez binas ndaki Hukuk Fakültesi’nde okurken, talebelerin pek
uGramad G fakülte kütüphanesinde çal maktan zevk almas , ondaki ara t rmac ruhunu ortaya ç kard G gibi, hukuku daha çok sevmesine ve mezuniyetten sonra burada doktora yapmaya karar vermesine de sebep oldu. Bilhassa Osmanl ve slâm Hukuku gibi konulara daha fazla ilgi duydu. Ancak Fakültenin program nda o y llarda slâm Hukukuyla doGrudan ilgili dersler
yoktu.
Salih TuG, lisans döneminde kaydolduGu dare ve Ceza Hukuku seminerlerinde Osmanl dare Hukuku yap s n ara t rmaya yöneldi. Ord. Prof. Dr.
S dd k Sami Onar’a dü üncelerini ve ilgisini anlat nca hoca ona, bu konuyu
çal mas için ileri seviyede Osmanl ca öGrenmesi gerektiGini söyledi. Bu sebeple bir taraftan Osmanl ca öGreniyor, diGer taraftan da bu bahislere ilgisi
artarak devam ettiGinden doktora haz rl k seminerlerini ayr bir evk ile takip
ediyordu.
Ord. Prof. Dr. Ebülûlâ Mardin ile Ord. Prof. Dr. Sadri Maksûdî Arsal’ n
derslerinde Roma, Hind, Çin, M s r gibi antik hukuklar ve Eski Türk Hukuku,
Cengiz Han’ n yasalar gibi mukayeseli konular dinliyor, Prof. Dr. Z. Fahri
F nd koGlu’nun Hukuk Sosyolojisi, Prof. Dr. Orhan Mümir ÇaG l’ n Hukuk
Felsefesi derslerini takip ediyor ve bu konulardan büyük zevk al yordu.
Son s n fa geldiGinde, mezuniyetten sonra M s r’a gidip Kahire’deki elEzher Üniversitesi’nde slâm Hukuku Tarihi alan nda bir doktora çal mas
yapma karar n art k kesinle tirmi ti. Özellikle Hukuk tarihi konular onu
gittikçe cezb ediyordu.
1954 y l nda askerlik görevini de muhâbere subay olarak tamamlay p
stanbul Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Ayn y l Süvey Sava ç k nca, sava
bölgesine öGrenci gönderilmediGinden durumun düzelmesini beklemeye ba lad . Bu arada dü üncelerini gerçekle tirebilmek için bir yandan da stanbul’da baba dostu rahmetli Mahmut Bayram gibi özel hocalardan Arapça
öGrenmeye ba lad . K sa zamanda Arapças n ilerletti.
Bu s rada Edebiyat Fakültesi’nin Umumi Türk Tarihi kürsüsünde, slâm
Hukuku Tarihi doktoras yapma imkân ortaya ç kt . Fakültenin Umumi Türk
Tarihi kürsüsü ba kan Ord. Prof. Dr. Zeki Velidi Togan’ n rehberliGi alt nda
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çal malara ba lad . Ayn zamanda Prof. Dr. Muhammed Hamidullah ve Prof.
Dr. Fuat Sezgin gibi büyük hocalardan istifade etti. Bilhassa Hamidullah
Hoca ondaki kabiliyeti sezerek kendisini çal malar nda yönlendirdi. Ayr ca
Hoca’n n ilmi ki iliGi ve akademik disiplini Salih TuG üzerinde derinden etkili
olmu tur.
Bu arada stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Ord. Prof. Dr.
Zeki Velidi Togan’ n giri imleriyle yeni kurulmu olan slâm Ara t rmalar
Enstitüsü’nde asistan olarak göreve ba lad (1956). Hukuk Fakültesi’nden
geldiGinden dolay Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nün farkl derslerini de
takip ile doktora program n tamamlayarak akademik ilgisini çe itlendirdi ve
bilgisini geli tirdi. Asistanl G n n ilk y llar nda Dr. Fuat Sezgin’in ilmî ara t rma ve çal malar na k sa bir müddet de olsa kat larak onun büyük eseri
GAS’ n ilk malzemelerinin olu turulmas nda mesai sarfetti. Böylece ileride
yöneleceGi farkl akademik alanlardaki temel bilgileri de elde etme konusunda ilk ad mlar atm oluyordu.
Salih TuG, f khî konulardan çok tarihi tekâmülü tespit eder nitelikte
olan “ slâm Vergi Hukuku’nun Ortaya Ç k ” ba l kl tezi ile .Ü. Edebiyat
Fakültesi’nde doktoras n tamamlad (1963). Bu sistematik çal ma, hem
slâm Vergi Hukuku (Maliye Hukuku) sahas nda hem de bir vergi tarz olarak
Zekât Hukuku alan nda Türkiye’de yap lan ilk te’lif çal ma olmas sebebiyle
büyük önem ta maktad r. Ayr ca bu ara t rma, sahip olduGu plan ve uygulanan metodoloji dolay s yla, sonraki y llarda Türkiye’de slâmi limlere dair
ortaya konan diGer ara t rma ve tezlere örnek olacak özellikler ta d G ndan
lâhiyat Fakültesi ve Yüksek slâm Enstitüsü çevrelerinde öncü ve numûne
bir eser kabul edilmi tir. Nitekim bu doktora tezi, Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi taraf ndan 1963 y l nda tam metin hâlinde yay mlanm t r.1
slâm Ara t rmalar Enstitüsü müdürü Ord. Prof. Dr. Zeki Velidi Togan,
Dr. Salih TuG’un, klasik devirlerden ziyâde modern çaG n slâm dünyas nda
“nelerin olup bittiGi, medeni hukuk, ceza hukuku gibi alanlarda ne gibi geli meler olduGu, bu konularda ne yönde uygulamalar görüldüGü” gibi aktüel
konularda yoGunla mas n istiyordu. Bu sebeple doçentlik çal mas olarak,
Prof. Dr. Muhammed Hamidullah’ n te vikleriyle seçtiGi ve rehberliGiyle haz rlad G konuyu, hem tarihî geli im, hem de aktüel yönden inceleyerek “ slâm Ülkelerinde Anayasa Hareketleri” adl tezi ile doçent ünvan n elde etti
(1969). Bu çal mada Doç. Dr. Salih TuG slâm Dünyas ’nda Bat ’n n müstemlekesi iken baG ms zl G n elde eden veya baG ms z olarak kurulmu Müslüman devletlerde anayasal la ma hareketlerini tespit etmi , anayasalar n

1
Bu özellikleri sebebiyle çal\|man\n k\sa zamanda bask\s\ tükendiZinden, bilhassa †slâm ilimleri konular\nda çal\|an
genç ara|t\rmac\lar taraf\ndan aranmas\n\n da etkisiyle, bu sat\rlar\n yazar\ taraf\ndan yeni kurulmu| bulunan Marmara
üniversitesi †lâhiyat Fakültesi Vakf\ Yay\nlar\ aras\nda yeniden bas\lmas\ saZlanm\|t\r (†stanbul 1985). Bunda o s\rada
†lâhiyat Fakültesi haline dönü|türülmü| bulunan †stanbul Yüksek †slâm Enstitüsünün akademik kurulu|unu tamamlamas\ çal\|malar\n\n sürmesi yan\nda genç ara|t\rmac\lara örnek bir eser sunma maksad\ da etkili olmu|tur.
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muhtevalar na girmeden, hareketin ne gibi safhalardan geçtiGini, hangi tesirler alt nda olu tuGunu aç klamaya yönelmi , daha çok sosyolojik ve tarihi bir
etüt ortaya koymu tur. Ara t rmada bir taraftan baz slam ülkelerinin Bat
müstemlekeleri olduGu devirler incelenmi , baG ms zl k zamanlar ndaki durum ara t r lm , diGer taraftan da Osmanl Devleti’nin daG lmas ard ndan
OrtadoGu, Afrika ve Uzak DoGu’da baG ms zla m ülkeler ele al nm t r. Ayr ca 1917 ihtilali sonras Rus idaresi alt nda fiilen SSCB’ye üye olmu ve
hukuken baG ms z görünen birtak m Türk devletleri ile muhtar bölgelerdeki
anayasal la ma hareketleri, aralar ndaki farkl l klar, sosyolojik köklerine
inilerek ara t r lm t r. Bu çal ma, Salih Hoca’n n hukuk formasyonunu da
ortaya koymaktad r.
Doç. Dr. Salih TuG’un profesörlük takdim tezi ise Klasik slâmî ilimler
konusuna giren Hadis edebiyat alan nda önemli bir yazma eser olan mam
Buharî’nin hocalar nda Züheyr b. Harb’in (ö. 230 h.) Kitâbu’l- lm’inin tenkitli
ne rinin haz rlanmas ve Türkçe’ye çevirisidir.
Prof. Dr. Salih TuG’un tüm çal malar , Türk fikir tarihi yan nda slâmî
ilimlerin Türkiye’deki geli im tarihi bak m ndan son derece önemlidir. Ayr ca
ara t rmalar nda kulland G modern metodlar ve ilmî kaynaklar dikkat çekmektedir.
Prof. Dr. Salih TuG, ilmi çal malar yan nda 1956 – 1982 y llar aras nda .Ü. Edebiyat Fakültesi slâm Ara t rmalar Enstitüsü’nde önce asistan,
sonra da müdür yard mc l G ve müdür (1976 – 1982) olarak görev yapt . Bu
kurumu neredeyse tek ba na ayakta tuttu ve kütüphanesini geli tirerek ilme
ve ilim ehline en iyi ve faydal hizmetler vermesini saGlad . Genelde Türkiye’de slâm ara t rmalar konular na giren çal malar n öncülüGünü yapan
önemli bir ilim adam ve akademik rehber kimliGine sahip olan Prof. Dr. Salih
TuG, ayn zamanda o y llarda slâmi ilimlerle ilgili akademik çal ma yapan
ve kendisine ba vuran hemen herkese yol göstermesiyle tan nd .
Bugün Türkiye’nin çe itli Üniversitelerinde ve özellikle lâhiyat Fakültelerinde, Diyanet leri Ba kanl G kadrolar nda öGretim üyesi ve idareci olarak ba ar ile görev yapmakta olan, lisansüstü çal malar n Prof. Dr. Salih
TuG’un dan manl G alt nda tamamlam k rk a k n akademisyen, idareci
veya Diyanet leri Ba kanl G görevlisi bulunmaktad r.
Prof. Dr. Salih TuG, Türkiye’de slâm kültürü ve ilimlerinin modern
ara t rma metotlar yla yeniden canland r lmas nda önemli rolü bulunan, .Ü.
Edebiyat Fakültesinin sözle meli misafir öGretim üyelerinden merhum Prof.
Dr. Muhammed Hamidullah’ n baz dersleri yan nda bir k s m eserlerinin de
ilk ve en önemli mütercimlerinden biridir. Yapt G kaliteli çevirilerle
Hamidullah Hoca’n n son derece önemli bu eserlerinin ve ders takrirlerinin
Türkiye’de k sa sürede ve etkili biçimde tan nmas na ve geni kitlelere ula t r lmas na vesile olmu tur.
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Prof. Dr. Salih TuG’un, idarî hizmetlerinin en önemlilerinden bir diGeri
ise M.E.B. stanbul Yüksek slâm Enstitüsü’nün müdürlüGünü, 1969 – 1970
aras nda ek görev ile yürütmü olmas d r. Ayr ca Enstitü 1982’de Marmara
Üniversitesi, lâhiyat Fakültesi’ne dönü ünce buran n kurucu dekanl G n
üstlenmi , Rektör Prof. Dr. Orhan OGuz’un büyük desteGiyle Dekan Yard mc s Prof Dr. M. Saim Yeprem ve diGer öGretim üyeleri ile birlikte Fakültenin
akademik kadrolar n n tamamlanmas n ve lâhiyat Fakülteleri aras nda
önemli bir müessese olarak geli mesini saGlam t r. 1994 y l na kadar on iki
y l boyu bu görevi ba ar ile sürdüren Salih TuG ayr ca Fakültenin ilim çevrelerinde daha etkili bir biçimde tan nmas için “BaGlarba d na ç kmalar ”
konusunda akademik kadroyu te vik etmi ve müessesenin Türkiye ve d
dünyaya aç lmas nda öncülük etmi tir.
Prof. Dr. Salih TuG, özellikle 1970 sonras nda lim Yayma Cemiyeti, lim
Yayma Vakf , slâmî limler Ara t rma Vakf , Türkiye Milli Kültür Vakf , lâhiyat Fakültesi Vakf , Ayd nlar OcaG DerneGi gibi Türkiye’mizin ilim, kültür ve
sosyal hayat üzerinde etkili olmu çe itli sivil toplum kurulu lar n n te ekkülünde ve ba ar l çal malar nda idare heyeti üyesi veya ba kan olarak
önemli hizmetlerde bulunmu tur.
Nitekim, Prof. Dr. Salih TuG, stanbul Yüksek slâm Enstitüsü öGretim
üyelerinden Prof. Dr. Ali Özek ve Mahir z ile birlikte, sivil toplum kurulu lar n n da slâmi ara t rmalar alan na kat lmas ve maddî kaynak aktarmas
gerektiGi dü üncesiyle 1970 y l nda “ slâmi limler Ara t rma Vakf ”n kurdu.
Bu vakf n çat s alt nda “Tart mal lmi Toplant ”lar düzenlenmesinde, mevzu seçiminden konunun haz rlanmas , planlanmas , icras ve zab tlar n n
yay nlanmas na kadar sahas nda uzman akademisyenlerden destek alarak ve
onlara ciddi destek ve imkânlar sunarak bilhassa dinî ve sosyal ilimler alan nda kendine has, akademik bir toplant tarz olu turulmas nda etkili oldu.
Halen slâmî limler Ara t rma Vakf ’n faaliyetlerini ba ar l bir ekilde sürdürmesinde etkin bir mütevelli heyeti üyesi olarak da çal maktad r.
Ayr ca bir kültür derneGi olan Ayd nlar OcaG DerneGi’nin 1970’deki kurulu una kat larak (1980 – 1982) y llar aras nda ba kanl G n yapt G gibi
günümüzde Türkiye Milli Kültür Vakf ’n n mütevelli heyeti ba kanl G n da
yürütmektedir. Ayr ca emekli öGretim üyesi olarak 2004 y l ndan beri stanbul Ticaret Üniversitesi’nin mütevelli heyeti üyeliGi görevini sürdürmektedir.
Prof. Dr. Salih TuG’un en dikkate deGer hizmetlerinden bir diGeri de
Türkiye’yi Amerika’dan Japonya’ya, Rusya’dan Arap dünyas ve Afrika’n n
çe itli ülkelerinde gerçekle tirilen uluslararas ilmî kongrelerde ba ar yla
temsil etmi olmas gelmektedir. Bu faaliyetlerini hâlen de sürdüren Prof. Dr.
Salih TuG’un kat ld G ulusal ve uluslararas ilmi kongrelerin say s elliye
yak nd r. Ayr ca özel veya resmi TV ve Radyo yay nlar nda, slâm kültürü ve
ilimleriyle ilgili yüze yak n konu ma yapm , konferans, sohbet ve aç k oturumlara kat lm t r.
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Prof. Dr. Salih TuG, 1980’de slâm Konferans Te kilât (O.I.C.) öncülüGünde Cidde’de kurulan slâm uluslar aras bir akademik müessese olan
slâm F k h Akademisi’nde kurulu undan 2009 y l na kadar T.C. temsilcisi
olarak ilmî ve idârî faaliyetlerde bulunmu bir ilim adam d r.
Yeti kin bir hukukçu olmas s fat yla Prof. Dr. Salih TuG, zaman zaman
T.C. Adlî Te kilât kurumlar nda bilirki i olarak da görevler alm , mahkemelere sunduGu çok say daki raporlar na itibar edilmi , âdil kararlar n ç kmas nda önemli bir role sahip olmu tur.
Prof. Dr. Salih TuG, yar m asr a an bir akademik hayat n ard ndan, ya
s n r dolay s yla 1997’de Marmara Üniversitesi lâhiyat Fakültesinden emekli oldu.
Lise y llar ndan (1945), doktoras n yapt G y llara kadar (1963) geçen
devrede ciddi olarak spor ile de ilgilenen TuG, “âletli jimnastik”, “atletizm” ve
“kayak” sporlar yla yak ndan ilgilenmi ve girdiGi yar malarda yirmi kadar
kupa ve k rka yak n madalya kazanm ba ar l bir sporcu kimliGine de sahiptir. Ayr ca pratiGe dönük zekâ ve el hünerleriyle de dikkati çeken Salih
TuG, hobi olarak iyi bir saat tamircisidir denebilir. Bir çok camide muattal
olarak duran antik duvar saatlerini e -dost ve görevli olduGu fakültenin terkedilmi duran duvar ve masa saatlerini ba ar ile tamir etmesiyle de bilinmektedir.
Elli y ll k mesut ve bahtiyar bir evlilik hayat nda biri k z üç çocuk ve
sekiz torun sahibi olmu tur.
Prof. Dr. Salih Tu?’un Eserleri:
Baz Te’lifleri:
slâm vergi Hukukunun Ortaya Ç k , Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Yay nlar No: 50, Ankara 1963 (Birinci Bask ); Marmara
üniversitesi lâhiyat Fakültesi Yay nlar No: 5, stanbul 1985 ( kinci Bask ).
1.

slâm Ülkelerinde Anayasa Hareketleri: (XIX ve XX. As rlar), rfan Yay nevi, No 17, stanbul 1969.
2.

3. Zuheyr’ubn Harb ve Kitab’ul-‘ lm adl eseri (H.160-234 / M.
776-849), . Ü. Edebiyat Fakültesi Yay n , No: 2775 (Tenkitli metin ne ri), stanbul 1984.
4. “Eserlerinde Rastlanan fadelerine Göre mam Sarahsî’nin Hapis Hayat ”, Sarahsi Arma%an , Ankara 1965.
5. “Hitti, Ph.K.”, Diyanet Vakf slâm Ansiklopedisi, TDV Yay nlar ,
stanbul 1998.

4

1964.

6. “Hitti, Ph.K.”,

%; M

:

slam Ansiklopedisi, MEB Yay nlar , stanbul

Mü8terek Çal 8malar :
1. Prof. Dr. Nejat Göyünç-Salih TuG, “Turkey”, Bibliographical
Introduction to Legal History and Ethnology, Université Libre de
Bruxelles, 1978.
2. Prof. Dr. Süleyman Yalç n-Salih TuG, T.C. Anayasas çin Teklif
(Gerekçeler ve Maddeler), stanbul 1982.
Çevirileri:
1. slâm Peygamberi, Hayat ve Faaliyeti I – II (Muhammad
Hamidullah), rfan Yay nevi, stanbul 1980, 1990, 1995.
2. Faiz Nazariyesi ve slâm (Enver kbâl Kure î), rfan Yay nevi,
stanbul 1966.
3. Hz. Peygamberin Sava lar (Muhammad Hamidullah), YaGmur
Yay nlar 10, stanbul 1962.
4. Kur’ân- Kerîm Tarihi (Muhammad Hamidullah), Marmara
Üniversitesi lâhiyât Fakültesi Vakf Yay nlar , No. 57, stanbul 1993.
5. Siyasi ve Kültürel slâm Tarihi (Prof. Dr. Ph. K. Hitti), BoGaziçi
Yay nevi, stanbul 1989; II. Bask : M. Ü. lâhiyat Fakültesi Vakf Yay nlar , No. 100, stanbul 1995.

Editörlükleri:
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SAL H TU LE AKADEM K YA AMI VE SLAMÎ L MLER
ÜZER NE SÖYLE 1
Haz. Necmettin KIZILKAYA
(Sayg deGer hocam öncelikle röportaj önerimizi kabul ettiGiniz için slam Hukuku Ara t rmalar Dergisi olarak size te ekkür ederiz. Biz söyle imizde iki tema üzerinde durmak istiyoruz: lk olarak zât- âlilerinizin akademik serüveni, özellikle de slam Hukuku alan ndaki çal malar n z n seyri
üzerinde durmak istiyoruz. Daha sonra, özellikle Türkiye’de slamî ilimler
alan nda yap lan ara t rmalar ve elde edilen kazan mlar hakk ndaki dü ünceleriniz üzerinde durmak istiyoruz.)
.H.A.D: Dînî e itiminiz ile ba layal m isterseniz. lk dînî e itiminizi nas l ve kimden ald n z?
Din eGitimi ile ilgili ilk tecrübelerim, 1930 ve 40’l y llarda
Türkiyemizde pek yayg n olarak uygulanan, hiç üphesiz aile ve çevre muhitinden ( stanbul’un Aksaray ve Sofular çevresi) elde edilmi görenek ve geleneklere dayal olmu tur, diyebilirim. Ba ta babam, ninem ve annem ile çok
sonralar üniversite y llar nda Arapça hocam, Horhor Caddesi, K z lminare
mam Hatibi merhum Mahmut Bayram ve Fatih Camii Dersiâm’lar ndan
Hüsrev Ayd nlar (1884-1953) Hoca’n n etraf nda kümelenmi Salih 4eref,
Abdülhalim Akkul, Ya ar Tunagür, Bilecikli Abdullah Hoca’n n damad ve
Ziya OGuz gibi diGer baba dostlar , dini öGrenim ve eGitimimde önemli bir rol
oynam lard r. Ayr ca çe itli vesilelerle cemaatlerine kat ld G m, Pertevniyal
Valide Camii, smail AGa ( imdi yok), Camc lar ( imdi yok), K z lminare, Murat Pa a, Sofular ve Fatih Camii çevrem olarak zikredilebilir. Bu arada ilk ve
ortaöGretim gördüGüm y llarda (1937-45) varl G na muttali olduGum ders
halklar içinde, Fatih Camii Dersiâm’lar ndan Hüsrev Ayd nlar Hoca, hem
Camide hem de H rka-i 4erif Camii semtindeki evinde bir grup genç baba dostu ile birlikte yapt klar din eGitim-öGretimi zikre deGer. Ayr ca Abdülaziz
Bekkine ve Süleyman Tunahan hocaefendilerin ayn çe it faaliyetleri de her1

Katk\lar\ndan dolay\ say\n Bilal Aybakan, Murteza Bedir, Muharrem K\l\ç ve Saliha K\z\lkaya’ya †slam Hukuku
Ara|t\rmalar\ Dergisi olarak te|ekkür ederiz.
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kesçe bilinmektedir. Benim için en önemlisi, Cerrahpa a Camii yak n ndaki
kendi evinde, benim de o evde “hatim duas na” kadar yükselebildiGim k zerkek karma bir grup ilkokul öGrencisine yaz tatilleri boyunca ve pek tabiidir
ki o günün artlar nda “gizlice” Kur’ân- Kerîm öGretimi ile me gul olan ve
ad n maalesef imdi unuttuGum, ancak oGlunun Valide Camii muvakkithanesinde görevli Adnan Bey olduGunu hat rlad G m, (“Arap Hoca” lâkab yla
öhret bulmu ) han mefendi hocamd r ki kendisini rahmet duâlar mla anmak
isterim; bu ailenin atalar n n M s r veya Sudan men e’li olduGunu sonradan
öGrenmi tim.
.H.A.D: Üniversite e itiminizi sürdürürken herhangi bir hocadan
özel ders ald n z m ? Sizin döneminizde ders halkalar var m yd ve nerelerde bulunuyordu? E er ders ald ysan z sizinle beraber kimler halkaya
kat l yordu? Özellikle ö rencili iniz döneminde slam hukuku okutan
kimse var m yd ? Varsa nas l okutuluyordu (hangi kitaplar ve ne ekilde)?
Üniversite öGrenimim esnas nda (1949-54) slamî ilimlerle ilgili herhangi bir örgün ciddi “ders halkas na” kat lm deGilimdir; bu olsa olsa baba
dostlar yla evimizde veya onlar n evlerinde tertiplenen ve çoGunlukla slamî
ya ay , Hz. Peygamber’in hayat ve örnek davran lar ile slam’ n dünyada
ve yurdumuzda kar la t G güçlükler, yokluklar ve meseleler ile ilgili sohbetlere, pek tabiidir ki, dinleyici s fat yla kat lmamdan ibarettir. Kendi arkada
topluluklar mla yapt G m z sohbet toplant lar da buna dahildir. Ancak, Hukuk Fakültesinde okurken son y llar mda (1952-53), Süleymaniye’de Kirazl
Mescid SokaG ndaki ev-arkada toplant lar ile yine o y llarda (1953-54) .Ü.
Edebiyat Fakültesi slam Ara t rmalar Enstitüsü sözle meli misafir hocalar ndan, ileriki y llarda doktora dan man m ve hocam olacak merhum Muhammed Hamidullah’ n slam hukuk tarihi ve Siyer çerçevesinde sürdürdüGü
“serbest derslere”, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü dershanelerinde dinleyici
s fat yla kat ld G m da bir gerçektir. Dr. Hamidullah’ n bu serbest derslerini
Arapçadan öGrencilere tercüme eden, o s ralarda doçent olan Dr. Fuat Sezgin
ba ta olmak üzere diGer baz dostlarla birlikte bu çevrede Ali hsan Yurt gibi
kimselerle de tan t G m bir vâk ad r. Yüksek öGrenimimi tamamlad G m y llarda (1949-54), .Ü. Hukuk Fakültesinde genel hukuk tarihi ile ilgili baz
ders konular n n d nda, “ slam Hukuk Tarihi” çerçevesinde “örgün” bir
öGretim imkân , stanbul’da bulunmuyordu. Az önce ad geçen “serbest dersler” bu gözlemimde bir istisna te kil etmektedir.
.H.A.D: Genel olarak slâmî ilimlere ve özelde slam Hukukuna ilginiz nereden geliyor?
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Yukar da aç klamaya çal t G m aile ve çevre artlar m ile Orta- Lise y llar mdaki genelde tarih hocalar m ve .Ü. Hukuk Fakültesindeki “Hukuk Tarihi” ve “Sosyolojisi” derslerini takip ettiGim (Sadri Maksudi Arsal, Ebû’l-Ulâ
Mardin, Z. F. F nd koGlu, J. Schacht, O. M. ÇaG l, R. G. Okandan gibi) hocalar m, slam hukuk tarihi konular na yönelik ilgimi artt rm t r diyebilirim. Her
ne kadar lise y llar mda T p Fakültesine girmek üzere psikolojik olarak kendimi haz rlay p artland rd ysam da, tarih ve felsefi konulara kar duyduGum alâka ve sevgi eksilmeden artm t r. Bu “merak ve sevgi”, “gönülden ve
tutku ile baGl l k” biçiminde iki önemli faktör, bu yönde ilerlemem ve akademik yap m n olu mas nda ba l ca rol oynam t r, diyebilirim. Matematik ilmi
alan nda baz “matematik teoremleri” ile uluslararas öhret sahibi Ord. Prof.
Dr. Cahit Arf’ n da bir televizyon sohbetinde, ba ar l olabilmek için üzerinde
srarla durduGu bu “iki faktör”ün, bende de yap c bir unsur olduGu muhakkakt r. Hatta diyebilirim ki bu “iki faktör”e sahip olamayan bir ilim yolcusu,
akademisyen, iyi bir öGretici, öGretim hayat nda iyi bir müderris olsa bile,
orjinal görü ve ilmi sonuçlar elde etmede, kendini ilim âleminde kabul ettirmede ba ar l olamayacakt r. lim yoluna tercihen giren bir kimsenin unu
gözden uzak tutmamas gerekir ki “ilim yolu”, o ahs n giri tiGi ilmi ara t rma ve tetkikat yöneli i, yan na, öhret ve maddi menfaat gibi bir “ortak”
kabul etmemekte ve hatta aksine, o akademisyenin “feyiz, bereket ve hasbilik” elde etmesine set çekmektedir. Günümüz Türkiyesinde bu çe it izmihlâle
uGram kimselerin, emsâli kesîresiyle mevcudiyeti herkes taraf ndan görülmektedir.
.H.A.D: Hocam de i ik yerlerde çal t n z. Üniversiteye intisab n z
nas l oldu, biraz bundan bahseder misiniz?
Asl nda hayat hikâyemde bu serencam gözükmektedir. 4u kadar n söyleyebilirim: nsan bir i e, bir eyleme “niyet” eder, ancak bu niyetinin gerçekle mesi Allah’ n takdirine baGl d r; O’na galebe edemez, edemiyor; O’nun
tayin edip lây k gördüGü “yazg ” insan hayat na hâkim oluyor. Âcizane ben
de pratik hayata ve el hünerine dayal yeteneklerime uygun gördüGüm meslek ve me galelere yönelmek istedimse de “takdir-i ilâhî” beni daha çok “sosyal ilimler alan ”na sürüklemi bulunuyor eklinde bir yorum- aç klama yapabilirim.
.H.A.D: Genel anlamda hukuk ihtisas n z n yan s ra yapm olduunuz tercümelerden (Muhammed Hamidullah’ n slam Peygamberi,
Philip Hitti’nin Siyâsî ve Kültürel slam Tarihi v.b.) tarihe çokça ilgi
duydu unuz anla l yor. Bu tarih merak nereden geliyor?
Bu sualin cevab daha önceki cevaplar mda mündemiç bulunmaktad r.
Ayr ca diyebilirim ki “tarih ilmi”, belli bir ilmin tarihi gibi s n rl alanda da
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olsa bir ilmi lay k yla anlay p anlatabilme ve geli tirebilmede en güzel bir
metodolojik yoldur. Eskilerin o ilim dal nda ne gibi birikimler, geli tirmeler
yapt klar n bilebilmek, onu zenginle tirip yeni birçok ilmi unsurlarla donatabilmenin de yegâne yoludur. Dinler tarihi, ilimler tarihi, toplumlar n siyasi
ve kültürel tarihleri, bu alanlar n geli tirilebilmeleri için eskilerin pek zengin
ilmi birikimleriyle doludur. nsanlar n “kalem”i kullanmaya ba lamalar yla
da bu zenginliklerin yeni nesillere aktar lmas pek âlâ mümkün olabilmi tir
ve halen de bu süreç, farkl metotlar ve teknik imkânlarla sürüp gitmektedir.
Özelde “Siyer” ve genelde “ slam Tarihi” üzerinde elde edilen süzgeçten geçmi öz bilgiler, tercihi hangi alanda olursa olsun bir slam tetkikçisinin kurmak istediGi “ilim binâs ”n n saGlam bir zemine oturmas n saGlayacakt r.
.H.A.D: Sanat ve sporla olan ilginizden biraz bahseder misiniz?
Baz sanat dallar ile bir nebze me gul olmakla birlikte fazla bir derinliGe ve geli meye sahip olduGum söylenemez. Bununla birlikte hareketli ve
mahalle hayat ndaki oyunlarla geçen bir çocukluGun ard ndan orta tahsil ve
üniversite y llar nda hiç b rakmad G m ve üzerinde derinle tiGimi söyleyebileceGim aktivitem “spor” alan nda olmu tur diyebilirim. Ana spor dal m olarak
“aletli jimnastik” üzerimde hayli disipliner bir tesir hâs l etmi tir. Bu ana
spor dal d nda, atletizm (dekatlon), kayak, güre , denizcilik ( daha çok
yüzme) gibi, “sportif top oyunlar ” d nda kalan alanlarda, stanbul ve Bursa’da bölgesel dereceler dahi elde edebilmi tim; bir müddet de jimnastik dal nda yöneticilik ve antrenörlüGümün de olduGunu burada itiraf etmeliyim.
Böylece eskilerin dediGi gibi, “terbiye-i bedeniye”mi de belli bir disiplin alt na
al p öGrenim hayat m n yan ba nda kesintisiz sürdürdüGüm ve bundan
hayat m süresince faydaland G m ve halen de faydalanmakta olduGum bir
gerçektir.
.H.A.D: Sizin yurtd tecrübeniz de var? Nerelere gittiniz ve bunlar n sizin akademik hayat n za katk s ndan bahseder misiniz?
Anla lacaG üzere hareketli ve aktif bir öGrencilik hayat m oldu. Bunun
bir aksülameli, ileride ve özellikle meslek hayat mda ilmi-akademik maksatlarla dünyan n birçok kurum ve üniversitesinde tertiplenen kongre ve konferanslar ile yurt d tetkik seyahatlerimde görülür. .Ü. Hukuk Fakültesinde
öGrenci iken fikren uyu tuGum bir yolda (Av. Y lmaz Halkac ) ile birlikte,
ailelerimizin de iznini ve maddi desteGini alarak 1952 y l nda ç kt G m z Avrupa devriâlemi, yurtd seyahatlerimde bir ba lang ç olmu tur. “Oto- stop”
metoduyla ve arkam zdaki s rt çantalar ile Bulgaristan, Yugoslavya, Avusturya, Almanya gibi ülkelerde, özellikle öGrencilere bu ülkelerde tan nan iâ e
ve ibâte kolayl klar ndan yararlanarak geçirdiGimiz ve ho hat ralarla bezeli,
üç ay kadar süren bu yolculuGumuz, bana “dünyaya aç lma” ve “ farkl insan
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ve topluluklar n yak ndan tan ma” f rsat vermi tir ki ileriki y llarda, bu defa
uçak, tren veya kendi arabam ile d ülkelerde gerçekle tirdiGim mesleki seyahatlerimdeki ba ar mda, bu tecrübemin kazand rd G al kanl k, cesaret ve
giri imciliGin pay olduGunu söyleyebilirim. Mesleki ve akademik toplant lar n ilki, doçent unvan yla, 1971’de bir tebliG ile kat ld G m Paris “Müste rikler Kongresi” olmu tur. Daha sonraki y llarda ise tevali edip ortaya ç kan
tan kl klar ve benzer akademik kurulu müntesipleriyle kurduGum ili kiler
sayesindedir ki dünyan n çe itli ilmi- kültürel merkezlerinde tertiplenen k rka
yak n kongre ve konferansa tebliGler sunarak veya gözlemci s fat yla kat lm
bulunuyorum. Bunlar aras nda Paris, Londra, Katar, Bahreyn, Riyad, Cidde,
Amman, Ebu Dabi, Kuveyt, 4am, Halep, Kahire, Bingazi, Rabat, Fas, Roma,
Vatikan, Atina, California (Berkeley), Chicago, Montreal, Karachi, Tahran,
Seoul, Brunei (Daru’s-Selam), Lefko e (K.K.T.C.) gibi merkezlerde bulunan
kurum ve kurulu lar n ilmi-akademik toplant lar ba ta gelmektedir. Ayr ca,
1976 y l nda karavanl arabamla ailece karayolu üzerinden Suriye, Ürdün,
Suudi Arabistan gibi ülkelerin üniversite ehirlerinde gerçekle tirdiGim üç
ayl k bir tetkik seyahatimi ve süre içine s Gd rd G m Hac yolculuGumu ve bununla ilgili gözlemlerimi de zikretmeliyim.
Bu arada 1963 y l nda stanbul Üniversitesi’nde doktora unvan ald ktan sonra Ford Foundation taraf ndan tan nan bir imkândan yararlanarak,
McGill Üniversitesi, slam Ara t rmalar Enstitüsü misafir ara t rmac lar
aras nda bir akademik y l boyu habilitation devresi çal malar m sürdürdüGümü ve bu muhitte, W.C. Smith, Ch. Adams, Tashihico Izitsu, Niyazi Berkes
ve Hindistan’dan yahut Endenozya’dan gelen diGer seçkin davetli öGretim
üyeleri ile birlikte ilmi ara t rma, seminer ve derslere de kat ld G m söylemem gerekir. Bütün bunlarla birlikte Türkiye içinde de, stanbul ve Ankara’da ve diGer Anadolu ehirlerinde tertiplenen ulusal ilmi-akademik toplant lar sayesinde zann mca pek hareketli geçen bir akademik hayat m olmu ve
akademik yap lanmamda bu hareketlilik önemli bir rol oynam t r. Tasavvufi
bir ifadeyle söyleyecek olursak, bütün bu giri imlerim bir “H Ç” say lsa bile,
bunlardan hâs l olan ve kal c say labilen, az say da da olsa “yay nlar m”,
Türkiye içinde idareciliGi bana yüklenen “ ilmi veya kültürel” müesseselerin
tealisi, ve hepsinden de öte, seçilip yeti tirilmelerinde pek titiz ve itinal davrand G ma inand G m “öGrencilerim”dir.
.H.A.D: Muhammed Hamidullah ile Edebiyat Fakültesinde tan t n z biliyoruz. Hamidullah hocan n sizin akademik hayat n za etkisinden biraz söz eder misiniz? Ayr ca hocan n Türkçeye tercüme edilen eserlerinin büyük bir k sm size ait; sizi buna sevk eden amiller nelerdir?
ster lisans, ister yüksek lisans veya doktora gibi uzmanl k çal malar na kat lan bir ilim ve ara t rma yolcusunun (tâlibu’l-ilm), muhitine girdiGi
uzmanlar topluluGundan alacaG / edineceGi çok eyler vard r. Adeta ç rak-
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usta (öGrenci- üstad) ili kisi içinde o ki i, hocas n n tecrübe, birikim ve bilgilerini devral p ileride bunu daha geli tirmi olarak kamuoyu önüne ç kma,
ilim âlemine sunma, kendini s nama durumundad r ve öyle de olmal d r.
ÖGrenim hayat m boyunca, kendimi bildim bileli, her alanda sahip olduklar
“örneklik”leriyle önüme dü en öGretmenlerimin açt G yolda, onlar en iyi
rehberler olarak kabullendim ve onlar kadar olmasa da ayn yolda ilerlemeye
çal t m. Özellikle .Ü. Hukuk Fakültesinde “hukuk ilmi”nin ana yap s ile
beni tan t ran çok say da k ymetli hocalar m ve sonras nda ise .Ü. Edebiyat
Fakültesinde hukuk tarihi alan nda giri tiGim çal malarda her birinden ayr
ayr aç lardan istifade ettiGim hocalar m aras nda hiç üphesiz Dr. M.
Hamidullah mümtaz bir yer i gal eder. Onun ilminin yan nda biraz geç de
olsa fark etmeye ba lad G m “fâz l” ve “zâhit” vas flar n n yan nda, ister ders
anlat rken sahip olduGu düzen ve derinlik ile özellikle o senelerde henüz
Türkçeye tercüme edilmemi eserlerinde gözlemlediGim mükemmel sistematik, modern ara t rma metodlar ve bilhassa bilgi hamûlesini DoGu veya Bat
men e’li olmas na önem vermeksizin klasik ve ana kaynaklardan toplay p
bunlar belli bir mant k ve muhakeme ile tenkit süzgecinden geçirdikten sonra ilmî bir tasnife de tabi tutarak sunmas üzerimde derin bir etki husule
getirmi ti. Ayr ca vaktini çok iyi tasarruf edip, ilim toplama ve ara t rmalar
d genel (belki de dünyevi ve mâlâyâni) i lere dal p gitmemesi de son derece
dikkatimi çekmi tir. leride tercümelerini yay mlam olduGum diGer baz
seçkin eserlerin müelliflerinin de subjektiflik ve hissilikten uzak objektif
ara t rma mahsulleri vermi olmalar da bu çevirileri tercihan yapmamda bir
rol oynam t r. O’nun yan nda edindiGim bu ilmi metot, objektif tespit ve ilmi
ara t rma merak ve sevgisi, bu diGer tercüme yay nlar n seçimini isabetli
k lm t r diyebilirim. Hocan n bir diGer ilmi özelliGi de “mahallinde tetkik ve
ara t rma” metoduna sahip olmas ve daha çok gençlik y llar nda (30’lu y llarda) Yemen, Hicaz, Suriye, Türkiye, Kuzey Afrika ve çe itli Bat ülkelerinde
gerçekle tirdiGi seyahatlerdir (Talebu’l-ilm). Ya itibari ile bu çe it ilmi seyahatlere pek fazla ç kamad G devrelerde ise hoca, hayli yoGun bir mektupla ma, yaz ma metoduyla ilmi hamûlesini art r p zenginle tirmi nadir bir
slam tetkikçisi olarak kar m zda durmaktad r. Onun bu son temayülü, Hz.
Peygamber’in mektuplar n n orijinallerini resimleriyle birlikte yay nlayabilmesi ve stanbul, Ta kent, San’a gibi çe itli merkezlerde saklanan ilk Kur’anKerîm nüshalar n n metinlerini k smen mukayeseli olarak tespit edip kitap
halinde ne retmesinde de görülmektedir. Onun bitmez bir enerji ile haz rlad G eserlerinde görülen bu ilmi gayret, aktivite ve orijinallik, ayn eserin sonraki yay nlar nda, yeni ilave ve zenginle tirmelerle o eserin mükemmel hale
dönü türülmü olmas nda da aç kça görülmektedir.
.H.A.D: Di er hocalar n zdan da biraz bahseder misiniz? Özellikle
1950 ve 60’lar n stanbul’u slami ilimler aç s ndan nas l bir merkezdi?
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1950’lerin ba lar nda yüksek öGrenim y llar na ula t G mda, 1924’te
Medreseler ve 1933’te ise Darülfünûn’daki lahiyat Fakültesi ile Maarif Bakanl G (M.E.B)’e baGl mam Hatip Okullar n n “örgün” eGitim-öGretim hayat m zdaki mevcudiyetlerine bir son verildiGinden, eski nesillerden gelen âlim
hocalar ile pek s k bir irtibat m olduGu söylenemez. Gerçekten de Ankara
Üniversitesinde, 1924 tarihli Tevhîdi Tedrisât Kanunu’nun hükmü gereGi ilk
lahiyat Fakültesi 1949 y l nda yeniden aç ld G nda buran n öGretim üyeleri,
ba lang çta, Ankara Üniversitesi Dil-Tarih CoGrafya Fakültesi’nin daha çok
k demli hocalar ndan dev irilmi bulunuyordu. 1933’te kapat lm bulunan
stanbul’daki lahiyat Fakültesi’nin eski öGretim üyeleri ise, ya stanbul Üniversitesi’nin ilgili diGer fakültelerine aktar lm veya stanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi’nde yeni kurulan “ slam Tetkikleri Enstitüsü”ne ara t rmac üye ilim adamlar olarak kayd r lm t ki bunlar aras nda 4erafettin
Yaltkaya ve smay l Hakk Baltac gibi âlim ki iler de bulunuyordu; bu ikincisi ile stanbul Sahaflar Çar s nda 1956 veya 1957 y l nda kar la t G m ve
k sa bir görü me yapt G m hat rl yorum. Bu enstitüye kayd r lan diGer ilim
adamlar n n ise ya emeklilik ya vefat veyahut da üniversite d makamlarda
vazifelendirilmesi (mesela 4erafettin Yaltkaya) sonucundad r ki Enstitünün
içi zamanla bo alm ve kapat lan lahiyat Fakültesi’nden müdevver kütüphanesi de Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Kitapl G ’na eklenmi tir (halen bu
kütüphane, eski lahiyat Fakültesi mezuniyet tezleri ve bir k s m yazma eserlerle birlikte Ord. Prof. Dr. Zeki Velidi Togan’n n te ebbüsleriyle 1954-55’te
stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde kurulan) “ slam Ara t rmalar
Enstitüsü” Kütüphanesine nakledilmi tir. Bu Enstitü, 1981’den itibaren 2547
say l kanun ahkâm na göre, ayn Fakülte’de bir “Ara t rma Merkezi” statüsünde faaliyetini sürdürmektedir. Sualinizde ima edilen ve stanbul’da
1950’li y llarda var olup olmad G sorulan slamiyet yahut lahiyat ile ilgili
ilim adamlar ve ilim muhitlerinin durumu, “ilmin kaybolmas gerçek ilim
adamlar n n ortadan kaybolmas ile gerçekle ir” mealindeki hadis ile örtü mektedir. Hiç üphesiz o y llar (ve bugün) stanbul, dünyan n en zengin
yazma veya matbu kütüphanelerine sahiptir. 1944 y l nda San Fransisco
(USA) Birle mi Milletler Anayasas ’n imzalamas ndan sonra demokratik,
çok partili, hürriyetçi, kat l mc , liberal yeni bir siyasi sosyal hayata ad mlar
atan Türkiye’mizde, 1940’l y llar n sonlar ndan itibaren slamî ilimlerin öGrenim ve öGretimi alan nda aç lan lk, Orta ve Yüksek ÖGrenim Okullar ’ndan
yeti en ve yeti ecek ilim adamlar , “ilmin ihyas ” yolunda ulusal ve uluslararas alanda, geçmi büyük üstatlar aratmayacaklar ve onlara lây k olmaya
çal acaklard r.
.H.A.D: slami ilimlerinin geni yelpazesi içerisinde lahiyat camias ndan birçok ki iye hocal k yapt n z. Yap lan tezlere bak ld nda adeta dönemin slami ilimlerinin stanbul aya n siz olu turmu sunuz.
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Biraz o dönemde slami ilimler ve özellikle slam hukuku alan ndaki
çal malar n genel yap s ndan bahseder misiniz?
Akademik hayat m boyunca gerçekle tirdiGim ara t rma ve çal malar
ile öGrenci yeti tirmek, mümkün olduGu nispetle elde ettiGim bilgileri ve sonuçlar , radyo, TV veya umuma aç k konferanslarla halka ula t rmak, yay nlar yapmak ve böylece üniversite duvarlar d na ta mak biçimindeki faaliyetlerimin, elde ettiGim “öGretim üyeliGi” mesleGimin gereGi ve sonucu olduGunu dü ünüyorum. Titizlikle kendilerini seçerek hocal k veya dan manl G n yüklendiGim öGrencilerim, ileriki akademik hayatlar ndaki ilmi seviye ve
gerçekle tirdikleri yay nlarla beni mahcup etmediler. Bu durum, muas r medeniyet yolunda yar p ilerleyen Türkiye toplumunun ortaya ç kard G bir
eserdir. Bu öGrenciler ilim alan nda sahip olduklar , gönüllerinden doGup
gelen merak ve sevgileri, ilme tutku ile gönülden baGl l klar sayesinde bu i i
ba arm lard r diyebilirim. Daru’l-Fünûn lahiyat Fakültesinde yap lm öGrencilik tez metinleri, bugün .Ü. Edebiyat Fakültesi, slam Ara t rmalar
Merkezi Kütüphanesinde muhafaza edilmektedir. te bu tezlerin ilmi ve metodolojik seviyesi ile bu gün çe itli üniversitelerimizde kurulu ve faal yirmiden fazla lahiyat Fakültesinde 1949 y l ndan itibaren gerçekle tirilen yüzlerce mast r ve doktora tez metinleri mukayese edildiGinde, yukar da i aret ettiGim yeni nesillerin ilme verdiGi önem ve gösterdikleri gayret, enerji ve orijinallik apaç k görülür.
.H.A.D: Türkiye’de slam Hukuku alan nda yap lan ilk doktora çal mas kime ait ve konusu nedir?
BildiGim kadar ile slam Hukuku alan nda gerçekle tirilen ilk doktora
tezi, Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesinde kürsü ba kan rahmetli Prof.
Dr. Tayyip Okiç’in rehberliGinde Dr. Esat K l çer taraf ndan haz rlanan ve
1957 y l nda ba ar yla savunulan “ slam F kh nda Rey’ Taraftarlar ” konusundaki tezdir. Selçuk Kitabevi taraf ndan 1961 y l nda Kayseri’de yay nlanm t r.
.H.A.D: Her tezin bir serüveni vard r. Sizin doktora teziniz olan slâm Vergi Hukukunun Ortaya Ç k ’n n da (dan man hocalar: Zeki
Velidi Togan, Muhammed Hamidullah, Fuat Sezgin. Tez savunma jürisi:
Zeki Velidi Togan, Muhammed Hamidullah, Tayyib Gökbilgin ve brahim
Kafeso lu) bahsetmek istedi iniz bir serüveni var m ? Ayr ca tezi haz rlarken kar la t n z zorluklar ve dönemin akademik çal malar içerisindeki yerinden bize bahseder misiniz?
.Ü.H.F.’de lisans öGrencisi iken kat ld G m doktora haz rl k seminerlerinden elde ettiGim ve özellikle yaz l ödev (paper) haz rlamada elde ettiGim
tecrübeme güvenmekle birlikte bu defa Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümünün
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tarihçilik ilmi ve usulleriyle ilgili özellikler, diGer yandan slam Ara t rmalar
Enstitüsü muhitinin özellikleri, bir uyarlama yapma ve saGlam delil ve kaynaklar kullanma ve bilhassa bu klasik devir slam kaynaklar n n dili olan
Arapçada hâkimiyet kurmada beni hayli zorlam olduGunu söylemeliyim.
Özellikle hadis nakli metoduyla bize kadar gelen kaynaklardaki bilgilerin
tarih ilimi ile ilgili bir konuda ( slam Vergi Hukukunun Ortaya Ç k ) kullan lacak olmas beni endi elendiriyordu. Özellikle Bat ’da 19. As r boyu C.
Sprenger, Goldziher, J. Schacht ve diGer oryantalistler taraf ndan hadis edebiyat nda yer alan bilgilerin bilgi kaynaG olarak güvenilirliGi üzerinde savunduklar tezler, a lmas gereken mânialar gibi durmaktayd . Ancak Dr. M.
Hamidullah, Dr. T. Okiç, Dr. F. Sezgin’in o günlerdeki yay nlar ve slam dünyas ndaki Dr. Subhi Salih, Dr. Zubeyr S ddiki, Dr. Mustafa A‘zami gibi ünlü
ilim adamlar n n eserlerinde savunulan hadis edebiyat n n te ekkülü ile ilgili
kar tezleri, güvencem olmu tu. Bilhassa Dr. Sezgin’in haz rlad G Ankara
Üniversitesi lahiyat Fakültesi taraf ndan 1956’da yay nlanan “Buhari’nin
Kaynaklar ” adl eserinin bu dayanaklar m n ba nda geldiGini söylemeliyim.
Ayr ca Edebiyat Fakültesi öGretim üyelerinden ba ta doktora hocam Zeki
Velidi Togan, Cavit Baysun, Tayyib Gökbilgin, 4ehabettin TekindaG, brahim
KafesoGlu, Ahmet Ate , Cevat Eren, Mükrimin Halil Yunanç, Fahir z v.d.nin
te vik ve rehberliklerinden yararland m ve imdi hepsi rahmeti rahmâna kavu mu bu hocalar m sayesindedir ki o günlerde kar la t G m çe itli zorluklar a abildim.
.H.A.D: Enver kbal Kure î’ye ait olan Faiz Nazariyesi ve slam kitab n n tercümesinin giri inde son y llarda ülkemizde liberalist ve sosyalist doktrinler aras ndaki tez ve antitez bombard man aras nda kalm
olan toplumumuza hakl olan taraf ay rmak, salim ve do ru olan hükme varmak hatta bu ikisi d nda bir üçüncü tezin ara t r lmas imkânlar n temin etmek dü üncesiyle eseri Türkçeye tercüme etti inizi söylüyorsunuz. O dönemde (1960’lar) toplumda iktisadi tart malar m hâkim
bulunuyordu? O günden günümüze gelindi inde slam dünyas nda kurulan finans kurumlar n n dünyaya slam’ n ruhuna uygun bir iktisadi
model (banka, kredi, faiz vb.) sunma yolunda somut bir olanak sunduunu dü ünüyor musunuz?
ngiltere’nin ileri gelen üniversitelerinde iktisat ilmi üzerinde doktora
çal malar n ba ar ile tamamlad ktan sonra ülkesine dönen ve Pakistan’ n
1947’de kurulmas ndan sonra bir ara “Devlet Planlama Te kilat ” ba kanl G n da üstlenen Dr. Enver kbal Kure î hiç üphesiz bu ülkenin seçkin ve
uygulamac ilim adamlar ndand r. Rönesans sonras Bat ’da yeti en ve iktisat alan ndaki görü leriyle kö e ta lar n olu turan Adam Smith, Lord
Keynes, Thomas Manley, John Locke, Thomas Malthus, David Ricardo, John
Stuart Mill, Edgeworth, Marshall ve Pigou gibi iktisat ilmi teorisyenlerinin
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para, banka, kapital- faiz ve kredi üzerinde geli tirdikleri görü ler, Bat ’n n
iktisat, para, banka ve kredi uygulamalar nda yer tutan esaslar ve prensipler
ile slam dünyas n n faiz, banka ve kredi konular nda sahip olduGu umdeler
ve Müslüman ilim adamlar n n görü ve hatta içtihatlar n mukayeseli bir
biçimde bir tahlil ve tenkide tabi tuttuGu ve vard G ilmi sonuçlar savunduGu
ngilizce eserini Türkçeye çevirmek, yay nlamak suretiyle Türk ayd nlar n n
dikkatlerine sunmak istemi tim. 50’li ve 60’l y llarda Türk adliyesini hayli
me gul eden TCK 141-43 ve 163. maddelerinin sosyal, kültürel ve hukuki
hayat m zda ortaya ç kard G gaileler, doGrusu beni de tereddütlere sevk ediyordu. Ancak 27 May s darbesi sonras yeni aç lan hürriyetçi, liberal ve kat l mc anayasal düzenin getirdiGi hürriyet atmosferine güvenerek “ slam’ n
iktisat düzeninde sahip olduGu görü lerin” de akademik hayat m zda bilinmesi ve tan nmas gayesiyle bu çal man n stanbul’da 1966 y l nda yay nlanmas n n faydalar n göz önünde tuttum. Nitekim ayn konularda sonraki
senelerde yay nlanan diGer tercüme ve telif eserler, herhalde akademik hayat m zda ve kamuoyunda bir ilmi olgunluGa sebep olmu tur ki “Faizsiz Bankac l k Düzeni” ile ilgili Türkiyemizde Albaraka Finans ile 80’li y llarda ba layan yeni yeni baz uygulamalar (Finans Kurumlar ) ortaya ç kmaya ba lam t r ve günümüzde bu uygulamalar geli e geli e finans kurumlar m z aras nda “Kat l m Bankac l G ” halinde özel bir kanuna dayal olarak hukuken
de kabullenilip biçimlendirilmi bulunmaktad r. Bu yönde yeni kurumlar n
say s artm ve finans sektöründeki yoGunluk ve oran hayli yüksek seviyeye
ç km , at l sermayenin (yast k alt ) iktisadi ve ticari hayat m zda rekabet ve
hareketliliGin saGlanmas nda önemli bir rol oynad G görülmeye ba lanm t r.
Bu gün içinden geçmekte olduGumuz, “Dünya Finansal ve ktisadi Krizi” göz
önünde bulundurulacak olursa, Dr. Enver kbal Kure î ve benzeri diGer Müslüman iktisatç lar n savunduklar modern tez ve görü lerin yeri ve önemi ile
bu dünya krizinden ba ar ile ç kmada bunlar n bir ilmi deGere sahip olduGu
kendiliGinden anla l r.
.H.A.D: Zuheyr’ubn Harb ve Kitâbu’l-‘ lm Adl Eseri çal man zda
slam kültür ve medeniyetinde kalemin/yaz n n rolünden bahsediyorsunuz ve hadis malzemesinin ifahi oldu una dair kanaatlere at fta bulunarak Sprenger ve Goldziher’in eserlerinde rastlanan müphem bilgi ve
i aretlerden söz ediyorsunuz. Öyle anla l yor ki bu çal may da
sözkonusu meseledeki yanl anlay lar tashih etmek gayesiyle ortaya
koyuyorsunuz. Burada da dönemin entellektüel tart malar veya zikri
geçen iddialar n toplum üzerindeki etkilerine ba l olarak eserin tahkîk
ve tercümesini yapt n z söyleyebilir miyiz? Ba ka bir ifadeyle o dönemlerde üretilen bilginin gerek içte vuku bulan tart malar ve gerekse
d ar dan yöneltilen ele tirilere cevap verme amac ta maya yönelik
oldu unu söyleyebilir miyiz?
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(4x40)+(2x4)= 168 say s nda hadis bar nd ran ve “ilim”, “bilgi” ve
“hikmet” ile ilgili, Hz. Peygamber’den nakledilen ve klasik hadis edebiyat nda yer tutan ayn konulardaki hadislerin ilk yaz l kaynaklar ndan biri olan
bu çal man n, hiç üphesiz, daha önce de ifade ettiGim gibi kendilerinden
faydaland G m günümüz hadis uzmanlar n n eserlerinde görülen ilmi tezlerin
paralelinde ve onlar n savunduklar görü leri teyit eden müdellel bir halka
olmas önemle kar lanmal d r. Gerçekten de slam Hukukunda yer alan “ispat nazariyesi” esaslar dâhilinde bir gerçekliGin ya “tan kl k” veya “yaz l
ehadet” veyahut da “yemin v.d. hukuki yollar” ile ispat edilmesi, ilk Müslümanlar n (sahabe ve tabiûn) önemle üzerinde olduklar bir konudur. Bu
hukuki umde ve prensipten hareketledir ki hadis ilminde ve metodolojisinde
“rivayet” ve “isnad” sistemi ile “sened” gösterme usulü doGmu tur diyebilirim. Bu metodik prensip ve umde sadece hadis nakli konusu ile s n rl kalmam ve ba ta tarih ilmi ve diGer sosyal ilimlere de s çram ve nihayet “fen
ilimlerinde” dahi ayn rivayet ve isnad usulü ile eserler telif edilmeye ba lanm t r; bu metod, bir eserde yer verilen bilgi veya görü lerin “kaynak gösterme” biçiminde nereden ve hangi “gerçeklik artlar ” çerçevesinde al n p
nakledildiGi ile ilgili ispata dayal ilmi bir metottur ve insanl k tarihinde ilk
olarak slam muhitlerinde yayg nla m t r. Antikitede yer alan Mezopotamya,
M s r, Yunan ve Hind medeniyet muhitlerindeki yaz l eserlerde bu metod
görülmez. Mesela Heredot’un tarih ile ilgili klasikler aras nda yer alan eseri,
kavimler ve olaylar hakk nda görünü te pek k ymetli bilgiler verse bile, bu
nakledilen olaylar n gerçekliGini “tahkik etme” ve “doGruluGunu ispat etme”
imkân n bu gün bize vermemektedir. Yegâne kaynak olarak kar m zda sadece Heredot adl tarih yazar n n kendisi durmaktad r. Ayn durum, diGer
antik Yunan müelliflerinde dahi görülmektedir.
.H.A.D: Birçok yaz n zda ilmin nerede olursa al nmas ve ondan
yararlan lmas gerekti ini vurguluyorsunuz. Bununla tam olarak neyi
kastediyorsunuz? Yoksa o dönemlerde ba kalar n n üretti i bilgiye kar
(özellikle oryantalistlere kar ) bir önyarg m vard ?
Gerçek ve doGru ilme ula abilmek için ele al nan konularda, nerede ve
kim taraf ndan ortaya at l rsa at ls n, bütün görü ve mütalaalara müracaat
etme vazgeçilmez bir metod say lmal d r. Ancak u kadar vard r ki tespit
edilen bilgi veya görü , ne “mutlak doGru” ne de “mutlak yanl ” olarak kabul edilmelidir. Allah her ki iye ak l, mant k ve muhakeme gücü verdiGine
göre, yap lacak tahlil, tenkit ve ara t rmalara dayal mukabil deliller süzgecinden geçirilerek “gerçek bilgi”yi savunmak mümkün olabilecektir. Mutlak
manada ne kabul ne de ret, ilim adam n n ba vuracaG bir yol deGildir, mühim olan doGru olduGuna zâhib olunan fikri ispat ederek ilmi geli tirmektir.
Bu ilimde “objektiflik” yoludur; bir evvelki ise “sübjektivite”yi doGurur ve
ilmen geçerli deGildir ve “önyarg ” (pe in hüküm) ile mâlul say l r. 4uras da
göz önünde bulundurulmal d r ki, DoGu’da veya Bat ’da (hatta Kuzey’de)
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slam tetkikleri alan nda eserler vermi , yay nlar yapm baz oryantalistler
vard r ki bunlar n bize b rakt G ilmî malzeme, halâ müracaat edilen ve vazgeçilemeyecek ilmi kaynaklar, mahsuller olarak dikkatimizi çekmektedir.
.H.A.D: Habilitasyon çal mas olarak haz rlad n z slam Ülkelerinde Anayasa Çal malar eserinizi yazmaya sevkeden etkenler nelerdir? Bunda yaz lacak yeni anayasalara akademik zemin haz rlama gibi
pratik bir fayda güdüyor muydunuz?
Yukar daki cevaplar mda da i aret ettiGim gibi, vaktiyle mensubu olduGum stanbul Üniversitesi slam Ara t rmalar Enstitüsü ( imdi Merkez) klasik devir veya modern çaG slam ara t rmalar na yönelinebilen bir yap dad r.
Her biri ayr bir alan n otoritesi olan hoca-rehberlerimle giri tiGimiz isti areler sonucundad r ki doktora çal mam Klasik Devir, habilitasyon çal mam
ise modern çaGda yer alan slam toplumlar n n sosyal-hukuki meseleleri çerçevesinde olu mu tur. kinci ilmi yöneli im, slam dünyas nda yürürlüGe
konabilecek anayasalarla ilgili olmaktan çok, bu ülkelerin modern çaGda
“anayasal la malar ” yani evvelden belli yaz l hukuk kaideleri ile ülkelerin
yönetilmeleri ile ilgili tarihi, siyasî ve sosyolojik geli imi tespit ve aç klamaya
yöneliktir.
.H.A.D: Çok partili sistemin getirdi i farkl kültür politikalar oldu unu söylüyorsunuz. Türkiye’de slami ilimlerin geli im seyrine ne
gibi katk lar sa lam t r?
“Çok partili sistem” bir ülkede tek ba na pek bir ey ifade etmez;
Türkiyemizin 1944’de B.M. Anayasas n , daha sonralar çok say da imzalay p
kabullendiGi uluslar aras konvansion, pakt ve antla malar gereGi yürürlüGe
koymaya gayret sarfettiGi “temel hak ve hürriyetler” ile “uluslar aras hukuk”un (international law) umdeleri, her biri iç hukukumuza akseden ve iç
hukuk malzemesi haline gelen bu yeni hukuk prensipleri sayesinde ve aralar na girdiGimiz veya girmeye çal t G m z A.B ülkeleriyle birlikte: “Demokratik, çoGulcu, hukukun üstünlüGüne baGl , hürriyetçi, liberal, kat l mc ” özelliklere sahip bir anayasa ve siyasi yap ya kavu turulan ülkemiz, slam’ n
“din olarak ya anmas ile birlikte, bunun eGitimini almak ve öGretimini yapma” gibi hukuki umdelerle de donat lm bulunmaktad r. Buna ek olarak
“fikir ve ifade hürriyeti”nin varl G da dü ünülecek olursa, toplumumuzda
ortaya ç kan “farkl kültür politikalar ” süreci belirgin hale gelir. Nitekim
Türkiyemizde yer alan “örgün” din eGitimi imkanlar , Kur’an Kurslar , .H.
Liseleri, üniversitelerimizde faaliyete geçirilen ve say lar yirmiden ziyade
ilahiyat fakültesi, II. Dünya Sava ndan sonra yakla k yetmi y ll k devrede
bu yolda ne kadar önemli yol ald G m z bize göstermektedir; “örgün” kurum-
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lar yan nda “yayg n” eGitim imkan ve kurumlar da bu yeni kültür politikalar çerçevesinde gözden uzak tutulmamal d r.
.H.A.D: Sizin ayn zamanda aktivist yönünüz de bulunmaktad r.
Bir dönem Ayd nlar Oca genel ba kanl n yürüttünüz. Dönemin fikir
cereyanlar na konu malar n zda/ yaz lar n zda s k s k yer vermi siniz.
Hareket adaml
yönünüzden biraz bahseder misiniz?
Herkes için söz konusu olabilen “aktivite”, benim aç mdan, as l mesleki
çal malar ihmal etmeksizin, toplumun kültürel alanda daha zenginle mesi
ve olmas lâz m gelen yönlere sevkedilebilmesi için belli bir oranda vak f,
dernek ve diGer sosyal aktivite alanlar nda faaliyet göstermekle ili kilidir
diyebilirim. Bu yöneli , iki taraf keskin bir k l ç gibi, dikkatsiz ve dengesiz
davran l rsa as l konu olan “öGretim üyeliGi” ve “akademisyenlik” mesleGi
d na dü ebilirsiniz; ya “siyaset”in ç rp n lar içinde kaybolur veyahut da
ele geçirilen “ öhret”, “bilinirlik” ve “enâniyet” girdab içinde k vran r kaybolabilirsiniz. Ancak uras da vard r ki bir akademisyen, partiler üstü kalmak
art yla, uzmanl k alan yla ilgili konularda, hangi hükümet olursa olsun
bakmaks z n Devlet’in çe itli kademlerindeki hizmetlerde kendini aday görmeli ve buralardan gelebilecek dâvet ile bu hizmetleri geçici sürelerle yüklenebilmelidir; ayn ölçülere baGl kal narak sivil toplum kurulu lar olan vak f
ve dernekler de bu hizmet alan içinde say lmal d r. te sizin sorduGunuz
konuda, ifrat veya tefrite kap lmadan, edindiGim uzmanl k alan nda topluma
faydal olmaya çal t m; bu yöneli im, Devlet’in hizmet kademelerinden ayr ,
dernek, vak f, televizyon ve radyo gibi araçlarda da görülmektedir san r m.
.H.A.D: 12 Eylül 1980 darbesinden sonra sizin Süleyman Yalç n ile
birlikte haz rlad n z bir anayasa teklifi var. Sizi böyle bir teklifi haz rlamaya sevk eden faktörler nelerdir? Neden buna ihtiyaç hissettiniz?
Uzun bir gerekçeler bölümünden sonra 111 maddelik bir düzenleme
metni haz rlam s n z. Bu maddeleri haz rlarken bir slam hukukçusu
olarak, f k h kaynaklar ndan istifade etti iniz oldu mu?
1980 sonras kurulu Hükümetlerin yöneldiGi en önemli konulardan biri
de T.C Devleti’nin “anayasal ” bir yap ya kavu turulmas olmu tu. Ankara’da
te kil edilen Kurucu Meclis çal malar devam ederken, bir kültür derneGi
olan Ayd nlar OcaG da kendi bünyesinde, Prof. Dr. Sulhi Dönmezer, Dr. Selçuk Özçelik, Dr. Servet ArmaGan, Dr. Metin Eri yan nda, Prof. Dr. Süleyman
Yalç n, Dr. Muharrem Ergin, Dr. brahim KafesoGlu ve Salih TuG’un da Dernek ad na kat ld G bir “ihtisas komisyonu” kurarak “anayasal la ma” konusunda bir “taslak” ortaya ç karma çal malar ba lat lm t . Ancak merkezi
hükümetin o s rada bir karar alarak bu gibi taslak çal malar n n kurumsal
deGil de ferdi öneriler çerçevesinde kalmas n tercih etmesi üzerine i aret
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ettiGim Komisyon bunu, o s rada dernek ba kan olan Prof. Dr. Süleyman
Yalç n ve yard mc s Salih TuG ad ile yay nlaman n uygun olduGuna ve ortaya ç kar lan “taslak anayasa metninin” Kurucu Meclis üyelerine daG t lmas na karar vermi tir; bu “taslak” n Ankara’da haz rlanan ve Kurucu Meclis’ce
kabul edilen metne ne kadar müessir olduGunu ben bilemem; biz sadece ümit
etmi tik. Bir sivil toplum kurulu u olarak Ayd nlar OcaG ’n n bu te ebbüsünün Türkiye Cumhuriyeti’nin yeniden “anayasal la mas ” için bir mütevaz
gayret olduGunu söyleyebilirim.
.H.A.D: Çok te ekkür ederiz Hocam! Lütfettiniz.
Sizlere ükran borçlu olduGumu söylemem gerekmektedir; var olun.

,,.--

HOCAMIZ PROF. DR. ABDULKAD R ENER LE SÖYLE
Ay.e ELMALI1
lme adanm bir ömür... Kimi zaman yokluklarla, kimi zaman zorluklarla mücadele ile geçmi , yar m yüzy l a k n bir ilim serüveni… ve ya ad G
tüm s k nt lara raGmen hiç eksilmeyen ilim sevgisi…
Hocam z Prof. Dr. Abdulkadir 4ener, hiç üphesiz Türkiye’de slam Hukuku’nun kö e ta lar ndan birisidir. Bugün üniversitelerimizde bu alanda
çal ma yapan birçok hocam z n yeti mesinde de büyük katk s olmu tur…
M s r, Cezayir... gibi slam âleminin önemli merkezlerinde bulunup, oralardaki hukuk çal malar n da bizzat yerinde incelemi olan hocam z, ilmi çal malar m zda ba m z her s k t G nda rahatl kla ba vurabileceGimiz “hallâlmü kilât m z”d r...
Ömrünü ilme adam olan hocam zla; tahsil hayat , hocalar , Mehmet
Akif’in meali, yeni ortaya ç kan meselelere yakla rken dikkat edilmesi gereken hususlar, slam hukuku alan nda yap lan çal malarla ilgili tavsiye ve
deGerlendirmeleri ve son çal mas “Yüce Kur’an ve Aç klamal -Yorumlu Meali” üzerine konu tuk…

• Say n hocam, bizler sizi eserlerinizden tan maya çal yoruz
ama lütfederseniz, sizin a z n zdan da Prof. Dr. Abdulkadir Kener Bey’i
tan mak isteriz.
Bu sorunuzu öyle cevaplamak istiyorum: Yozgat’ n BoGazl yan
ilçesi Devecip nar köyünde 21.02.1933 y l nda doGmu um. Babam n üç-be
y l köyde muhtarl k ve imaml k yapt G n iyi hat rl yorum.
Camimizin biti iGinde yar ah ap yar kerpiçten yap lm bir ilkokulumuz vard . Süleyman Bey ad nda Yozgatl bir de öGretmenimiz bulunuyordu.
Ancak okulumuz y k lmaya yüz tuttuGu için kapat ld , öGretmenimiz ba ka
bir köye gönderildi.

1

Ara|. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi †lahiyat Fakültesi †slam Hukuku Anabilim Dal\.
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Bu s rada babam bana ve aGabeyime Kur’an okumay öGretti ve k sa
surelerden epeycesini ezberletti. “OGlum seni önümüzdeki sene Kayseri’ye
götürüp Kur’an Kursuna vereceGim” dedi. Fakat biraz hasta idi. Derken iyice
rahats zla t ve 1945 y l sonbahar nda 45 ya nda vefat etti. Bir süre sonra
annemin ricas üzerine day m beni Kayseri’ye götürdü. Halam n iki oGlu ile
birlikte ayl G be liraya bir oda kiralad k ve Kur’an Kursuna devam etmeye
ba lad k. Kur’an Kursu Hunat Camisi idi. Bu kurs, 1949 y l nda Kiçikap ’da
bir hay rseverin baG lad G binaya ta nm ve “Mustafa Ta ç oGlu Kur’anKerim Kursu” ad n alm t r. Hunat Camisi’nin direklerinin dibinde rahleler
vard . Kitab m z onlar n üzerine kor ve h fza çal rd k. Caminin bir kö esinde de bir oda vard . Hem bu caminin mam-Hatibi hem de Kur’an Kursu öGreticisi olan Haf z Mü’min Akan (ö. 1989), bu odada öGrencileri birer-iki er
dinler, yanl lar n düzeltir; Pazar günleri de toplu olarak öGrencilere tecvid
okuturdu. Ben, her cüzden 5’er sayfa ezberlemi tim. Fakat ekonomik sebeplerden kursa ara vermek zorunda kald m. Bir y l sonra (1947) amcam, “seni
BoGazl yan’a götüreyim, belki Müftü Efendi sana Arapça ve dini ilimler okutur” dedi. Çünkü köyümüz, BoGazl yan’a 12 km. uzakl kta olup ailemin bana
desteGi daha kolay olacakt .
Amcamla BoGazl yan Müftüsü Kayserili Hac Nuh Hamurcu (ö.1958)
Efendi’ye gittik. Hoca, “memnuniyetle okuturum, Abdulkadir’in babas Mehmet Efendi’yi severdim.” dedi.
Büyük caminin hücresinde kal yordum. Tek ba ma kalmaktan korkuyordum, çünkü caminin avlusunda mezarl k vard . Geceleyin rüzgar esince,
mezar ta lar adeta sl k çal yordu. Hocam, “istersen yan na bir arkada bul”
dedi. Ben de köylüm olan ve terzi yan nda çal an bir arkada m yan ma
ald m.
Hocam, “Önce Kur’an’ n tamam n h fzet, sonra Arapça ve diGer ilimlere
s ra gelsin.” dedi. Bunun üzerine önce h fz m tamamlad m sonra Arapça
Sarf, Nahiv ve F k h okudum.
1949 y l nda hocamdan üç ay izin al p Kayseri’ye gittim. Haf z Mümin
Efendi’den Kur’an talimi gördüm. Bu y l n May s ay nda 34 ki i olarak h fz m z tamamlam
olduk ve Hunat Camisi’nde düzenlenen bir törenle
ehadetnamelerimizi ald k.
Tekrar BoGazl yan’daki öGrenimime döndüm. Babam n köyde Kur’an
okumay öGrettiGi 5-6 arkada m da bana kat ld . Hocam z onlara “emsilebina” okutmaya ba lad . Beni de onlara kalfa tayin etti. Bu s rada Sar kaya
Köyü’nden 4akir Arslan ad nda bir arkada daha bize kat ld .
1950 y l yaz aylar nda hocam z izinli idi. Kayseri’deki baG evinde kal yordu. Ben de Kayseri’de Cami-i Kebir’in hücresinde kal yordum. Burada
Arapça okutan Gavgac zade Hac Osman (ö. 1963) Efendi’nin Molla Camii
derslerine kat ld m. Bu arada Cami-i Kebir’in imam Divrikli Ahmet (ö.1967)
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Efendi’den ve Kayseri Müftüsü Abdullah DevelioGlu’ndan (ö.1984) Farsça
okudum.
O s ralarda Kayseri Merkez Vaizi (daha sonra Kayseri MüftülüGü’ne
atand ) Hac Hüseyin Aksakal (ö.1952) Efendi de birçok kimseye özel olarak
Arapça ve dini ilimler okutmaktayd .

• Tahsil hayat n zdan, hocalar n zdan, tahsil an lar n zdan bahseder misiniz?
Bir önceki sorunuza cevap verirken hocalar mdan k smen söz ettim.
Ben okuyordum, ama bu resmi olmayan öGrenimin sonunda resmi bir
diploma verecek bir makam yoktu. Bu s rada henüz mam-Hatip okullar
aç lmam t . Birkaç büyük ilde on ayl k imam-hatip kurslar aç lm t . Ben
Kayseri’de aç lan bu kursa ba vurdum. Fakat niteliGim tutmad . Çünkü bunlara kaydolmak için ortaokul veya dengi bir okul mezunu olmak gerekiyormu . 1949 y l nda Ankara Üniversitesi bünyesinde aç lm olan lahiyat Fakültesi’ne girmek de lise mezunu olmay gerektiriyordu ki o zaman bu benim
için hiç mümkün olmayacak bir eydi.
O günlerde stanbul’dan Hüseyin Atay ve karde i brahim ile Haf z
Halid isimli bir hem ehrimin BaGdat’a tahsil için gittiklerini öGrendim. Ben
de oraya gitmeye niyetlendim. BoGazl yan’da vaiz Mustafa Akkoyunlu, hacdan dönmü tü. Niyetimi ona söyledim. “BaGdat’ b rak, gideceksen M s r’a
git. Ben gelirken Câmi’u’l-Ezher’e uGrad m. Orada Türk öGrencileri gördüm.
Vak flar burs veriyormu . Oras daha iyi. BoGulacaksan gölde deGil, denizde
boGul. BaGdat’ n Kayseri’den fark yok.” dedi.
Hocam Hac Nuh Efendi’den izin istedim. Önce raz olmad , fakat srar m üzerine; “Git, fakat bil ki ilim rahlede dirsek çürütmekle öGrenilir. Nereye
gidersen git, çal madan hiçbir ey elde edilmez” dedi.
Pasaport, vize gibi i leri hallettikten sonra 24 Aral k 1950 günü stanbul’dan vapurla hareket ettim. 28 Aral k 1950 günü skenderiye’ye ve ayn
gün trenle Kahire’ye ula t m.
29 Aral k 1950 günü üç ki ilik bir heyet huzurunda sözlü bir seviye
tesbit s nav ndan sonra Ezher’in ortaokula denk olan bölümünün 3. s n f na
kayd m yap ld .
Ezher Camii’ne büyük kap dan girince biraz ileride saG tarafta
“Revaku’l-Etrak” yaz s n görürsünüz. Caminin avlusunda saGl -sollu revaklar var. Bunlar n avluya bakan cepheleri ah ap kafeslerle kapat lm ve içlerine birer kap ile girilmektedir. Bu revaklar n her biri bir millete tahsis edilmi . Mesela “Revaku’ -4evam” (4aml lar n Revak ), “Revaku’l-Megâribe”
(Magriblilerin Revak ) gibi. Revaku’l-Etrak, Türk öGrencilerine ait olup içeri-
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sinden bir kap ile kütüphane bölümüne geçilir. Revak n üstüne d ar sokaktan bir merdiven ile ç k ld G nda 13 odal bir üst katla kar la rs n z. Burada
Türk öGrenciler kal rlard . Revaku’l-Etrak’e baGl ayr ca yurt olarak kullan lan ba ka mekânlar da vard . Mesela Ezher’e çok yak n Tekiyyetü Muhammed Ebû’z- Zeheb, üç katl bir yurt binas d r. Derbu’l-Cemamiz’de Tekiyyetü
Sultan Mahmud vard r. Buras asl nda kinci Sultan Mahmut taraf ndan yapt r lm avlulu bir medresedir. M s rl lar, buraya, öGrenciler kald G için
“Tekiyye” diyorlar.
Cumhuriyet ilan edildikten sonra M s r’a Türkiye’den pek öGrenci gelmediGi için Türklere vakfedilmi olan bu mekânlara Balkanlar’dan, Kafkasya’dan, Türkistan’dan, Habe istan’dan, Endonezya’dan, Suriye ve Ürdün’den
gelen öGrencileri yerle tirmi ler.
1949-50 öGretim y l nda Türkiye’den Ezher’de öGrenim görmek için
60’a yak n öGrenci gelince, Ezher idaresi bunlara yurt olarak BaGdat Oteli’nin
5, 6 ve 7. katlar n kiralam . te ben de bu otelde 2,5 sene kald m. Ezher
Caddesi üzerinde ve Atebe Meydan ’na yak nd bu otel. 1953 y l nda Ezher
idaresi bu otelle olan sözle mesini iptal etti ve burada kalan türk öGrenciler
Revaku’l-Etrak’e ait olan yurtlarda bo alan odalara iki er, üçer ki iler halinde yerle tirildiler. Ben de Sultan Mahmud Medresesi’ne geçtim.
Türk öGrencilere vak flardan ayl k 6 M s r Cüneyh’i burs veriyorlard . O
zaman 1 Cüneyh, 10 Türk Liras ’na tekabül ediyordu. Bu da bize yetiyordu.
Sultan Mahmud Medresesi’nde kalan öGrencilere ayda 1 Cüneyh de bu medresenin vakf ndan çorba paras veriliyordu. Daha sonra Ezher’den verilen 6
Cüneyh burs, 5’e indirildi.

• M s rdaki e itim hayat n zda Osmanl n n son eyhülislamlar ndan Mustafa Sabri Efendi ve eyhülislam vekillerinden Zahid el-Kevseri
gibi âlimlerin sohbetlerinde bulundu unuzu biliyoruz. Yak ndan tan d n z bu iki âlim ile ilgili olarak bizlere neler söyleyebilirsiniz?
Mustafa Sabri ve Zahid el-Kevserî hocalarla ilgili an lar ma geçmeden önce öGrenim hayat mla ilgili birkaç söz daha etmek istiyorum.
Sultan Mahmud Medresesi’nin naz r (yurt müdürü) Yozgatl hsan
Efendi (ö.1961) idi. Medresenin mescid olarak kullan lan Eyvan’ nda hsan
Efendi, Türk öGrencilere ders de okutmakta idi. Ben, Mant k dersine kat l yordum. Hoca, dersleri Türkçe takrir ederdi. Esasen, kendisi, kraliyet saray nda mütercim olarak görev yap yor, öGleden sonra yurda geliyor, yats namaz n k ld ktan sonra evine gidiyordu. Rahmetli tam bir öGrenci babas yd .
Türkiye’de Ezher’den al nan diploman n denkliGi kabul edilmiyordu.
Baz arkada lar BaGdad’a yatay geçi yapt rarak M s r’dan ayr l yorlard .
Çünkü BaGdad lahiyat Fakültesi’ni (Külliyetü’ -4eria) Türkiye tan yor ve
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oradan mezun olanlar n diplomalar n n Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi’ne denkliGini kabul ediyordu.
Ben de baz arkada lar m gibi Ezher’in lise k sm ikinci s n f ndan tasdikname alarak BaGdad’a gittim. 1954-55 ders y l BaGdad’ta Dînî Lise’yi (esSâneviyyetü’d-Diniyye) bitirdim ve Külliyetü’ -4eria’ya kaydoldum ve yaz
tatilini geçirmek üzere Türkiye’ye geldim. Fakat ailevî sebepler dolay s yla
geri dönüp yüksek tahsilimi BaGdad’da tamamlayamad m.
O y llarda Diyanet leri Ba kanl G ’nda vaizlik ve müftülük s navlar
aç l yordu. Ankara’da bu s navlara girdim ve ba ar l oldum. Bunun üzerine
önce Hatay müftü müsevvitliGine, bir süre sonra Çaml dere (Ankara) müftülüGüne atand m. Bu arada da BaGdad’tan ald G m lise ç k belgemin denkliGi
için Milli EGitim Bakanl G Talim Terbiye Dairesi’ne ba vurdum. Yapm olduGum tahsilin mam-Hatip Okulu ikinci devresine denk olmas için 13 dersten fark imtihan na girmem gerektiGi bildirildi. Bu derslerin çoGu mam-Hatip
okullar n n son s n f nda idi ve henüz bu okullar n 5. s n f yeni te ekkül
etmi ti. 7. s n f olu uncaya kadar beklemem gerekiyordu. Bir buçuk y l Diyanet’te görev ve iki y l da askerlik yapt ktan sonra Kadirli (Adana) Müftüsü
iken bu fark derslerinin s nav n Adana mam-Hatip Okulu’nda verdim. Bu
s navlar s ras nda tan t G m okul müdürü Hulusi Özkul, benim bu okula (E)
cetvelinden Arapça ve Kur’an öGretmenliGine naklimi rica etti. Ben de kabul
ettim. Bana öGretmenlik görevi, müftülükten daha cazip geldi. 01.02.1960’da
Adana’da göreve ba lad m. Fakat yüksek tahsil yapma arzum devam ediyordu. Sadece 1959 y l nda aç lm olan stanbul Yüksek slam Enstitüsü’ne
girebilirdim, ancak evli ve bir çocuk babas olarak oraya gitmeyi göze alamad m. Ankara’da Hukuk veya lahiyat Fakültesi’ne gitmeyi dü ündüm. Bu defa
da lise mezunu olmam gerekiyordu. O y llarda fakülteye gitmek isteyen
mam-Hatip Okulu mezunlar n n lise son s n f n bütün derslerinden fark imtihan na girmeleri gerekiyordu. Ben de bu imtihanlar vererek 1962 y l nda
A.Ü. lahiyat Fakültesi’ne kaydoldum. Ankara MüftülüGü’nce verilen mamHatiplik görevine naklen tayin edildim ve 1966 y l buradan mezun oldum.
1967 y l nda da bu fakültede slam Hukuku asistanl k kadrosuna atand m.
Burada 1971 y l nda doktoram tamamlad m. 1978 y l nda da doçent
oldum. 24.12.1984’te Dokuz Eylül Üniversitesi lahiyat Fakültesi’ne slam
Hukuku profesörü olarak tayin edildim. 1999 y l nda da buradan emekliye
ayr ld m.
Tekrar M s r’a dönersek, 4eyhülislam Mustafa Sabri Efendi’yi daha ziyade Muhammed Ebu’z-Zeheb öGrenci yurduna geldiGinde görür, sohbetlerine
kat l rd k. Ancak Hoca Efendi bize siyasetten hiç bahsetmezdi; daha çok
kelamî konulardan söz ederdi. Sanki kitaplar nda görüldüGü gibi biraz kaderiyeci, biraz cebriyeci görü leri savunur hali vard . Nitekim Zahid el-Kevserî
de el- stibsâr (
$ )* ) adl bir eser yazarak, Mustafa Sabri Efendi’yi ciddi
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ekilde cebriyeci olmakla itham etmi tir. Bu yüzden birbirleriyle konu muyorlard . Zahid Efendi vefat etmeden önce bar p helalle tiklerini duydum.
Mustafa Sabri Efendi 1954 y l nda vefat etti. Büyük bir törenle cenazesi
k l nd ktan sonra na’ i, Ezher’de hoca olan damad Konyal Ali Zeki Efendi’nin Mukattam’daki aile mezarl G nda topraGa verildi.
Zahid el-Kevserî Efendi’yi Revaku’l-Etrak’te hiç görmedim. Daha çok
onun evine bayramlarda gider, sohbetini dinlerdik. Zahid Efendi, hem eserlerinde hem de konu malar nda Hanefi mezhebinin kuvvetli bir savunucusu
olduGunu gösterirdi. “Hanefi mezhebi iyi olmasa benim atalar m bu mezhebe
mensup olmazlard ” dediGini i ittim.
Zahid Efendi 1952 y l nda vefat etti. Cenaze namaz mütevaz bir cemaatle Ezher Camii’nde k l nd . Prof. Muhammed Ebu Zehra, çok sevip sayg
duyduGu bu ilim adam hakk nda k sa bir konu ma yapt . Na’ î, 4afii mezarl G na götürüldü. S nav m olduGu için ben kabristana kadar gidemedim. bret
verici deGil mi? Koyu Hanefi âlimi ve M s r’da bu mezhebin en büyük savunucusu, kabrinde 4afiilere kom u olmu tur.
Bu iki ilim adam da M s r Vak flar Bakanl G ’n n verdiGi mütevaz bir
ödenek ve eserlerinden ald klar te’lif ücretleriyle geçimlerini saGl yorlard .
Allah ikisine de rahmet etsin.

• Mehmet Akif’in meali ve bu meali emanet etti i dostu hsan
Efendi ile ilgili bilgilerinizi bizimle payla r m s n z?
dur.

Aziz karde im, bu sorunuz, benim her zaman içimi s zlatan bir konu-

Merhum Mehmet Akif, 1924 y l nda M s r’a hsan Efendi ile ayn vapurda gitmi lerdir. Birbirlerini Allah için seven bu iki muhterem zat, Kahire’de de birbirlerinden ayr lmam lard r. Mehmet Akif, meal çal malar nda
s k s k hsan Efendi’nin yan na gelerek çevirilerini birlikte deGerlendirmi lerdir.
Akif, on y l gibi uzun bir sürede meali bitirmi tir. Hastal G ilerlediGi
için tedavi olmak üzere stanbul’a dönerken meali hsan Efendi’ye emanet
etmi ve “Ölürsem bunu yak!” diye vasiyette bulunmu tur. hsan Efendi,
Akif’in vefat ettiGini öGrenince, onun vasiyeti üzerine meali yakt G n aç klam t r. Gerek Türkiye Hükümeti’nin, gerekse Akif’in damad Ömer R za DoGrul’un srarla istemelerine raGmen hsan Efendi meali yakt G n söylemi tir.
Kendisini tan yanlar, hsan Efendi’nin hilaf- hakîkat bir ey söyleyeceGini
dü ünemiyorlard . Hele ben böyle bir eyi hsan Efendi’den hiç beklemiyordum. Ancak bir defas nda Mustafa Sabri Efendi, hsan Efendi’nin meali yakmadan önce bir kopyas n ç karm olabileceGini söylemi ti ki Hoca, bu tahmininde hakl ç km t r. MeGer hsan Efendi, Akif’in mealinin bir kopyas n
ç kar p saklamas na raGmen orijinalini de hiç yakmam t r. Fakat baz endi-
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elerle “yakt m” diyerek insanlar susturmu tur. Fakat o büyük emeGi yakmaya kendi yüreGi el vermemi tir.
hsan Efendi iki kere kalp krizi geçirmi , üçüncü krizden sonra uuru
yerine gelince, oGlu Ekmeleddin’e ( hsanoGlu), “4u dolab n kapal k sm nda
birbirine iple baGl iki defter var, ben ölürsem onlar yak n” demi tir. Hoca bu
krizi atlatamam ve vefat etmi tir. hsan Efendi’nin vefat dolay s yla evine
taziye için gelen brahim Sabri’ye (Mustafa Sabri Efendi’nin oGlu)
Ekmeleddin, babas n n bu vasiyetini haber vermi ve birlikte dolab açm lar,
bakm lar ki o iki defter Akif’in meali; yan nda temize çekilmi ve hsan
Efendi’nin el yaz s yla yaz lm ciltli bir defter daha var. Bu da Akif’in mealinin kopyas . brahim Sabri, “Bunlar n ikisini de hemen yakmam z laz m”
diyerek, her iki kitab al p maalesef Ezher’de okuyan öGrencilerden smail
Hakk 4engüler’in evinin banyosunda yakm lar. Olaya Ali hsan Okur,
Ekmeleddin ve Osman Saraç da ahit olmu lar. Ben bu durumu öGrenince,
halen hayatta olan Ali hsan Okur’u arad m ve sordum. “Maalesef doGrudur.”
dedi. Ben de, “Akif’ n bu on y ll k emeGini yakanlar da Allah yaks n” diyerek
üzüntümü belirttim. Öyle anla l yor ki hsan Efendi, temize çekip ciltlettiGi
mealin yak lmas n deGil, Akif’in b rakt G iki defterin yak lmas n söylemi tir.
Mehmet Akif, niçin bu eserinin yak lmas n vasiyet etmi tir? Ya camilerde Kur’an yerine okutulacaG ndan endi e etmi olabilir, yahut da çal mas n n mükemmel olmad G n , iyile ince biraz daha üzerinde durmay dü ünmü olabilir. Kanaatimce bu ihtimallerin her ikisi de varid idi.

• Say n Hocam, bildi imiz kadar yla uzun süre Kahire, Ba dat, Cezayir… gibi önemli slam merkezlerinde bulundunuz. Buralardaki f k h
e itimi ve bu alandaki çal malar ile ilgili dü üncelerinizi bizimle paylar m s n z?
M s r’da çok mezhepli bir hayat söz konusudur. Malikiler, 4afiiler, Hanefiler, Hanbeliler ve az da olsa 4iiler birlikte ya arlar. F khî çal malar da bu mezhepler aras mukayeseli olarak yap lmaktad r. Ancak hukukî
hayat, aile hukuku hariç, tamamen Bat , genellikle Frans z hukukuna göre
düzenlenmi tir. Aile hukuku (miras, evlenme-bo anma, hibe, vasiyet ve vak f) ise slam hukukuna göre tanzim edilmi tir.
Bu da 1952 tarihli “Ahvâl-i 4ahsiyye” kanununa dayanmaktad r. Bu
kanun diGer Arap ülkelerindeki aile hukuku üzerinde de etkili olmu tur.
Irak’ta Ca‘feri mezhebinin etkisinin önemli olduGunu unutmamak laz md r.
Irak’ta da sadece aile hukuku, slam hukukuna göre düzenlenmi tir. Bu
alanda da, bazen Sünnilere ayr , 4iilere ayr , bazen de ortak düzenlemelerin
yap ld G bilinmektedir. Cezair’de ise “Kanunu’l-Üsre” ad yla bir yasa ç kar lm t r. Bu da slam hukukuna dayanmaktad r. Ticaret, ceza, borçlar vb.
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alanlarda Frans z hukuku egemendir. Ancak bu ülkelerde bilimsel çal malar,
slam hukuku ile ilgili ara t rmalar, herhangi bir sansüre tâbi deGildir; yani
f k h öGretiminde bir engel yoktur; fakat f khî hükümlerin, toplum hayat nda
devlet i lerinin bütün alanlar na müdahalesine müsaade edilmez. Buna mukabil cami minberlerinde, “ slam hem dindir, hem devlettir.” diye halka hitap
eden imamlar da gözalt na al nmaz.

• Mecelle’nin “Ezmân n te ayyürü ile ahkâm n te ayyürü inkâr

edilemez” külli kaidesini günümüzde nas l anlamal y z? Zaman n dei mesine dayanarak hükmü de i mesi dü ünülen konularda dikkat
edilmesi gereken husus nedir? Günümüzde tart mal olan konular bu
hükme göre de erlendirmek sizce mümkün müdür? Bu konudaki görü lerinizi bizimle payla abilir misiniz?
Mecelle’nin söz konusu maddesi çok yerindedir. Ne var ki Ali
Haydar Efendi gibi birçok slam hukukçusu ve Mecelle ârihleri yine Mecelle’nin “Mevrid-i nassda içtihada mesaG yoktur” maddesine dayanarak hakk nda nass bulunan konular üzerinde içtihat yap lamayacaG n savunmu lard r. Oysa nass anlamak için de içtihada ihtiyaç vard r, tatbik etmek de içtihad gerektirir. Elbette kar la t G m z günlük konularda yeni içtihatlarda
bulunmal y z. Ancak içtihat i ini bireysel deGil de, kurullar ve olu turulacak
ûralar marifetiyle yaparsak daha isabetli sonuçlara ula r z diye dü ünüyorum. Burada dikkat edilmesi gereken husus ise, ula lan sonuçlar n Kur’an ve
sahih sünnetin ruhuna ayk r olmamas , adalet ve hakkaniyet ilkelerine uygunluk göstermesidir.

• Fahri Demir Bey Hoca’n n fakültemizi ziyareti s ras nda dile getirdi i “Kuran’da yer alan ve o dönemde uygulanan hükümler o günkü
toplum için ideal, k yamete kadarki toplumlar için model”dir eklindeki
görü ünü nas l de erlendiriyorsunuz?
Fahri Demir karde imizin Fakültemizdeki sohbet toplant s nda
ben de vard m. leri sürdüGü bu görü , rahmetli Fazlur Rahman Hoca’n n da
bu konuda ileri sürdüGü görü ü desteklemektedir. Kanaatimce bu tez, bir
önceki sorunuzdaki “Ezman n tagayyürü ile ahkâm n tagayyürü inkâr edilemez” kaidesinin biraz daha aç l m niteliGindedir. Özellikle ceza hukukunda
el kesme, celde, recm gibi yapt r mlar n aG rl G tart ma götürmemektedir.
Vaktiyle M s r’da Abdu’l-Müte’al es-Saîdî gibi baz bilim adamlar , bu cezalar n üst s n rlar olduGunu, Ülu’l-emr’in bunlar n alt nda cezalar tertip edebileceklerini ileri sürmü lerdir. Nitekim Osmanl kanunnamelerinde de bu cezalar n paraya çevrildiGini görmekteyiz. Bu konuda önemli olan, Kur’an ve sahih
sünnetin amac ve gösterdiGi istikametin gözden kaç r lmamas , adalet ve
hakkaniyet ilkelerinden sap lmamas d r. DiGer taraftan da bu tür cezalara
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mahal te kil eden suçlar n önlenmesinin amaçlanmas esas olmal d r. Toplumun düzenini saGlamaya yönelik yasalar, mutlaka insan f trat na uygun
olmal , kamu yarar n eski tabirle, maslahat- âmmeyi asla göz ard etmemelidir. Bilinmektedir ki âdil olan hukuk kurallar , slam aç s ndan da uyulmas
gereken nizama dâhildir. Ben, bu konuyu böyle deGerlendiriyorum. Bilmem
siz ne dü ünürsünüz!

• Cumhuriyet sonras Türkiyemizde slam hukuku alan nda yap -

lan çal malar nas l de erlendiriyorsunuz?

Bu dönemde slam hukuku ile ilgili oldukça önemli çal malar
yap lm t r. Ancak bunlar n bir k sm , mukayeseli hukuk bilimi aç s ndan
yeterli say lmaz. Bu çal malarda hem slam hukuku ekolleri aras mukayese
az, hem mevzû hukuklar aras kar la t rmalar tatmin edici deGil. Ancak
takdir edilecek bir cihet dikkatimizi çekmektedir. Eskisi gibi s rf Hanefi f kh n n çerçevesine s k p kalm yoruz. Daha geni dü ünmeye çal yoruz. Burada bir an m dile getireyim: BaGdad’ta Dînî Lise son s n ftaki F k h dersimizde
mirasla ilgili bir mesele geçmi ti. Ben, “Hocam bu konuda mam Malik’in
görü ü bana daha isabetli geliyor” dedim. Hocam z da “Sen Türksün, atalar n n mezhebinden ayr lma.” dedi. Yani “Hanefi mezhebine sar l” demek istiyordu Hoca Efendi. Hâlbuki mezhep taassubuna ne gerek var? Zaman n artlar na ve maslahata uygun olan görü ve içtihatlardan niçin yararlanmayal m?

• lahiyat fakülteleri ve buradaki slam hukuku e itimi ile ilgili
görü leriniz nelerdir? Yap lan çal malar yeterli buluyor musunuz?
Tavsiyeleriniz nelerdir?
slam hukuku gibi çok geni bir bilim dal için ilahiyat fakültelerindeki ders program ve saatlerini yeterli bulmak imkâns zd r. Dolay s yla bu
artlarda f k h eGitim ve öGretiminin tatmin edici olduGunu söylemek de
mümkün deGil. Bu alanda daha iyi sonuçlar almak için ders saatleri art r lmal , öGrencilere i ledikleri konularda sorgulay c ve ele tirici bir meleke kazand r lmaya çal lmal ve öGrencilerde bir hukuk nosyonu olu turulmal d r.
Bunun için s rf slam hukuku ile yetinilmemeli, hukuk fakültelerinde okutulan “Hukuka Giri ” ve “Hukuk Felsefesi” gibi dersler de programlarda yer
almal d r.

• De erli Hocam, son çal man z olan “Kur’an Meâli” hakk nda
bilgi vermek ister misiniz? Sizin yapt n z çal man n piyasada bulunan çal malardan fark nedir? Piyasada çok say da meal mevcutken
böyle bir çal maya neden gerek duydunuz?
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Bana, 1984 y l nda bir Kur’an- Kerim meali haz rlamam için özel
bir yay n kurulu u taraf ndan bir teklif gelmi ti. Kabul etmedim; çünkü kendimi bu i için salahiyetli görmüyordum. Daha sonra zmir lahiyat Fakültesi’ne atand k. Burada 15 y ll k bir hizmetten sonra emekli olduk. 2000 y l n n
içinde deGerli karde im Prof. Dr. M. Cemal SofuoGlu ile aziz karde im Prof.
Dr. Mustafa Y ld r m, bir Kur’an- Kerim meali haz rlamaya ba lam ve Bakara Suresi’nin yar s na kadar bir bölümü bitirmi ler. Bu s rada benim de bu
çal maya kat lmam istediler. Ben de böylece onlara kat lm oldum. Çünkü
dilimizde yap lm eski ve yeni çok say da Kur’an- Kerim meali yay mland G n biliyorduk. Bunlar n hiçbirisi bizi tatmin etmiyordu. Bunlar n çoGu çeviri
hatalar , anlam eksiklikleri, Türkçe aç s ndan ifade bozukluklar ile dolu idi.
Bir k sm n n da dili eskimi ti.
Asl nda Kur’an- Kerim’i Türkçe’ye çevirmek veya Kur’an’ n mânâlar n ,
yayg n deyi le meallerini dilimize aktarmak gerçekten çok güçtür. Buna raGmen milletimizin bu yüce kitab m z kolayca anlayacaG eksiksiz bir meale
ihtiyac önümüzde durmakta idi. Kur’an’ çok okuyup hatmetmi tik. Mealini
yazarak bitirdiGimiz zaman, ben, “ te imdi Kur’an’ hatmettik” dedim. Böylece, san yorum, hem kendimiz, hem de milletimiz için faydal bir çal ma
yapm olduk. Bu çal mam z “Yüce Kur’an ve Aç klamal -Yorumlu Meali”
ad yla, Allah’a ükürler olsun, Kur’an- Kerim â klar na sunmak üzere, bu
günlerde yay mlam bulunuyoruz.
Esasen Kur’an- Kerim’i milletimizin okuyup anlamas için ne kadar
çok çal l r ve ne kadar çok emek verilirse, o ölçüde sevaba nail olunacaG
malumdur. Bu uGurda harcanan emekler asla bo a gitmez. Kur’an- Kerim
her türlü hizmete bihakk n lây kt r.
Burada una da deGinmek isterim:
Kur’an’ n üslûbu çok özlü (veciz) ve Arap dili aç s ndan fevkalâde edebidir. Mecaz, kinaye, istiare, te bih ve tevriye gibi edebî sanatlar yönünden
çok zengindir. Bir de Kur’an’da geçen baz kelimeler çok anlaml d r. Bunlar n
meale yans t lmas her zaman kolay olmayan bir husustur. Ciltlerle kaynak
eserlere ba vurarak bu zorluklar a maya çal t k. K raat (okuyu ) farklar da
bir diGer problemi te kil etmektedir. K raat farklar konusunda Rahmetli
Mehmet Akif, bir arkada na yazd G mektupta, “K raat farklar beni çok yoruyor, bunlardan hangisinin murad- ilâhîye uygun olduGuna karar veremiyorum” der. Biz, bunlardan kaynaklanan anlamlar da meale yans tt k ve
bunlar dipnotlarda belirttik. Yine de eksiklerimiz, hatalar m z olmu tur.
Bunun için okuyuculardan ve Yüce Mevlâ’dan baG lanmam z diler, Kur’anKerim’e hizmeti geçen herkesten Allah’ n raz olmas n niyaz ederiz. EGer bu
çal mam zla halk m z taraf ndan Kur’an’ n anla lmas na nâçiz bir katk da
bulunmu isek, bundan duyacaG m z mutluluk bize yeter. Ayn zamanda bu,
herhalde sizin, “Böyle bir çal maya neden gerek gördünüz?” sorunuza da
cevap te kil eder.
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• slam hukuku alan nda ara t rma yapan özellikle genç ara t rmac ve akademisyenlere tavsiyeleriniz nelerdir?
Asl nda ben, ak l vermekten pek ho lanmam; belki de ba kalar na verilecek fazla akla sahip birisi deGilim. Yine de rican z üzere bir iki ey
söylemek istiyorum. Genç ara t rmac meslekta lar m z, her eyden önce
objektif olmaya çal s nlar; slam hukukunun, daha doGrusu f k h kitaplar n n kapsad G her eyi, dü ünerek, sorgulayarak, ele tirici bir yakla mla ele
als nlar; savunmac bir tav r içine girmesinler. Hele mezhep taassubuna hiç
kap lmas nlar. Mezhepler aras mukayeseleri ihmal etmesinler. Ayr ca slam
hukuk kurallar n mevzû hukuklarla da kar la t rarak bir fikre varmaya
önem versinler. Yani çok çal s nlar. K saca Rahmetli Mehmet Akif’in;
“Bekay hak tan yan sa‘y bir vazife bilir;
Çal

çal

ki, beka, sa‘y olursa hak edilir.”

dizelerini kendimize iar edinmeliyiz. Sonuçta ba ar elbette Allah’ n
yard m yla gerçekle ir.
Say n Hocam, deGerli vaktinizi bize ay rd G n z için çok te ekkür.

--
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PROF. DR. MUSTAFA UZUNPOSTALCI
Haz. Necmeddin GÜNEY
1- Say n hocam, öncelikle lütfederseniz sizi kendi dilinizden tan mak istiyoruz. Tarihe de not dü8mek bak m ndan aileniz, e?itiminiz,
okudu?unuz okullar, e?itim-ö?retim programlar , hocalar n z, akademik
hayat n z ve idarecili?inizden bahsedebilir misiniz?
Bismillahirrahmanirrahim/Rahman ve Rahim Olan Allah’ n Ad yla.
1939 Konya doGumluyum. Ailem hem annem, hem de babam taraf ndan Konyal d r. Dedelerimin kabir ta lar na bakt G m zaman oldukça ileri
say labilecek y llara uzanan bir zaman içine alacak kadar eskimi olduklar n görebiliyorum. Bu bak mdan, eGer ailemiz bir ba ka yerden geldiyse, nereden geldiGini bilemeyecek kadar derine giden bir Konyal l k söz konusu. Annem “Hallaç Memi8”ler sülâlesinden olduGu için soyad “Pamuk” idi; babam
da “Postalc Uzunlar” sülâlesindendi; bu sebeple ailem soyad kanunu ç k nca “Uzunpostalc ” soyad n alm . DeGerlendirecek olursak “uzun”, postal n s fat deGil, postalc n n s fat d r. Babam kundurac l k mesleGinde yeti mi
kundura malzemesi de satan bir esnaft . Dedelerimin her ikisi de mestçi idiler.
lkokulu Hâkimiyet-i Milliye Okulunda okudum. 1951 y l nda mezun
oldum ve ayn y l aç lan Konya mam-Hatip Okuluna kaydoldum. Asl nda
mam-Hatip Okulu, diGer okullar öGretime ba lad ktan sonra aç lm t . Onu
beklememizin sebebi, daha önce mam-Hatip Okulunun aç lacaG n bildiGimizden deGildi. Rahmetli babam beni okutmak istemediGi için her hangi bir
ortaokula kaydettirmemi ti. Yani mam-Hatip Okulu aç lmasayd ben okumayacakt m.
Babam Konyal olmas na, ilkokul mezunu olduGu için, okuma yazma
bilmesine ve hatta gazete ve dergi okur olmas na raGmen beni okutmak istememi ti. Nitekim daha 1940’l y llarda Necip Faz l K sakürek’in ç karmakta
olduGu Büyük DoGu Dergisini okuduGunu hat rl yorum. Buna raGmen beni
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okutmak istememesi o y llarda okuyan ve üniversiteden mezun olanlar n iyi
örnek olmamalar sebebiyledir. Çünkü o dönemde fakülte mezunu olarak
hizmet veren kimseler, insanlara tepeden bakan, onlar hor gören tav rlar
sergileyen kimselerdi. Mesela en basitinden söyleyeyim, bir doktoru eve götürmek gerektiGinde, doktorlar içerilere ayakkab lar yla girerlerdi. Bu da tabiat yla ayakkab s n d ar ya ç karmaya al m toplumumuzda yad rgan rd , ho kar lanmazd . Bir de genelde dinle ilgileri çok zay ft veya hiç yoktu.
Hiç namaz k lmayanlar olduGu gibi, k lanlar n bir k sm Cuma ve Bayramlarda, bir k sm da ancak bayramlarda k larlard . Tabii böyle olmayanlar da
elbette vard . Fakat ancak parmakla gösterilecek kadar azd .
Bir fikir vermesi bak m ndan u anekdotu nakledeyim: Rahmetli Ali Ulvi Kurucu Hoca Efendi, unu anlatm ve “Biz lisede okurken rahmetli Ahmet
Said UGurlu ile birlikte Cuma namazlar n Kap Camiinde k lard k. Biz camiye
geldiGimizde cemaat bizi kap dan kar lar, ayaGa kalkarak ön saflara buyur
ederlerdi. Çünkü bizim konumumuzdaki ki ilerin namaz k lmalar na pek
al k deGillerdi” demi ti. Kendisi haf z olduGu için ramazanlarda mukabele
de okurmu . Bundan dolay da halk onu tan yordu.
te babam böyle olacaG m endi esinden ilkokul öGretmenim tavsiyesine raGmen beni ortaokula göndermemi ti. Nihayet okullar tedrisata ba lad ktan sonra mam-Hatip Okulunun aç lacaG n gazetelerden okumu olan babam benden oraya kay t yapt rmam istemi ti, ben de kay t yapt rd m.
Sonunda 1951 y l n n aral k ay n n ikinci yar s nda okula ba lad k. O
dönemde üç karne al n rd . Birincisi aral k ay n n, ikincisi mart n, üçüncüsü
de haziran ay n n sonunda verilirdi ve her karneden sonra birer hafta tatil
olurdu. Biz o y l tabiat yla birinci karneyi almad k ama okulumuz, diGer
okullarla beraber, tatil oldu.
mam-Hatip Okullar 4 y l orta, 3 y l da lise olmak üzere 7 y ld . O dönemde her kademedeki okullar n son s n f öGrencileri jüri önünde imtihan
vererek mezun olurdu. Biz de ayn yollardan geçerek 1955 y l nda mamHatip Okulunun orta k sm ndan, 1958 y l nda da lise k sm ndan mezun olduk. Ancak hâlâ ne olacaG m z bilmiyorduk. Bizleri hiçbir yüksek okul ve
üniversite kabul etmedi. A.Ü. lâhiyat Fakültesine müracaat ettik, oras da
almad . Böylece biz de bo durmayal m, hiç olmazsa lise fark dersleri imtihanlar na girelim diye müracaatta bulunduk. Ancak bize kar normal prosedür i letilmedi. mam-Hatip Okullar n n müfredat program , ÖGretmen Okullar n n müfredat program na uygundu. ÖGretmen okulu mezunlar lise fark
imtihan na girdiklerinde sadece iki program aras nda farkl l k gösteren derslerden imtihana girerek mezun olurlard . Bu sebeple de üç y ll k lisenin sadece son s n flar nda okutulmakta olan derslerin bir kaç ndan imtihana tabi
tutulurlard .
Ayn program okuyarak mam-Hatip Okulundan mezun olmu bizlere
ise bu yolu kapatt lar. Biz ayn program okuduGumuzu söylediGimiz zaman
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da “sizler daha yeni aç lm bir okulun mezunusunuz, ÖGretmen Okullar ise
yetmi (veya doksan) u kadar y ll k okullard r. Siz kendinizi nas l onlarla bir
tutars n z?” mealinde cevaplar verdiler. Dolay s yla üç y ll k Lise program nda okutulan toplam derslerden ancak dörtte biri kadar dersten muaf tutarak
bizi imtihanlara kabul ettiler. 4u husus durumu olduGu gibi anlatmaya yeter
san r m: O zamanlar da ( imdiki gibi) liselerde Milli Savunma Dersleri vard
ve bütün liselerde kitaplar ayn yd , hocalar da askerdi. Buna raGmen bu ders
de farkl kabul edilip bizleri bu dersten de imtihan ettiler. Hem de üç y ll k
müfredattan olmak üzere. Beden eGitimi derslerinden de imtihan olduGumuzu söyleyeyim de art k kalan n siz hesap edin. Bunlardan maksat bizleri
imtihana almamak, mümkün olduGunca cayd rabilmekti. Dolay s yla ayn
zamanda lise mezunu olmam z istenmiyordu.
1958 y l n n bütünleme imtihanlar döneminde müracaat edip ba lad G m farkl derslerin imtihan n 1959’da tamamlad m ve böylece ayn zamanda lise mezunu da oldum. Ne var ki, o y l stanbul’da Yüksek slam Enstitüsü
ad yla bir yüksek okul aç ld . Bu okul yaln zca mam-Hatip Okulu mezunlar n kabul ediyordu ve Milli EGitim Bakanl G na baGl idi. Bunun üzerine ben
buraya devam etmeye karar verdim ve aç lan imtihanda ba ar l bulunduGum
için kayd m yapt rd m. Asl nda çift diplomal idim ve Lise diplomas yla bir
ba ka fakülteye de gidebilirdim. Ancak ben lise diplomam kullanmad m.
Ayn zamanda Lise mezunu olan arkada lar m zdan bir k sm Yüksek slam
Enstitüsü yerine lâhiyat Fakültesi de dâhil, diGer fakülteleri tercih etti. Bir
k sm da her ikisini birlikte okumay yeGledi. 1963’te stanbul Yüksek slam
Enstitüsünden mezun oldum.
Gerek mam-Hatip Okulunda ve gerek Yüksek slâm Enstitüsünde okuduGum y llarda sadece bu okullar n müfredat nda mevcut dersleri ald m.
Bunun yan nda o dönemde gerek stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde, gerek ba ka yerlerde verilen baz konferans ve ders anlat mlar n da takip
ettiGimi söyleyebilirim. Bunun d nda özel bir ders almad m. Bu belki o günlerde ufkumuzun yeterince aç k olmamas ndan ve bizi yönlendiren kimse
ç kmamas ndan kaynaklanabilir. Belki de benim tembelliGim veya ilerde ne
olacaG m konusunda herhangi bir karar m n olmamas bunda rol oynam
olabilir. Sebep hangisiydi bilemiyorum ama arkada lar m zdan özel olarak
okuyanlar n olduGunu bildiGim halde ben okumam t m.
Günümüzde baz öGrenciler konferans vb. programlar olduGunda bunlar takip etmeyi pek tercih etmiyor. Hâlbuki öGrencilerin okul d nda da
baz bilgiler edinmeye ihtiyac var ve bunlar elde etmenin çe itli yollar ndan
birisi de böyle programlar kaç rmamakt r. Bugün internet yoluyla bilgilere
ula mak kolay görünebilir ama bunlar da t pk raflarda duran kitaplar gibidir; ba na oturmazsan z size kendiliGinden hiçbir ey vermez. Mümkün
olursa medrese usulü, baz kitaplar okumal ve deGi ik hocalardan da faydalanmal d r.
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Yüksek slam Enstitüsünü 4 y l boyunca bir ilkokulun çat kat nda yat l olarak okudum. Yatakhanemiz s GabildiGi kadar ranzan n yerle tirildiGi
eski bir ambar veya depoydu. Yani daha fazla ranza s Gacak olsa onlar da
konacakt . lk y l Fatih/Fethiye semtinde bulunan mam-Hatip Okulunda tedrisata ba lad k. Bize müsait bir okul arand ve nihayet BeyoGlu/F nd kl da bir
ilkokulun (Nam k Kemal lkokulu) çat kat bulundu. Binan n bulunduGu yer
konumu itibariyle hakikaten güzel bir yerdi; bir defa boGaz n giri inde idi,
ancak biz ondan istifade edemiyorduk. lkokulun iki katl k k sm na s k t r lm bu yüksek okulda dört y l okuduk. Burada hem yatt k, hem okuduk.
Üst katta bulunduGumuz ve bahçede de ilkokul öGrencileri teneffüs yapt klar
için biz oraya inemiyorduk. Teneffüslerimizi ancak her katta bulunan ve hepimiz ç ksak asla bizleri alamayacak kadar dar olan balkonlarda yapabiliyorduk. Gezinti yerimiz koridorlar, teneffüs yerimiz balkonlar idi. EGer ak am
yatt ktan sonra bir ihtiyac n z için yatakhane d na ç kacak olursan z, içerinin havas zl G sebebiyle tekrar içeriye girebilmek için epey bir cesaret toplaman z gerekirdi. Bunlar herhalde bizim okuma ve yatma yerimizin durumunu
ve artlar anlatmaya yeter.
Tabiat yla daha sonra çe itli kurulu lar, bu arada öGrenci derneGimiz,
müstakil bir Yüksek slâm Enstitüsü binas yap labilecek yer ara t rmas
yapt lar. Ancak hangi semtte olmas gerektiGi konusunda ortaya farkl görü ler ç kt . ÖGrenci DerneGimizin bulduGu yerleri diGerleri beGenmedi. Nitekim
ÖGrenci DerneGimiz BoGaz’a hâkim, Ortaköy s rtlar nda konumu son derece
güzel ve uygun fiyatla sat n al nabilecek yer bulmas na raGmen ba kalar nca
kabul görmedi. Çünkü paras n verecekler diGerleriydi. Neticede konuyu Milli
EGitim Bakanl G üstlenince onlar n tercihi imdiki Marmara Üniversitesi
lâhiyat Fakültesinin bulunduGu yer oldu.
Biz Yüksek slam Enstitüsü’nde iken arkada lar m z n pek çoGu Diyanet’te görevli idi. mam ve hatiplik görevi d nda vaizlik görevinde bulunan
arkada lar m z da vard . 1963’de Yüksek slam Enstitüsü’nden mezun olunca
Milli EGitim Bakanl G Din EGitimi Genel MüdürlüGü taraf ndan kuraya tabi
tutulduk; tayinim Tokat mam Hatip Okuluna ç kt . Orada iki y l Müdür Yard mc l G olmak üzere üç y l meslek dersleri öGretmenliGi yapt m.
Tokat mam Hatip Okulu olarak kullan lan bina daha önce bir ilkokul
imi , fakat “mâil-i inhidâm” (çökmeye yönelmi ) raporundan dolay bo alt lm . (Tebessüm ederek) Herhalde lgililer, mam-Hatip Okulundakiler okuya üfleye bu binay ayakta tutarlar diye dü ünmü olmal lar ki, böyle bir
binay onlara lây k görmü ler. Zaten o da yetmiyordu; üç, dört s n f m z da
K z Sanat Enstitüsünün Tatbikat Okulu olarak kulland G bir binadayd .
mam-Hatip Okulu Yapt rma Ve Ya atma DerneGi yeni bir bina yapt rmak
üzere faaliyete geçti. Okul Müdürümüz Abidin Ayd n isimli bir matematik
öGretmeni idi. Kendisi meslekten birisi olmamas na raGmen, gayretli bir insand . EGer vefat ettiyse, Allah rahmet eylesin. Dernek de zaten onun gayretiyle kurulmu tu. 4imdiki mam-Hatip Lisesinin bulunduGu yerde binan n
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yap m sürüyordu. Bizim de kar nca karar nca yard m toplama konusunda
katk lar m z oldu. Nihayet ancak öGretmenliGimin ikinci y l nda yeni binam za ta nma imkân bulduk. Yat l öGrencilerimiz de vard tabii.
Üç y ldan sonra Konya’ya naklen tayinimi istedim ve 1966 y l nda
Konya mam-Hatip Okuluna naklen atand m. Ayn y l n Ekim aylar nda Yüksek slam Enstitülerine öGretmen al m için imtihan aç lm t . Ben de müracaat ettim. Ankara’da imtihana girdim. mtihan hem mülakat, hem de belirlenen bir konuda ders anlatmak eklinde idi. Ba ar l bulundum ve neticede o
y l kendi isteGim üzerine Konya Yüksek slam Enstitüsü’ne F k h ve F k h
Usûlü öGretim üyeliGine (o zaman bu unvan kullan l yordu) tayin edildim.
Kas m sonu gibi görevime ba lad m. Hem Konya mam-Hatip Okulunda iken
ve hem de Yüksek slam Enstitüsü’nde Müdür Yard mc l G görevi verildi.
Yüksek slâm Enstitüsüne öyle bir yükümlülükle tayin edildik: Milli
EGitim Bakanl G bir dan man hoca belirleyecek, iki y l içinde dan man hocan n uygun göreceGi bir konuda çal ma yapacaG z ve ancak onun kabulünden sonra asil öGretmenliGe atanacakt k.
Beni ilk önce rahmetli Ömer Nasuhi Bilmen Hoca Efendiye baGlad lar. O
zaman Hoca Efendi, Diyanet leri Ba kanl G ndan emekli olmu , evine çekilmi ti. Daha önce de Yüksek slam Enstitüsü’nde bizim derslerimize gelmi ti. Gidip evinde kendisiyle görü tüm. Hocam, yeti tiGi dönemin artlar bak m ndan, bizden istenen çal ma göz önünde bulundurulduGunda pek uygun
görünmedi. Ben Hocam n rahats zl G n da belirterek Bakanl Ga tekrar müracaat ettim. Nihayet benim Profesör Muhammed Tavit et-Tancî ile temasa
geçmemi bildirdiler. Kendisi Tanca’l idi ama M s r Hükümeti ad na Türkiye’ye gelmi , Türkiye’deki kütüphanelerde ilmi ara t rmalar yapmakta idi.
Daha önceki y llarda A.Ü. lâhiyat Fakültesi’nde de dersler vermi ti ve bu
y llarda stanbul Yüksek slâm Enstitüsünde hocal G devam ediyordu. Çal man n gerektirdiGi yerde yazmalar n mikrofilmlerini de al yordu ki, o dönemde en modern teknik bu idi. Kendisiyle görü tüm, Allah rahmet eylesin, çok
geni bir bibliyografya bilgisine sahipti ve son derece yol gösterici bir zat idi.
Nihayet o benim “Ebû Hanîfe” üzerine bir çal ma yapmam istedi. Tabiat yla
ayr illerde bulunmam z s k görü memize engel oluyordu. Fakat yan na her
gittiGimde bir tak m faydalarla döndüGümü söyleyebilirim. Sonunda ben çal malar m tamamlay p kendisine okudum, deGerlendirdi ve Milli EGitim
Bakanl G na müspet rapor vermi olmal ki, 1969 y l n n sonunda yeni bir
atamayla bu sefer göreve asil olarak yeniden ba lam oldum.
Bu arada Yüksek slam Enstitüsü’nde hem Müdür Yard mc l G görevi
yapt m, hem F k h ve F k h Usulü derslerini okuttum. Ayr ca ek bir kadroyla
mam-Hatip Okulunda da derslere girdim. 1971’de asker oldum ve 1972’nin
sonunda terhis edildim. Milli EGitim Bakanl G beni Konya’ya tayin etmek
istemedi. Çünkü Din EGitimi Genel Müdürü beni Kayseri’ye göndermek istiyordu. Konya’da da ihtiyaç olmas ve ailemin burada bulunmas sebebiyle
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ben Kayseri’ye gitmek istemediGimi ifade ettim. Ancak üç ay beklemek durumunda kald m. Sonunda 1973’ün Mart ay ortalar nda tayinim Konya’ya
gerçekle ti.
1976’da Samsun Yüksek slam Enstitüsü aç l nca, ben istemediGim
halde beni oraya Müdür olarak gönderdiler. Tabii oras yeni aç lm t ve henüz binas bile yoktu. Ancak mam-Hatip Okulu Yurdu olarak kullan lan bir
binan n bahçesinde temeli at lm bir yer vard . Ben tayin edildiGimde daha
in aat devam ediyordu. Nihayet 1976’n n Ekim ay sonlar nda, tek kat ancak yeti tirilebildi ve tedrisata ba lamak üzere aç l n yapt G m zda, bir
taraftan temizlik yaparken, bir taraftan da resmi aç l için haz rl k yap yorduk. EGitim ve öGretime bu ekilde ba lad k ve tedrisat sürerken de üst katlar n tamamlamaya devam ettik. Yani Müdür olarak sadece idarecilikle deGil,
ayn zamanda in aat i leriyle me gul olmak mecburiyeti de hâs l olmu tu.
4unu söyleyeyim ki, ben 1983 y l nda oradan ayr ld G mda bina henüz tamamlanm deGildi.
DiGer taraftan da d ardan gelen öGrencilerin kalacak yerleri olmad G
için onlara yatacak bir yer bulmaya da çal t k. DerneGin büyük yard m ve
desteGiyle bina içerisinde öGrencilerin kalabileceGi yerler ay rd k; mutfak ve
yemekhane de yapt k. Üçüncü kat yapma imkân m z olmad . Zira sonraki
dönemde ekonomik yönden s k nt l günler ya ad k. Hepsinden Allah raz
olsun ve ölenlere rahmet eylesin, Dernek Üyelerimiz gerçekten faal kimselerdi. Ben de onlardan ayr durmad m. Onlarla hiçbir zaman ayr olmad k. Tabiat yla öGrenciler, öGretmenler, dernek üyeleri ve halk aras nda 70’li y llarda
bir tak m parti dü üncelerinin olu turduGu grupla malar söz konusuydu. Ben
mümkün olduGu kadar okulda ve dernekte birbirlerine baGlan p belli bir yönde hizmet etmeyi saGlayacak ekilde katalizör vazifesi görmeye çal t m. 4unu rahatl kla söyleyebilirim, hiçbir partili bana “bu bizim adam m z” diyemedi. Her türlü partiden ki ilerle, bir din adam ve belli bir kurumun ba ndaki idareci olarak bu ekildeki davran önemliydi. Birinden olmak, diGerlerine s rt n dönmek anlam na gelirdi. Ben Konya’ya geleli yirmi be y l oldu,
hâlâ Samsun’dan farkl partilere mensup olsalar da pek çok kimseyle münasebetlerimiz ve dostluklar m z sürüyor. Zaman zaman telefon aç p dini meseleleri soran arkada ve tan d klar m z var. Bu benim aç mdan son derece sevinç verici bir durumdur. Böyle bir neticeyi ben, yapt G m idarecilikte ve bulunduGum konumda sergilediGim tarafs zl G ma baGl yorum. ÖGrenciler aras nda siyasi fikir ayr l klar oldu elbette. O dönemde her yerde bu vard . O
dönemde yine mesela stanbul Yüksek slam Enstitüsü Müdürü arkada m z n talebeleri taraf ndan dövüldüGünü ve faillerin belli olmalar na raGmen
her hangi bir ceza almad klar n da biliyorum. Bütün Türkiye’de böyle olaylar
ya and .
Yeri gelmi ken söyleyeyim, özellikle halk n dini problemlerini halletmek ve onlara fetva vermek durumunda olan bir insan siyasi yönden bir partiye mensubiyetini gösterecek olursa kendine itibar eden baz kimseler bula-
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bilir ama birçok kimsenin de kendisinden yüz çevirmesine neden olur. Neticede bu ho olmayan bir durumdur.
Nihayet ilk mezunumuzu 1980’de verdik. 1982’de YÖK Kanunu ç k nca
Yüksek slâm Enstitüleri lahiyat Fakülteleri haline dönü türüldü ve bulunduklar illerin Üniversitelerine baGland . lk tasar da Türkiye genelinde sadece dört lahiyat Fakültesi dü ünülmü tü. Samsun, Konya, zmir ve Bursa
Yüksek slâm Enstitülerinin stanbul, Ankara, Kayseri ve Erzurum’da aç lmas dü ünülen lâhiyat Fakültelerine baGlanmalar öngörülmü tü. Bu arada bir
y l önce Yozgat Yüksek slam Enstitüsü kapat lm , öGrenci ve öGretmenleri
diGer enstitülere gönderilmi ti. Onun d nda yedi Yüksek slam Enstitüsü
vard . Yetkililer nezdinde, Karadeniz bölgesinde de bir lahiyat Fakültesi gerektiGi tezini savunduk ve ilgilileri ikna ettik. DiGer iller de bu konuda çal malar yapt lar ve sonunda sekiz lahiyat Fakültesinin aç lmas na karar verildi. Erzurum’daki Yüksek slam Enstitüsü de slami limler Fakültesi ile birle tirilerek lahiyat Fakültesi oldu. Bu arada zmir, Bursa, Konya ve Samsun
varl G n sürdürdü. Fakat ilk belirlenen dört fakülte için dü ünülen kadrolar
sekiz fakülteye taksim ediliverdi. Böylece kadro yönünden beklenen ve istenen geni lik saGlanamad .
YÖK Kanunu öyle bir imkân tan d : Daha önce yüksek okullarda en az
on be y l öGretmenlik yapm olanlar n akademik kariyerlere geçi ler aras nda belirlenen bekleme süreleri kald r ld . Ben de tabii on be y ldan fazla
görev yapm t m. Dolay s yla bu imkândan yararland m. 1983’te Konya’ya
gelmeyi istedim. Çünkü S.Ü. lâhiyat Fakültesi için slam Hukuku ÖGretim
Görevlisi kadrosu ilan edilmi ti. Ben de ona müracaat ettim ve geldim. Burada doktora tezimi haz rlad m sundum ve raporlar beklediGim günlerde Muhterem Rektörümüz Erol Güngör vefat edince çal malar ask ya al nd ve hakk mda hiçbir i lem yap lmad . 1986’ya kadar üç y l bekledim. Doktoram vereceGim fakat kabul etmiyor, ilgililer düpedüz oyal yorlard . Yeni düzen kurulmu bir üniversitede düzeni kuran ki i vefat edince, ondan sonraki gelenler konular yeniden ele al p i leri saGlama ald ktan sonra yürütmek istediler.
O zamanki Dekan m z say n Kemal Eraslan’d . Ayn zamanda Sosyal Bilimler
Enstitüsünü de tedvirle görevliydi. Sosyal Bilimler Enstitüsünün yeri de bizim fakültemizdi. Sadece sekretaryas ayr yd .
Kemal Bey, Allah selamet versin, bir türlü konunun üzerine gitmiyordu.
Nihayet, bizi yeterlik imtihan na sokmak istedi. Bunun bir gereGi olmad G n
söyleyerek dilekçe verdim. Neticede doktora çal mam teslim ettim. Jüri kuruldu ve 1986 y l n n Ocak ay nda “doktor” oldum. O y l baz arkada larla
birlikte yabanc dile çal maya ba lad k. Özel olarak Frans zca dersi al yorduk. Ancak ayn y l YÖK taraf ndan “Arapça” yabanc dil olarak kabul edildi.
Biz Frans zca çal may b rakt k. 1986 May s nda Arapçadan yabanc dil imtihan na girdim. Ba ar l oldum. O zaman doçentlik için May s’ta müracaat
yap l yordu. Ertesi y l doçentlik imtihan na müracaat ettim; çünkü bizim için
doktoradan sonra bekleme süresi söz konusu deGildi. Kas m ay nda yap lan
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imtihanda ba ar l bulundum ve 24 Kas m 1987’de “doçent” oldum. Fakat ne
yard mc doçentlik, ne de doçentlik kadrosu verildi. Ertesi y l, 1988’de Prof.
Dr. Hüseyin Ayan Bey Dekan iken, üniversite yönetim kurulunda baz yerlere
kadro verilmesi gündeme gelmi . Hüseyin Bey de beni gündeme getirmi ve
benim için de bir kadro talebinde bulunmu . Böylece bir Profesör kadrosu
tahsis edilmi ti. O bana konuyu daha sonra anlatt G için böyle olduGunu
biliyorum.
Kadro ilân edildi ve ayn kadroya iki ki i müracaat ettik: Ben ve Zahit
Aksu. Gelen ilk raporlar m zda ikimiz de uygun bulunmam z. Sonra yeni bir
jüri ile bu i tekrar deGerlendirildi ve benim atanmam uygun bulundu. O zaman atamay YÖK yapard . San r m 1989’un Haziran nda profesörlük kadrosuna atanmam gerçekle ti. Asl nda atanma karar m daha önce ç km ama
kararname bir yerlerde tak l p kalm . Ben de o zaman, dü ünebiliyor musunuz, hakk m arama eklinde de olsa bir üst makama ne olduGunu sormay
nezaketsizlik addediyordum. Ancak bir y la yak n bir zaman geçince sormak
durumunda kald m. Bir yerde unutulmu dediler. Ayn gün o zamanlar yeni
kullan lmaya ba lanan modern araç faksla rektörlüGe göndermi ler. Böylece
profesör olmu tum ve öGretim görevliliGinden profesör kadrosuna atand m.
1989’da Hüseyin Ayan’ n görevi bitince Rahmetli Prof. Dr. Orhan Karm Fakültemize Dekan olarak tayin edildi. Kendisiyle daha mam-Hatip Okulundayken tan an iki arkada t k. Kendisi Bursal idi, ama mam-Hatip Okulunu Konya’da okumu tu.
Asl nda daha önce Milli EGitim Bakanl G beni Samsun Yüksek slâm
Enstitüsü MüdürlüGünden Konya Yüksek slâm Enstitüsü MüdürlüGüne tayin
etmek istediGinde kabul etmemi tim. “Konya’ya gitmek istiyorum ama müdür olarak deGil” dedim ve tayinimi engelledim. Yani idarecilik yapmak istemiyordum. Orhan Bey, Dekan Yard mc s olmam istedi. Eski arkada l k hat r na, kendisini k ramad m ve ‘peki’ dedim. O görevden ayr l ncaya kadar Dekan Yard mc l G görevimi sürdürdüm. O ayr l nca da yerine Dekan olarak
tayin edildim.
Orhan Bey emekli olarak Dekanl ktan ayr ld G nda ben yurtd nda,
Belçika’dayd m. Profesör oluncaya kadar ne kendi imkân mla ki, zaten böyle
bir imkân m hiç olmad , ne de devlet imkânlar yla yurtd na gitmem söz
konusu olmam t . 1993’de özel bir imkân doGunca ben de izin alarak Belçika’ya üç ayl G na gittim. Bu arada oradan Fransa’ya, Almanya’ya, Hollanda’ya gitme imkân m da oldu. Döndükten sonra da Rektör say n Prof. Dr.
Halil Cin Fakültemiz öGretim üyeleri aras nda, burada dekan olarak kimi
istersiniz eklinde bir nab z yoklamas yapt . Fakat kimin ne kadar rey ald G n göstermeden isimlerin yaz ld G kâG tlar toplay p cebine koyarak gitti.
Bundan dolay nab z yoklamas diyorum.
Bir ay kadar sonra bana dekanl k görevini teklif etti. Yurt d ndan
döndükten sonra dekanl Ga ben vekâlet ediyordum. Dekanl k istemediGimi,
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idareciliGi Samsun’da b rak p geldiGimi, böyle bir niyetimin olmad G n Say n
Rektöre ifade edip te ekkür ettim. Üç defa teklifini tekrar edip srar ettiGi için
de reddetmeyi nezakete ayk r buldum ve “peki” dedim. O da bana “ imdi
kabul edip de sonra beni yar yolda b rakacaksan olmaz bu i ” dedi. Ben de
kabul ettikten sonra böyle bir ey yapmayacaG m , böyle bir eyin bana yak mayacaG n söyledim. Böylece 1993 y l nda dekanl k görevine ba lam
oldum. Bir dönem dekanl k yapt m. Bu arada rektör deGi ti. 1996’da tekrar
dekanl k söz konusu olduGunda, baz arkada lar m z gelip “baz kimseler
dekanl k için çal yorlar, gidip biz rektöre teklifte bulunal m” dedilerse de
kabul etmedim. Rektör bana teklif etmedi, ben de bu yönde bir talepte bulunmad m. Görevim bitince de (gülerek) “izzet ü ikbâl ile çekildik bâb- dekanl ktan”.
Konyal bir eGitimci olan ve Milli EGitim Bakanl G Müste arl G ndan
emekli bulunan Say n Abdullah Ni anc lar 1979 y l nda tekrar Milli EGitim
Bakanl G Müste arl G na getirildi. Bu arada Türkiye’deki Yüksek slâm Enstitüleri, EGitim Enstitüleri ve Yabanc Diller Yüksek Okullar Müdürlerini baz
problemleri görü mek üzere Ankara’da toplad . Tabii o dönemde bir hayli
siyasi olay oluyordu. Bunlarla ilgili baz tedbirler konu uldu. Ondan sonra
beni Ankara’ya almak istediGini söyledi, srar etti ama kabul etmedim. Ben
ailevi sebeplerden dolay Konya’ya gitmek istediGimi söyledim. Yoksa elhamdülillah Samsun’da bir rahats zl G m yoktu. Biraz önce de söylediGim gibi
beni Konya Yüksek slam Enstitüsü MüdürlüGüne tayin etmek istediGini bildirdi, ancak ben kabul etmedim. dareci olarak gelmeyi kabul etmeyince o da
benim, çok arzu etmeme raGmen, tayin isteGimi kabul etmedi ve olduGum
yerde b rakt .
Burada bir hat ram da anlatay m: Samsun’dayken Konya’ya gelmek istediGimi baGl bulunduGumuz Milli EGitim Bakanl G Din EGitimi Genel MüdürlüGüne bildirdim. Onlar da reddettiler. Arkada m olan 4evki Özkan Din
EGitimi Genel Müdürü oldu. O zaman Senato ara seçimleri vard . “Samsun’dan aday olacaG mdan dolay Konya’ya naklimin yap lmas ” eklinde bir
dilekçe yaz p gönderdim. Çünkü o zaman bir memur, bulunduGu yerden aday
olamazd ama bir ba ka ilden aday olabilirdi. 4imdi istifa gerekiyor; o zaman
istifa gerekmiyordu, ba ka ilde olman z yeterliydi. Sonra kar la t kça konuur güleriz birbirimize. Çünkü benim dilekçem eline ula nca böyle bir istekte
bulunduGuma inanmam ve hakk mda “böyle siyasi yönü olan birisi deGil”
diye dü ünmü . Sonra da Samsun mam-Hatip Okulu Müdürünü arayarak,
böyle bir durum var m diye sormu , onlar da duymad k demi ler. Bu günlerde dendiGi ekliyle söyleyecek olursak böyle bir “masum yalan” m z oldu.
Konya’ya tekrar gelebilmek için bir tak m mazeretler ar yoruz, fakat tayinimizi bir türlü yapm yorlar. Ailevi sebepten kast m u: Annem orda benim
yan mdayd ve Konya’y çok özlemi ti. Arada bir gelip gitmesi yeterli olmuyordu. ki k z ve h s m akraba buradayd . Ya na göre dü ünecek olursak
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hakl bulacaG m z bir durumdu. Ben o yüzden Konya’ya gelmek istiyordum
ama olmad (gülüyor).
Bana 1985’te Diyanet leri Ba kanl G da teklif edildi. O zaman Ba kan
olan say n Tayyar Alt kulaç emekli olacakt . Devlet Bakan say n Kaz m
Oksay Diyanet leri Ba kanl G na bak yordu. Beni davet etti; gittim, makam nda görü üp konu tuk. Kendisinden dü ünmem için süre istedim. O s rada
Meclise gidecekmi , beni de arabas na alarak götürdü. Orada Devlet Bakan
olan hem ehrimiz Say n Abdullah Tenekeci’yle tan t rd . Ben de kendisini ilk
defa orada gördüm. Say n Oksayi, Say n Tenekeciye “senin hem ehrini buraya getiriyoruz” dedi. Bu arada orada bulunan Say n Mehmet Keçecilere de
söyledi. ki gün sonra beni arad . Ben dört çocuGumun okumakta olduGunu
belirttim ve te ekkür ederek mazeretimin kabulünü rica ettim.
Bu durumu Say n Alt kulaç daha sonra duymu , kabul etmediGimden
dolay da bana epeyce sitem etmi ti; Ankara’ya geldin de “niye benimle görü meden döndün” diye. DoGrusu kimseyle görü memi tim. Çünkü idarecilik
hevesim yoktu. Nitekim Dekanl G m s ras nda da Ba bakanl kta bir göreve
atanmam için 2547 say l kanunun 38. maddesi uyar nca YÖK kanal yla Üniversite Yönetim Kurulundan izin istenmi ti de onu da kabul etmemi tim.
Asl nda teklif edilen görevler, herkesin kolayl kla reddedemeyeceGi görevlerdi. Netice olarak unu söylemek istiyorum; idareciliGim dekanl kla tamamland .
Bu arada bir de tabii dernekçilik, vak fç l k yönüm var. 1958’de mamHatip Okulundan mezun olduGumuzda arkada lar m zla birlikte “Türkiye
mam-Hatip Okullar Mezunlar Cemiyeti” isimli bir dernek kurduk. Bu dernek ayn zamanda “ slam’ n ilk Emri OKU” diye bir dergi ç karmaya ba lad .
stanbul Yüksek slam Enstitüsü’nde okurken, o y llarda ç kan ve Ahmet Said
Matbaas ’nda bas lan say lar n matbaadaki takibi ve tashihinin yap lmas
i lerini ben yürüttüm. 1978’e kadar Oku Mecmuas devam etti. Ayl k idi ve
212 say ç kt . San yorum, alan nda Türkiye’nin en uzun ömürlü dergilerinden birisi idi, eGer birincisi deGilse.
4u anki Selçuk Üniversitesi lâhiyat Fakültesi binas n yapt ran “ mam
Hatip Okulu Yüksek slam Enstitüsü Talebe Yurtlar Tesis ve Ya atma DerneGi”nin Yönetim Kurulunda da bulundum. Bugünkü lâhiyat Fakültesinin tedrisat n n devam ettiGi binay bu dernek yapt rd . Bu dernek ayn zamanda
“ lahiyat Tedrisat na Yard m Eden Dernekler Federasyonu”na üye bir dernek
idi. O Federasyon hala var ama maalesef çal m yor. Her hâlde sonraki gelen
nesil öncekiler kadar faal deGil.
1966’da “Manevi DeGerleri Koruma ve lim Yayma Cemiyeti”nin kurulu unda da bulundum. Bu DerneGi kurmaktan maksad m z, Konya’da pek çok
say da kurulmu bulunan Kur’an Kurslar ile ilgili dernekleri bir çat alt nda
birle tirmek ve yard mlar tek elden toplamakt . Çünkü herkes hemen hemen
ayn yer ve kimselerden yard m al yor, ayn e ikleri a nd r yordu. Bu bak m-
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dan birle elim istedik. Bütün derneklerin feshedilip bu Cemiyetin çat s alt nda toplanmas için gayret sarf ettik. Gerçekten de oldukça güçlü derneklerden
baz lar kendini feshetti ve Manevi DeGerleri Koruma Ve lim Yayma Cemiyetinin çat s alt nda birle ti.
O s ralarda Cemiyetin maddi ihtiyaçlar n kar lad G baz lar yat l 19
Kur’an Kursu vard . Oldukça ileri düzeye ula m olmam za raGmen, birle en
baz eski derneklerin yöneticileri, ba lang çta ikna oldularsa da sonra Yönetim Kurulunda birlikte karar verilen bir ortam kendilerine yediremediler. Biz
tabii o zaman gençtik ama Yönetim Kurulunda ya l Hoca Efendiler de vard .
Bunlar Yönetim Kurulunda tart larak karar al nmas n , hele kendi tekliflerinin, sonradan karar alt na al nm olsa da, tart lmas n ho kar lamad lar. Yeniden eski derneklerini ihya etme yoluna gittiler ve bir k sm ayr ld .
Daha sonra kanunlarla derneklerin faaliyetleri daralt l nca, 1972’de
Türk Anadolu Vakf kuruldu. Cemiyet ad alt ndaki baz dernekler kendilerini
feshederek maddi varl klar yla birlikte vakfa intikal ettiler. 1983’te Konya’ya
geldikten sonra 18 y l bu vakf n ba kanl G n yapt m. Türk Anadolu Vakf ,
eGitim öGretime hizmet veren bir vak ft r; ortaöGretim seviyesindeki okullara
yard m eder, üniversite öGrencilerine burs verir, her kademede öGrenim gören
öGrencilere yurt imkân saGlam ve hâlen de saGlamaya çal r, Kur’ân Kurslar na maddi destek verir, haf z öGrencilere burs vererek haf zl klar n saGlat r. Selçuk Üniversitesi yerle kesindeki camiyi bu vak f yapt rm t r. Genel
olarak vak f, yard ma muhtaç olanlara yard m ederek ve özel olarak da s cak
bir a a muhtaç olanlara s cak a vererek onlar n yaralar na merhem olmaya
çal r.
Yine bu vak f bizim lâhiyat Fakültesindeki on kadar ara t rma görevlisini bilgi ve görgülerini art rs nlar, hiç olmazsa öGrendikleri Arapçan n pratiGine te ebbüs etsinler veya geli tirebilsinler diye 6 ay süreyle M s r’a gönderen bir müessesedir. Bu da güzel bir hizmetti. Bizim nesil, her hangi bir sebeple yurt d na gidemedi. Bundan dolay da kitaptan öGrendikleri dili pratiGe dönü türemedi. Bu sebeple de bir tak m s k nt larla kar la t . stedik ki,
yeni nesil böyle bir durumla kar la mas n; genç ya ta yurt d na ç karak
baz özellikler kazans n. nsan baz eyleri ancak belli ya larda elde edebiliyor. O ya geçirdikten sonra o tür eyleri elde etmesi zor oluyor ve hatta
mümkün olmayabiliyor. Meselâ benim Frans zcam Yüksek slam Enstitüsü’nden mezun olduGumda son derece iyiydi. Hatta mam-Hatip Okulunda ve
Yüksek slam Enstitüsü’nde k sa dönem de olsa Frans zca okuttum. Ancak
30 y l sonra bir i e yaramad . 1993’te yurtd na gittiGimde çat pat bir eyler
söylemeye çal t m. Tabii talebelikten 30 y l sonra Fransa’ya gitsen kiminle
konu acaks n, kiminle arkada l k edeceksin? Bunlar zor eyler. Suudi Arabistan’a da ilk defa 1989’da hac münasebetiyle gittim, o da hac ibadetiyle
geçti zaten. Hâlbuki daha gençken biraz daha uzun süreli gidebilseydik konu may da becerir ve dili daha kal c hale getirebilirdik.
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Bir makam sahibi olduktan sonra Araplarla konu urken de tabiat yla
s k nt çekiyorduk. Çünkü belli bir makam temsil ediyorduk, hata edersek
hatan n o makama yöneltilmesi söz konusuydu. Bu gençler ayn duruma
dü mesinler diye i te her y l üç ara t rma görevlisini yol paras ve burs vererek M s r’a gönderdik. Alt ay kal p istifade edenler oldu. Bir k sm gitti hastaland m veya alacaG m kitaplar ald m diyerek bir ayda geri döndü. Bir k sm
kitap almaya verdiGiniz para yetmiyor dedi. Biz onlar kitap als n diye deGil,
sadece dili konu maya cesaret etsin, korkuyu üzerinden ats n diye göndermi tik. Oradaki ortalama bir memurun ald G maa tan daha fazlas n burs
olarak verdik. Orada geçimini rahat kar layacak destekle gönderdik. Fakat
bu gibi olaylarla kar la nca; her halde bizden istenmeden böyle bir ey yap nca yap lan i in önemi azal yor veya i deGersiz ve önemsiz olarak niteleniyor, diye dü ündük. En iyisi bunu keselim dedik ve bitirdik. Ayn zamanda
bu vak f 1970’li y llar n sonuna doGru Fakültemize ilk defa al nan ara t rma
görevlilerine de hem burs verdi, hem de ihtiyaç duyulan kitaplar sat n ald .
1996’da dekanl ktan ayr ld ktan sonra öGretim üyeliGi görevimi devam
ettirdim ve 2006’n n birinci ay nda emekli oldum. 4imdi emekliliGim devam
ediyor.
Evliyim ve biri k z dört çocuGum var. Hepsi üniversite bitirdi. K z m
Emine diki öGretmenliGi bölümünden mezun ve u anda Yard mc Doçent
olan Ahmet Aras’la evli, ev han m . OGullar m n han mlar da üniversite mezunu, onlar da çal m yor, ev han m olarak hayatlar n sürdürmektedirler.
OGullar mdan Mehmet, Konya S.Ü. Ziraat fakültesinden mezun. Yusuf
R za ve Ömer Faruk ODTÜ Elektrik ve Elektronik Fakültesinden mezunlar.
Her ikisi de yüksek lisans yapt lar. Mehmet Türkiye Diyanet Vakf ’n n Konya’daki Yüksek ÖGrenim Yurdu’nda Müdür, Yusuf R za Hazine Müste arl G ’nda, Ömer Faruk da özel bir irkette çal maktad r.
mam-Hatip Okulu, ilk aç l nda u anda ev olarak kullan lmakta olan
bir yerde eGitim ve öGretime ba lad . 4imdiki Merkez mam-Hatip Lisesinin
güney taraf nda bulunan sokaG n kö esinde yenilenmi bir mescit var; Meydan Ahmed Camii. Onun tam kar kö esindeki evdi okulumuz. Küçük bahçeli
bir evdi. Tavan aras nda da bir s n f m z vard . Kadrolu öGretmen yoktu. lk
müdürümüz Ali R za UGurlu isimli bir hukukçu idi. O binada bir y l müdürlük
yapt ve ders y l sonunda yaz tatilinde iken vefat etti. Allah rahmet eylesin.
Rasgele birisi deGildi, idarecilik yönü kuvvetli bir zat idi. O sene resim, beden
eGitimi derslerine var ncaya kadar, kültür derslerine farkl okullardan Konya’n n en iyi öGretmenlerini getirdiGini rahatl kla söyleyebilirim. San r m
sadece Türkçe ve Biyoloji öGretmenimiz kadroluydu. Ra it Umsan ve Vehbi
Özüner Türkçe öGretmenlerimiz, As m Tabanl resim öGretmeni, Nail
Gökbudak tarih öGretmenimizdi. brahim Kazanç matematik öGretmenlerimizdi, 4akir Oba fizik öGretmenimizdi mesela. Sonraki y llarda da hep böyle
gitti. Meslek derslerine ise, Konya’daki hocalardan ba ta Hac Veyis Zade
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Mustafa Kurucu olmak üzere çe itli hocalar geldiler. Mesela Konya Müftüsü
Abdullah Ulubay; kendisi Kad ’l-kudât’tan mezundu. Mehmet Tahir Elliiki,
Fatih Göktay Akaid ve slâm Dini derslerimize gelen Hocalar m zd . Bunlar
eski lahiyat Fakültesi Mezunu olan hocalard . Hakk Özçimi Kur’ân- Kerim,
Hamit Özyakut ve Ali Uca Arapça derslerimize geldiler. Yedi y l içerisinde
deGi ik kimseler hocal k yapt lar. SaGlam bir kadro huzurunda ba lay p, zaman içinde deGi se de yine saGlam bir eGitim-öGretim kadrosundan istifade
ederek mezun olduk diyebilirim.
Kaliteyi deGerlendirmek aç s ndan unu ifade edeyim. O dönemde tabiat yla s n fta kalmak vard ve öGrenci iki sene kald G zaman okuldan uzakla t r l rd . Biz mam-Hatip Okuluna 280 öGrenci ile 6 ube olarak ba lad k,
7. s n fa geldiGimizde ise tek ubeye indik. S n f mevcudumuz da 49 a indi. O
y l mezun olanlar n say s ise yan lm yorsam 41veya 42 idi. Elenme oran
%82, ba ar oran ise %18 dir.
Yüksek slam Enstitüsünde Hocalar m z n bir k sm üniversite kökenli
idi. 4öyle ki, 1960 y l n n 27 May s nda ihtilal olunca, üniversitelerdeki hocalardan bir k sm ihraç edildi. Bunlar n say s 147 idi. Bunlardan bir k sm
stanbul Yüksek slâm Enstitüsünde bizim derslerimize geldi. Bunlardan Prof.
Dr. Celâl Saraç ayn zamanda Müdürümüz idi. Prof. Dr. Halit Kemal Elbir,
Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan, Prof. Dr. Selçuk Özçelik, Prof. Dr. Necmettin Berkin,
Prof. Dr. Abdülkadir Karahan Hocalar sayabilirim.
Frans zca hocam z 4ahap 4imay idi. Kendisi ayn zamanda .Ü. Edebiyat Fakültesinde de ders verirdi. inin ehli bir kimse idi. Frans zcam z n
güzel olu u ondan kaynaklan yordu. Kendisinden öGretmenlik mesleGini de
öGrendik. Kariyer yapmam t , unvan yoktu, fakat eGitim ve öGretimde birçok noktada örnek al nacak nitelikte bir hocam zd . Son derece de dakik idi;
zaman nda derse girip zaman nda ç kan, tebe iri cebinde ta yan ve asla
dersini aksatmayan bir hocayd . Kar k dinlemeden, bir mazerete s G nmadan görevini hakk yla yapard . Benim üzerimde ahsen çok etkisi oldu. Ben
de daha sonra hocal G m s ras nda o prensiplerden faydaland G m ve uygulamaya çal t G m söyleyebilirim. lk y l, bizi bir seviye tespit s nav na tabi
tuttu. Bir kitap tespit etti. DeGi ik yerlerden gelen bizleri belli bir noktadan
ald , belli bir seviyeye ç kard . Edebiyat Fakültesindeki kurlar na da bir müddet devam ettim. Mezun olduGumuzda ben birileriyle Frans zca mektupla acak seviyeye gelmi tim. Yabanc dilin önemine dair o dönemde biraz yönlendirilmi olsayd k, san r m çok daha iyi bir netice hâs l olurdu. 4imdi bile dilin
ana yap s n , kurallar n biliyorum, kelimeler de a ina geliyor ama kar l G n
bilmiyorum. Bugün bu durumday m.
Mükerrem Kâmil Su slâm Sanatlar Tarihi, Nihat Sami Banarl da Edebiyat, Osman Pazarl Pedagoji ve Ahlâk Hocalar m zd . Her üçü de kariyer
sahibi deGillerse de sahalar n n mümtaz ahsiyetlerindendi. Arapçaya 4erif
Haz m Bey gelmi ti. Kendisi Irak Kral Faysal’ n day s idi. Türkiye’de stan-
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bul’da doGmu , büyümü tü. stanbul Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra
Fransa’da t p tahsili de yapm bir kimse idi. Emirgân’da bir kö kü vard .
Kendisinin esas büyük kütüphanesi o y llarda BaGdat’taym . Orada ihtilal
olunca Türkiye’ye gelmi ; Türkiye’de de ihtilal olunca bir iki sene daha kald
ama sonra buradan da ayr ld . Bir bayram günü baz hocalar m zla birlikte
kendisini kö künde ziyarete gitmi tim. Böylece ders d nda da kendisini
yak ndan görme f rsat m oldu. 4unu söyleyebilirim: Her yönüyle aG rl G ,
bilgisi ve tevazuu görünen bir zat idi. Derste Türkçe konu mam z istemez
“Vars n yanl olsun, düzelir, doGru olur” derdi. Bize Katru’n-nedâ okutmu tu. Ahmet DavudoGlu Hocam z da bize F k h ve F k h Usûlü dersleri okutmu tu. Ayn zamanda Enstitümüzün MüdürlüGünü de yapm t . Kelâm dersini
Celâleddin Ökten (Celâl Hoca diye maruf) hoca’dan okudum. Tevhid ve Akaid
derslerimize Ömer Nasuhi Bilmen Hocam z gelmi ti. slâm Felsefesini Nevzat
AyasbeyoGlu, Tasavvuf Tarihi dersini de Mahir z Hocalar m zdan okuduk.
Hepsinden Allah raz olsun ve her birine rahmet eylesin. Âmin.
2- Akademik çal 8malar konusunda, sizin döneminizle günümüz
aras nda avantaj ve dezavantajlar aç s ndan ne gibi farkl l klar görüyorsunuz?
mam-Hatip Okulu ve Yüksek slam Enstitüsü, Milli EGitim Bakanl G ’na baGl birer orta ve yüksek öGretim kurumlar idi. Bu sebeple de her ne
kadar bu enstitülerde akademik kariyer sahibi hocalar bulunsa da kurum
buna aç k olmad G için akademik çal ma ancak bu kurumlar n d nda ve
üniversite seviyesinde mümkündü. Bu bak mdan benim öGretmenlik yapt G m
y llarda Yüksek slam Enstitülerinde akademik kariyer yap lmas söz konusu
deGildi. Yaln z bu kurumlara asistan unvan yla elemanlar al nd . Fakat o
y llarda Türkiye genelinde be Yüksek slam Enstitüsü varken, san yorum
bunlara toplam 10 kadar asistan al nm t . Yeteri kadar asistan kadrosu verilmediGi için, biz de aç lan imtihanlar yoluyla, öGretim üyesi olarak girmi tik. Yüksek slam Enstitülerine çe itli yollardan öGretmen atamalar da yap ld . Bunlardan bir k sm doGrudan müdür ve müdür yard mc s eklinde idareci olarak tayin edildi. Yurtd na Milli EGitim Bakanl G kanal yla gidip orada
doktora yap p dönenlerin bir k sm , bir fakültede göreve ba lay ncaya kadar
Yüksek slam Enstitülerinde görevlendirildi. Baz kimseler de dosyas na göre
uygun bulunduklar için tayin edildi. Bazen de imtihan aç lmas suretiyle
ba ar l olanlar -bizim gibi- tayin edildi. Dolay s yla Yüksek slam Enstitüsü
Hocal G na tayinde tek ve belli bir ölçü yoktu. Milli EGitim Bakanl G n n ihtiyaca göre ba vurduGu çe itli yöntemler vard . Hat r için tayin edilenler de,
‘buras bir yüksekokuldur, burada belli bir kariyere ihtiyaç vard r, dolay s yla
bunlar yeti tirelim’ dü üncesiyle tayin edilenler de dâhil olmak üzere, tayinde çe itli dü üncelere dayanan birçok yöntem uyguland . Bu sebeple, asistan
olarak tayin edilenler de, yapt klar çal ma kabul edildiGinde herhangi bir
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unvan alm yorlard . Benim için de ayn durum geçerli oldu. Asistan olarak
tayin edilenler de jüri önünde tezlerini savunmalar na raGmen bir unvan sahibi olmad lar. Bu durum, Yüksek slâm Enstitülülerinde akademik kariyer
yapma imkân n n olmad G n gösteriyor. Bu bak mdan, ilk defa 1959’da aç lan Yüksek slam Enstitüsünün zamanla çoGalarak say lar 1976’da 8’e
ula m olmas na raGmen, buralarda akademik kariyer sahibi olacak ekilde
bir çal ma söz konusu olmad . Nihayet 1977’de bu kurumlar n baGl bulunduGu Milli EGitim Bakanl G Din EGitimi Genel MüdürlüGüne tayin edilen Say n Tayyar Alt kulaç, Yüksek slam Enstitülerine 100 asistan kadrosu tahsis
etti. Bu kadrolar için imtihan aç ld ve kazananlar n tayini gerçekle tirildi.
Bunlara da ilmi bir çal ma yapma mecburiyeti kondu. Ben o y llarda Samsun
Yüksek slam Enstitüsünün müdürüydüm. Biz de açt G m z imtihanda 10
kadar asistan alm t k. Bu asistanlara dan manl k yapacak öGretim elemanlar n çe itli üniversitelerde profesör olan ki ilerle bizzat görü erek seçtim.
Çünkü o y llarda Erzurum slami limler Fakültesi d ar dan doktora yapma
imkân tan yordu. Ben de zaten bir tez çal mas yapmak mecburiyetinde
olan asistanlar n bu çal malar n doktora tezi olarak haz rlamalar na ve
doktor unvan ald klar nda da Enstitümüzde öGretim üyeliGine tayinlerinin
yap lmas na imkân haz rlad m. Asistanlar bu yönde çal maya te vik ettim.
1975’te ben de bu imkândan istifade ederek orada imtihana girmi tim.
Kayd m yapt rd m, iki seminer çal mas n da tamamlad m ve ba ar l oldum
ama Samsun Yüksek slâm Enstitüsüne Müdür olarak tayin edilince, bu yeni
görevim bana ayr ca bir tez çal mas f rsat vermedi. Dolay s yla kayd m
silindi.
Bu te vikler neticesinde bizim Samsun’daki asistan arkada lar m z d ar dan doktora yapma imkân n elde ettiler. Tamam olmasa da yar dan
fazlas doktoray d ar dan tamamlad . Dan manlar üniversitede olduklar
için, biz de doktora konusunu ayn zamanda kendisinin Yüksek slâm Enstitüsünde yapacaG ara t rma çal mas olarak kabul ettik. Böylece asistan
arkada lar m z n çoGu hem doktor unvan na sahip oldular, hem de haz rlamalar gereken çal may gerçekle tirmi oldular.
Öyle hat rl yorum ki, diGer Yüksek slam Enstitülerinde doktoraya te vik konusunda böyle bir yol takip edilmedi ama kendi gayretleriyle doktoray
ve asistanl k çal mas n tamamlayanlar da elbette oldu.
Bunlar unun için söylüyorum: Gerçekten bir rehber olduGu takdirde,
gençlerimizin kendilerini çal ma sahas na verebileceklerini dü ünüyorum.
Bu o zaman da böyleydi, imdi de böyledir.
Sonunda 1982’de ç kan YÖK Kanununun gereGi olarak Yüksek slam
Enstitüleri lahiyat Fakültelerine dönü ünce, doktoras n yapm arkada lar m z çok rahatl kla bu unvanla lâhiyat Fakültelerinde devam etme hakk
elde ettiler. Doktora yapmam olanlar ise daha önce bahsettiGim kolayl klardan faydalanarak k sa zamanda doktoralar n verme imkân buldular. O y l-
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larda Türkiye’de üç ayr yüksek okul vard : Yüksek slam Enstitüleri, EGitim
Enstitüleri ve Yabanc Dil Yüksek Okullar . Enstitüden fakülteye geçi sürecinde, Kanuna göre bu kadrolarda bulunanlar n bir y l denenerek bu i i yapabilecek görülenlerin görevlerini Fakültelerde sürdürmeleri, yapamayacaklar n ortaöGretime gönderilmeleri hükmü yer al yordu. 4unu rahatl kla ve
övünçle söyleyeyim ki, bunlar n içinde akademik kariyer yapan, yapmaya
haz rl kl ve buna yatk n elemanlar olan tek yüksek okul Yüksek slam Enstitüleri idi. DiGer yüksek okul elemanlar n n böyle bir çal madan ne haberleri vard , ne de hemen kolayl kla unvan almak üzere ellerinde haz r bir çal ma mevcuttu. Bunun neticesinde, Yüksek slam Enstitüsü öGretmenlerinin
çoGu lahiyat Fakültesine dönü üm sürecini takiben görevlerinde kalmay
ba ard . Kurumlar n kurulu gayeleri istikametinde yürümelerini saGlayacak
nitelikte kanun ve yönetmeliklerin ç kar larak uygulanmas , ehil ki ilere hak
ettikleri görevlerin verilmesi, bir kurumun daha güzel bir ekilde çal mas n
saGl yor ve istikbalini garanti alt na al yor. Bugün ben sonradan fakülte haline dönü en kurumlara bakt G mda, lahiyat Fakültelerinin bu anlamdaki
fark n aç k bir ekilde görebiliyorum. Bu kurumlar n içinde yeti mi ve görev
yapm bir kimse olarak, 70’li y llar n ba nda ba layan ve sonraki y llarda
devam eden siyasi olaylar n bizim kurumlar m z da etkilemi olmas na raGmen, bu yöndeki etkilerinin diGerlerine k yasla son derece hafif kald G n
söyleme imkân na da sahibim. Bu güzel bir basiretin neticesidir ve bu kurumlar n temelleri saGlamd r. Fakültele meden sonra Yüksek slam Enstitünden buraya aktar lan akademik personelin yan s ra sonradan da ara t rma
görevlileri al nd ve bu günümüzde de devam ediyor.
Bir de san yorum u hususa dikkat çekmemde fayda var: mam-Hatip
Okullar ilk aç ld G nda, bu okullara kaydolanlar n, ortaokulda okuma çaG n
a m , 16 ya n geçmi kimseler olduklar bir gerçektir. En küçüklerinden
birisi bendim ve mam-Hatip Okulu aç lmasayd ben de okumayacakt m. 4unu anlatmaya çal yorum: Bu okula gelen öGrenciler ba tan beri uurlu kimselerdi. Ya lar n küçülterek bu okullara geldiler ve bu okullara velilerinin
zorlamas veya mai et kayg s olmadan kaydoldular. Herhangi bir maddi
menfaat dü ünmeden, kendilerini dine hizmet kervan na kat lacak kimseler
olarak gördüler. Böyle bir çal ma neticesinde ba ar l oldular. Daha sonra da
kendilerine hizmet verildiGinde, bu hizmetleri ba ar yla yürütme imkân n
buldular. Bu ayn zamanda mam-Hatip Okullar n n istikbalinin herkes taraf ndan garantili görülmesini saGlad . Ayr ca ba lang çta bu okullar aç l rken
bunlar n aleyhinde bulunan kimselerin yanl dü ündüklerini, tayin edildikleri görevlerini ba ar yla ve hakk yla yaparak ortaya koydular. Tabii bundan
ders almak isteyen kimseler, kendi dü üncelerini deGi tirip düzelttiler ama
deGi tirmeyen, hala inatla bu okullar n aleyhinde olan kimselerin varl G nda
bir gerçektir.
Tevhîd-i Tedrisat Kanununun gereGi olarak stanbul’da Daru’l-Funûnda
(Üniversite) kurulan lahiyat Fakültesi bilindiGi üzere Üniversite reformu
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gerçekle tirilirken 1933’te kapat lm t . 1949’da Ankara Üniversitesi bünyesinde yeniden aç l ncaya kadar 16 y ll k bir süre geçti. Ankara Üniversitesi
lâhiyat Fakültesinin ilk mezunlar ndan bir k sm mam-Hatip Okulunda
iken, bize hocal k da yapt . lk kurulu u göz önünde bulundurulursa, lahiyat
Fakültesi yoGun istek ve biraz da mecburiyetten dönemin iktidar taraf ndan
aç ld . Osmanl dan Cumhuriyete geçtikten sonra, yeni ilkeleri yerle tirebilmek
ve bu ilkelerin kar s nda fikir düzeyinde kalsa da herhangi bir cephenin
olu mamas gerekiyordu. Bunun için kapat ld ktan sonra lahiyat Fakültesinin hemen yeniden aç lmas uygun bulunmad . Fakat aç lma zorunda kal n nca da program , olmas gerektiGi ekilde yap lmad . Asl nda bu adla aç lan
bir Fakültede her ne kadar bütün dinlerin okutulmas gerekirse de kendi toplumunun inanç sisteminin aG rl kl olarak okutulmas n ve ara t r l p incelenmesini de gerektirir. Tabiat yla Ankara’da aç lan lahiyat Fakültesi de bir
Müslüman ülkenin lahiyat Fakültesi olduGuna göre burada aG rl kl olarak
slamî limler okutulmas gerekir. Ancak bu Fakültede “eGer burada Bat daki
Teoloji Fakültelerinin programlar uygulanacak olursa, Cumhuriyetin ilkelerinin yerle mesine kar ç kacak fikirlerin olu umuna engel olunmu olur”
mant G yürütüldü. Bu sebeple de program nda slâmi limlere mümkün olduGunca az yer verilmeye çal ld . ÖGrencilere de sürekli u fikir benimsetilmeye çal ld : “Din, dolay s yla slam Dini de, daima tutucudur ve deGi mez
esaslara sahiptir. Hâlbuki insan akl bunun ötesinde bir tak m eyleri sorgular. Böyle olunca, biz kendimizi ba kalar na anlatabilmek için, onlar n bildikleri eyleri bilmemiz gerekir, mesela bir H ristiyan’a slam’ anlatman n yolu,
H ristiyanl G bilmekten geçer.”
Bu dü ünce yay lmaya çal ld . Ancak göz ard edilen u idi: Kar s ndaki kimseye b rak n empoze etmeyi, söylemek istediGi konuda yeterli bilgisi
olmayan bir kimsenin doGru bilgi vermesi mümkün deGildir. Bundan daha
tabii de bir ey olamaz. Bu durumda kendi dinine ait bir bilgiye sahip olmayan ki inin, ba kas na anlatabilmek için kar s ndakinin bilgisini edinmesinin ne bir faydas , ne de bir anlam ve mant G kal r. Çünkü ki inin diniyle
ilgili kendi bilgisini aktarabilmesi, inand G dinin bilgilerini almas ve anlamas na baGl d r. EGer bunu yapam yorsa, b rak n ba kas na faydal olmay ,
bu ki inin kendisine de bir faydas olamaz. Bizdeki at lan yanl ad mlar n
temelinde bu anlay yatmaktad r. Hala günümüzde lâhiyat Fakültesi öGrencileri aG rl kl olarak slami limleri okurlarsa Fakülte Teoloji Fakültesi konumundan slâmi lahiyat konumuna kayar ve burada sadece dogmatik bir
tak m bilgiler verilmi olur, dü üncesi sürmektedir. Onun için bu fakültelerde
daha çok felsefi aç l ml derslere ve ilimlere aG rl k verilmesi gerektiGi hep
vurgulanm , hep bu yöne dikkat çekilmi tir. Hâlbuki lâhiyat Fakültesinde
okuyan bir öGrenci önce kendi sahas yla ilgili bilgileri elde etmeli ki, sonradan bu bilgileri ba kalar na aktarabilsin, anlatabilsin.
Bütün bunlar göz önünde bulundurularak, Ankara Üniversitesi lâhiyat
Fakültesi’ne Kur’an- Kerim dersi konulurken bile onun Türkçe olarak oku-
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tulmas benimsendi. F k h dersleri ise konulmad . Çünkü “F k h eriatt r;
lâhiyat Fakültesinde ise eriat n yeri yoktur” diye dü ünüldü. Yani F k h, bir
ilim olarak görülmeyip kendisinden korkulan ve kaç n lmas gereken bir öcü
olarak deGerlendirildi. Dolay s yla memleketimiz ve insanlar m z için zararl
bilgiler birikiminden ibaret diye dü ünülerek ondan uzak duruldu. Bunun
yerine, bir ara, k smen slam Hukukunu tan t c niteliGe sahip bir dersin okutulmas benimsendi. Daha sonra bak ld ki, slam Hukuku da slam’ n hukuk
yönünü gün yüzüne ç karmakta o zaman bundan da vazgeçilerek sadece
slâm’ n ibadetler bölümünü anlatacak programlar ihdas edildi. Yani önceleri
F k h, slam eriat n ortaya koyuyor diye program d tutuldu; sonralar da
slam Hukuku dersi bu tehlikeye k tutuyor görüldü. Dolay s yla bu da okutulmamas gereken bir ilim olarak deGerlendirildi ve bu korku uzun y llar
devam etti. Bana göre Yüksek slam Enstitülerinin aç l na kadar bu durum
sürdü. Yüksek slam Enstitüleri, mam-Hatip Okullar n n bir devam olduGu
ve mam-Hatip Okullar nda da bu derslerin tamam meslek dersi olarak okutulduGu için, bu dersleri okutacak öGretmenlerin yeti tirilmesi gerektiGi düüncesiyle bu dersler Enstitülerde okutuldu.
Ben bütün bunlar niçin anlat yorum? Bu dönemde kariyer yapma zemininin nas l olu tuGunu ortaya koyabilmek için.
1950’den önce tabiat yla eski harfle yaz lm ne varsa, bunlar n hepsi
yasakland . Resmi Kütüphanelerdeki bu kitaplardan zayi olanlar n arkas na
bile dü ülmedi. Evdekiler ise tamamen sakland . Kimisi duvar n s valar n n
alt na, kimisi bahçeye kaz lan bir çukurun içine sand klar içinde, kimisi de
maGaralara sakland . Meram Dere’de çay n üst taraf nda bir maGarada
1950’den sonraki y llarda hala parçalanm ve daG lm eski kitaplar görmü tüm. 1954’te mam-Hatip Okulunun dördüncü s n f nda Tefsir, Hadis,
Kelam ve F k h gibi dersleri ilk defa okumaya ba layacaG m z zaman, okuyacaG m z kitaplar bulabilmek için Konya gibi bir yerde ara t rma yapt G m zda
bulamad k. F k htan Nûru’l-îzâh, hadisten Tecrîd-i Sarîh metni, Tefsirden
Celâleyn, Kelam’dan el-Emâlî gibi kitaplar , (1924’ten 1933’e kadar devam
eden) Eski mam Hatip Okulu mezunlar n n da bulunduGu Konya’da bulmakta s k nt çektik. Ben 1954’te Eski lahiyat Fakültesi mezunu bir Hoca Efendiye –Allah rahmet eylesin- Celâleyn Tefsiri var m diye sorduGumda, Hoca
Efendi “Yani siz bunlar okuyacak m s n z?” diye hayret etmi ti. O zaman
fotokopi, teksir ve ofset imkânlar da henüz yoktu. Teksir makinesi 1956
y llar nda ancak kullan lmaya ba land . Bu oldukça s k nt l bir durumdu.
Bütün bunlar göz önünde bulundurulunca, lahiyat Fakültelerinde veya
1950’li y llarda kurulmu olan stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi slam
Ara t rmalar Enstitüsü ve 4arkiyat Enstitüsü gibi yerlerde doktora yapabilecek kimselerin çal malar , eriat n hortlamas ndan korkulduGu için, bizzat
konular üzerinde çal ma pek yap lamad . O dönemde biraz da ihtiyaç giderme aç s ndan, eser tahkiki ve tan t m eklindeki çal malar revaçtayd . Tabiat yla o dönemde imdiki imkânlar bulunmad G için, bir yazma eserin ünik
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nüsha m olduGu veya varsa ba ka nüshalar n n nerelerde bulunduGunu öGrenmek oldukça zordu. Yazmalar n ya sayfa fotoGraflar çekiliyor yahut da
mikrofilmi al n yordu. Bu durumda mikrofilm okuyan makineniz olacak ki
perdeye görüntüyü yans t p oradan okuyas n z. FotoGraflar da ancak büyüteçlerle okuyabilirdiniz. Böyle bir çal ma dönemi 1960’l y llarda da devam
etti. Nihayet ihtilal sonras dönemlerde bu konular biraz daha sanki korkulu
olarak görülmemeye ba land . Çünkü kar t fikirlerin ortaya ç kt G ve çoGald G bir dönem ba lam t .
Bu arada unu bir güzellik olarak ifade etmek istiyorum: 1958’de ilk
defa mam-Hatip Okullar lise k sm ndan mezun vermeye ba lad G dönemde,
dini hayat canland racak kitaplar da ticari amaçla da olsa yay mlanmaya
ba lad . Telif, tercüme veyahut mevcut kitaplar n yeni harflerle tekrar bas lmas eklinde bir ne riyat faaliyeti oldu. mam-Hatip Okulu mezunlar n n
camilerde veya müftülüklerde görev almalar , ayn zamanda halkla temaslar n art rd . Genç ve ayd n din adam olarak tan nan bu kimselerin çevresinde
yeni gençlerin topland G n gördük. Bu sebepledir ki, o dönemde bas lan dini
kitaplar çokça al n p okunuyordu. 1960’l y llarda slam’la ilgili kitaplar n
imdikine göre daha çok bast G n söyleyebilirim; çünkü al c s vard . Bunu
unun için söylüyorum: O dönemde, slâm’ n lk Emri OKU mecmuas , slam
Dergisi, slam’ n Nuru, Tohum ve Sebîlü’r-re âd gibi mecmualar da ç k yordu.
O y llarda yay nevleri bir kitab normalde 5000 (be bin) adet olarak basarlard ve bu bask en geç iki y lda sat l rd . Hiç dini kitap okuma imkân olmayan bir dönemden, böyle bir duruma geçilmi olmas oldukça büyük bir merhaledir. Günümüzde ise yay nevleri böyle kitaplar 2000’den fazla basm yor,
bunlar satarsa ba ar l say l yor ve hemen arkas ndan ‘ikinci bask ’ denilerek tekrar yay nlan yor. O dönemki nüfusumuzla bu dönemdeki nüfusumuzu,
yine o dönemdeki slami limler alan nda yer alan ki ilerle günümüzdeki
slami limler alan nda yer alan ki ileri say olarak kar la t racak olursak,
günümüzde kat kat artt G n , ama ne riyata olan talebin artmad G n , aksine
azald G n görüyoruz. O zaman daha az ne riyat vard , imdi çok ne riyat var
denebilir, ama bununla kendimizi teselli edemeyeceGimiz bir dü ü var. 4imdilerde okumaktan biraz daha uzakla t G m z aç k olarak görülüyor.
lâhiyat sahas nda, bizzat konular n incelenip ara t r lmas na yönelik
çal malar ancak 1970’li y llardan sonra ba layabildi. Kitab n tan t m ndan,
cildinden, eklinden, görünümünden içeriGine geçilmesi epey bir zaman ald .
Özellikle de YÖK Kanunu sonras nda yeni fakültelerin aç lmas ve yeni elemanlar n al nmas , onlara akademik çal ma yapma mecburiyetinin getirilmesi bu alandaki ara t rmalar fazlala t rd . Tabii ki imkânlar da artt . Sadece Türkiye’de deGil, dünyan n neresinde olursa olsun, ne redilen bir kitaba
ula mak, onu temin etmek çok kolayla t . Önceki dönemlerde imkânlar daha
azd . Ara t rmac n n bir nevi inzivaya çekilerek çal ma yapmas gerekiyordu.
Rahatl kla söyleyebilirim ki, bugün inzivaya çekilerek deGil, dünyaya aç larak bir tak m çal malar yap labiliyor. Bunu rahatl kla görebiliyorum. Bugün
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özellikle lahiyat alan nda ilmi ara t rma yap lmas konusuna bakacak olursak, herhangi bir akademik çal ma yapan kimse, bu çal may yaparken
slam Âleminde ve Bat da bu konuda ne gibi çal malar yap lm olduGunu
kolayca bulabilirler.
DiGer taraftan slâm Dininin esas kaynaklar Arapça olduGu için belki
biraz da tabii olarak, Türk ara t rmac lar Arapça kaynaklara müracaat etmek
mecburiyetini hissederler. Fakat özellikle Arapça konu ulan slam ülkelerine
bakt G m z zaman, onlar bir konuda çal ma yaparken sadece kendi dillerinde
yaz lm olan eserlerle yetiniyorlar. Bu belki biraz da Türkiye’de böyle çal malar n yap labileceGini dü ünememeden kaynaklanmaktad r. Ama hiç olmazsa yap l p yap lmad G n ara t rmak gerekmez mi? Onlar bundan kendilerini müstaGni saymaktad rlar. Bundan dolay da ne varsa kendilerinde var,
olduGunu dü ünüyorlar. Neticede Türkçe olarak ne redilmi , olan ara t rma
ve inceleme eklindeki tez çal malar son derece güzel görü ler ve fikirler
ortaya koymas na raGmen, bunlar sadece Türkçe çal ma yapanlar için birer
müracaat kaynaG olmaktan öte geçemiyor. Hiç üphesiz bizim tan tma gibi
bir eksikliGimiz söz konusu ise de Onlar n da kendilerinden ba kalar n görememek gibi eksikliklerinin bulunduGu muhakkak.
Bugün lâhiyat alan nda ara t rma yapan kimseler, Bat ’da ve slâm
Âleminde hangi çal malar n yap ld G n tespit ve temin konusunda da geçmi e göre çok ansl d rlar. O dönemdeki maddi imkânlar ile bu dönemdeki
imkânlar bu dönemin lehine olarak, çok farkl . O günlerde Türkiye içindeki
iki ayr ilde bulunan ki iler hem bir araya kolayca gelemezler, hem de en
basitinden telefonla bile kolayca konu amazlard . 4imdi ise oturduGumuz
masadan dünyaya aç lan bir pencerenin hâkimi ve kullan c s durumunday z.
Arada daGlar kadar fark var elbette.
3- slam Hukuku alan nda ihtisas yapmam 8, lâhiyat disiplinleri
içerisinde di?er alanlara mensup akademisyenlerin zaman zaman baz
f khî tart 8malar içinde yer ald klar n görüyoruz. Mesela bir din e?itimcisi “Hacda 8eytan ta8lamak yoktur. Kur’an’da yer alm yor” diyebiliyor.
Yine bir din felsefesi veya tasavvuf tarihi hocas Kur’ân- Kerim’de ba8örtüsünün olmad ? n söylüyor. Bir tasavvuf tarihçisi faiz-riba ayr m
konusunda görü8 beyan ediyor. Din sosyolojisi alan ndaki bir hoca kurbanl k hayvanlar n s n r n geni8letme te8ebbüsünde bulunuyor (tavuk,
horoz vb.). Bu durumu nas l de?erlendiriyorsunuz? Bu tarz alan d 8 na
ta8malar n lâhiyat Fakültelerinin halk üzerindeki imaj n nas l etkiledi?ini dü8ünüyorsunuz?
sterseniz önce bir hususu tespit edelim, sonra da konuyu dü ünelim;
Türkiye’de üç konu hakk nda konu mada herkes kendini yetkili görür: Siya-
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set, t p ve din. Bir kahvehaneye gitseniz, konu siyasetten aç l r. Öyle kimseler
vard r ki, evlerini idare etmekten, yeniden maa al ncaya kadar elindeki paray iktisatl kullanmaktan, evin içerisinde huzuru temin etmekten acizdirler,
fakat bir de bakars n z, bu kimseler dünyay idare etmeye talip olurlar ve çok
kolay bir ekilde herkesi slah eder, oturduklar yerde dünyay sulh ve sükûna kavu tururlar. Sadece siyasete at lm kimselere deGil, siyasetin ilmini
yapan kimselere bile bu alan b rakmazlar. T p da böyledir. Bir kimse kendisi
bir hastal k geçirip bir ilaç içmi se, bu da diyelim ki kar n aGr s ysa, her kar n
aGr s ndan ikâyet edene o ilac tavsiye etmekten geri durmaz. AyaG k r lsa
da, bu k r lman n neticesinde karn aGr sa bile, o kimseye bu ilac tavsiyeden
çekinmez. Hekimin yapmas gerekenleri o yapar. Hatta hekimin bilmediGini o
bilir, bu konuda kendisini yetkili sayar ve konu ur. ster okumu olsun, ister
cahil, bunu herkeste görebilirsiniz.
Din de böyle bir konudur. “Müslüman olan bir kimse veya herkes kendi
dini hakk nda bir eyler söyleme hakk na sahiptir” diye insan dü ünebilir
ama bir ba kas ndan öGrenmek mecburiyetinde olan ki inin, din hakk nda
ahkâm kesmesi de kaç n lmaz oluyor demek ki. Her nedense insan m z böyle
bir hastal Ga müptelâ. Son zamanlarda bu konulara ekonomi de eklenmi
görünmektedir. Bir bak yorsunuz, ekonomiden anlamayan bir kimse faizden
bahsediyor; onun ekonomiye katk s ve zarar konusunda ahkâm kesiyor.
Veya ekonomi ile biraz ilgilenmi ama günümüzde uygulanmakta olan faize
dayal ekonomi sisteminden ba kas n duymam olan bir kimse ç k yor; faiz
olmadan bir ekonomiden bahsetmenin söz konusu olamayacaG n anlatmaya
çal yor. çinde yeti tikleri toplumun anlay
ve uygulamas neticesinde,
böyle eylerin tabii olduGunu kabullendiklerini görüyorsunuz.
Kendi ihtisas d nda fetva vermenin bir tak m sebepleri olduGunu düünüyorum. 4imdi bunlar anlatmaya çal ay m.
Baz kimseler vard r ki, bir siyasi görü e angaje olmu tur. DiGer taraftan bunlar dini temsil ettiklerini de dü ünürler. Bunlara göre kendi siyasi
görü leri Türkiye’de iktidar olursa ülkenin kurtulmas kesindir. Ayn dü üncede, fakat bir ba ka siyasi parti mensubu ortaya ç k p eGer diGer siyasi görü ün seçmenlerini kendi seçmenleri hâline getirip iktidara gelecek olursa iki
parti aras ndaki rekabet dü manl Ga dönü üyor. ktidardan uzak kalan parti
mensubu kimseler bu iktidar partisine art k siyasi dü man gözüyle bakmaya
ba l yor. Asl nda iktidara gelen bu partinin en az kendileri iktidara geldiklerinde yapmak istediklerini yapacaklar na, muvaffak olacaklar na ve memleket için faydal i ler yapacaklar na kalben inansa bile yine de onu siyaseten
y pratma yolunu seçiyor. Çünkü kendisinin iktidara gelme ans azalm t r.
Onun için o partinin ve mensuplar n n siyaseten y prat lmalar gerekir, düüncesiyle hareket ediyor. Onlar siyaseten y pratmaya çal rken bu sefer
onun inanc da bundan nasibini al yor. Dolay s yla onlara olan siyasi dü manl G , dine de zarar verir bir hale dönü üyor. Zira bu konuda verdikleri
fetvalar n oturduGu temel siyasettir. Bu fetvay da ayn siyasi görü ü payla-
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anlar benimsiyorlar; dolay s yla siyasi temele dayanan fetvalar ortaya ç k yor. Bugün ya ad G m z bir tak m olaylarda ve verilen yanl fetvalar n temelinde bunu görmekteyiz. Fetva veren ki i asl nda ilâhiyatç ve ayn zamanda
medrese mezunu olsa bile, ba ka siyasi görü e sahip kimseleri siyaseten
tenkit ederken ve onu y pratmaya çal rken dini de alet etmekten çekinmiyor. Böyle davranan kimse kar s ndakinin din anlay na kadar uzanan tenkitlerde bulunurken kendisine yeni siyasi yanda lar bulacaG n veya en az ndan mevcutlar memnun ederek onlar kaybetmeyeceGini zannediyor. Böyle
bir durumu tasvip etmek mümkün deGildir.
Baz kimselerin de fetva verirken dayand klar temel yanl t r. BilindiGi
gibi biz ba ka dillerden baz kelimeler alm zd r. Ancak bu kelimeleri ald G m z dilde kullan ld G anlamda deGil de ona yeni bir anlam yükleyerek kullanm zd r. Art k o kelime bizim kulland G m z anlamda Türkçele mi ve
bizim kelimemiz olmu tur. Fakat onlar bunu bilerek veya fark nda olmadan,
o dilde kullan lan anlam n esas alarak deGerlendirme yapmaktad rlar. Mesela “riba” ve “faiz” kelimeleri buna örnektir. Her ikisi de Arapça kelimelerdir.
Biz Arapçadan faiz kelimesini alm z ve o dilde kullan ld G anlam b rak p
yine Arapça olan “riba”n n ifade ettiGi anlam Türkçede kar layacak bir anlam yükleyerek kullanm z. Yani Araplar n “riba” dediklerine biz Türkçede
faiz demi iz. DiGer bir ifade ile Araplar riba ile neyi kastetmi iseler biz de
faiz’le onu kastetmi iz. Bunun böyle olduGunu bilmeyenler veya bilerek, faiz
kelimesinin Arapçada kullan ld G anlam önümüze sürüp rahatl kla riba ile
faiz’in ayr eyler olduGunu söylemektedirler.
Yine mesela “hamr” kelimesi Arapçad r ve kendi kendine mayalanan ve
bu suretle az veya çoGu sarho edici hale gelmi bulunan tüm içeceklerin
ortak ad d r. DiGer bir ifade ile kendi kendine bu özelliGi kazand ran içkilerin
genel ad d r. Fakat biz bunun Türkçe kar l G olarak yine Arapça bir kelime
olan “ arap” kelimesini kullanm z. Biz arap deyince, Araplar n hamr dediklerini anlar z. Çünkü o anlam kar lamak üzere al p kullanm z. Araplar
ise arap kelimesini her türlü içecek anlam nda kullan rlar. Bu anlamda ise
biz yine Arapça olan me rubat kelimesini kullanm z. Bunun örnekleri çoktur. Bu gibi durumlara dikkat etmeden hüküm vermek, Arapçada bu öyle bir
anlama geliyor diyerek sonuca varmak ki iyi her zaman yan ltabilir. Bu incelikleri ise, ancak bu alanda uzmanla m ki iler bilebilir ve ay rt edebilir.
Ki iler Arapçay bilseler bile dinin esaslar ve meselelerin dayand G delilleri bilmeden fetva vermeye kalkmalar onlar hatadan uzak k lm yor.
Kur’ân, dinin temelidir. Ancak bazen onu anlayabilmek için ba ka yard mc
unsurlara da ihtiyaç vard r. Bunlardan biri Hz. Peygamber a.s. n dini anlay
ve anlat , bir diGeri de günümüze kadar bu konuda olu mu ortak ak ld r.
Ki i bunlar hafife al p yaln zca Kur’âna bakmaya ve onu da kendi akl na
güvenerek yorumlamaya kalkarsa beGenmediGi kimselerden daha çok yan lacaG muhakkakt r.
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Bir ey Kur’an- Kerim’de aç k bir ekilde tarif edilmi olmayabilir, bu
gayet normaldir. Nitekim Kur’ân namaz k lmam z ister ama nas l namaz
k lacaG m z tarif etmez. Bunu bize gösteren onun tebliGcisi var, o namaz
sahabeye göstermi , onlar onlardan sonraki nesillere, onlar da sonrakilere
ayn ekilde aktarmak suretiyle günümüze kadar gelmi . Bir eyin teferruat n n Kur’an’da bulunmamas onun slâm’da olmad G anlam na gelmez. Orucun nas l tutulacaG , zekât n hangi nispette ve hangi mallardan verileceGi de
Kur’ân’da aç klanm , tarif edilmi deGildir. Dolay s yla Kur’an’dan ba ka
eyi kabul etmemek ve onda aç k ekilde olmayan eyi slam d saymak
yanl t r. Aksi halde o ki iye öyle bir soru sorar z: ‘Senin din konusunda
fetva vermen de Kur’an’da yok, peki sen neye dayanarak fetva veriyorsun?’.
Böyle bir soru sormak da bizim hakk m z olsa gerektir.
Bir de kendilerine sempati beslenmesi ve bu sempati sayesinde bu insanlar yönlendirebilecekleri inanc sebebiyle fetva verme ve bunda yan lma
söz konusudur. Biz Türkiye’de insanlar n %99’unun Müslüman olduGunu
söylüyoruz. Fakat baz kimseler bir taraftan Müslümanl ktan kopmak istemez, bir taraftan da bir Müslüman n ya amas gerektiGi ekilde ya amaktan
uzak durur. Bu uzak duru a raGmen kendisinin slam d nda görülmesine de
asla r za göstermez. Herkesin kendisini böyle bir noktada göreceGinden endie eder ve böyle bir durumdan dolay huzuru kaçar. Böyleleri isterler ki, kendi istediGi ekilde ya as n, fakat asla dinden de uzakla m say lmas n; herkes kendisine tam bir Müslüman gözüyle baks n. Mesela slâm’a göre han m
ve erkeklerin toplum içerisinde veya ibadet ederken belli bir tesettür içinde
bulunmas gerekir. Bu tesettür ölçüsüne uymak istemeyen ama slam’dan da
kopar lmaya asla raz olmayan kimseler vard r. Bu dü üncede olan bir han m, “kendisinin Müslüman olduGunu, kendisinin benimsediGi giyim tarz ile
de pek ala Müslüman olunabileceGini, binaenaleyh ba kapal han mlar n da
mutlaka kendisi gibi olmalar n ” isteyebiliyor. Ben ‘ba örtmenin gerektiGine
inan yorum, örtmediGim için bir günah i lediGimin de fark nday m, ancak
çe itli sebeplerden örtemiyorum’ diyeceGi yerde herkesin kendisi gibi olmas n istiyor. Zannediyor ki, herkes kendisi gibi yaparsa o zaman vebalden kurtulacak. te bu dü üncede olan ki iler, gerçekten o sahan n mütehass s
olmad klar halde kendilerinde fetva verme yetkisi görüyor ve de verdikleri
fetvaya göre ya amaya devam ediyorlar. in asl na tam vak f olmayan baz
mürekkep yalam kimseler de, bana göre, baz iltifatlara nail olabilmek için
bu görü ü desteklemeye çal yor ve yanl yorumlarda bulunuyorlar.
Bir de i in u yönü bulunmaktad r: Birisi lâhiyat Fakültesi mezunudur
ve herkesin kendisini dini en iyi bilen kimse olarak tan d G dü üncesindedir.
Bu dü üncede olan bir kimse, bir topluluk içinde bulunur ve kendisine bir
soru sorulursa ona cevap veremediGinde gözden dü eceGi inanc ndad r. Toplumun kendisini horlayacaG n , onlar n gözünden dü eceGini ve toplumdan
d lanacaG n dü ündüGü için konuyu bilmiyorsa bile ‘bilmiyorum’ demek
yerine, yetkili olup olmad G n dü ünmeden, toplumun ho lanacaG ekilde o
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konuda bir fetva veriyor, sonra da art k konuyu incelemeden fetva verme
geleneGini sürdürüyor.
Yine, gerçek fetva verebilecek kimselerin bir konuda verdikleri bir hükmü, dini daralt c olarak göstermek de konunun mütehass s olmadan fetva
vermenin bir ba ka yolu olmaktad r. Böyle dü ünenler ‘asl nda din bu kadar
dar deGil, olmamal d r; baz kimseler dini daralt yor’ diyerek ve o yönde fetva
veren kimseleri efkâr- umumiye nezdinde mahkûm edecek, kendisini popüler
hale getirecek bir dü üncenin esiri olarak da fetva veriyorlar.
Bunlar n hepsi yanl
eylerdir. Bir defa dinin ne olduGunu iyi dü ünmek gerekir. nsanl k tarihi boyunca Allah, vahiy yoluyla insanlar uyarm
ama hiçbir zaman kulaG ndan tutup insan gönderdiGi dine girmeye mecbur
etmemi . Binaenaleyh, insan onu benimserse, o dine mensup olur, benimsemezse pek ala o dinin d nda kalabilir. Bugün Müslüman olan kimseler eGer
mensubu olduklar n söyledikleri dini kabul ediyorlarsa bu bir zorlamayla
deGil, ancak kendilerinin tasvipleriyle bu dinin gerçek mensubu olabilirler.
Bugün Kur’an- Kerim son vahiydir, onu kabul edip tasvip eden de etmeyen de vard r. Fakat kabul etmeyip reddeden ve hatta aleyhinde konu an
kimse bu kitab okuyup inceleyip reddetmi deGildir. Yani bugün onu reddetmekte olan kimseler, neyi reddettiklerini bilmemekte, sadece ona kar
olmak aç s ndan reddetmektedirler. nananlar n hepsi de Kur’ân’ ba tan
sona inceleyerek ona inanm deGildirler. Her iki taraf için de burada bir eksiklik var. nanan niçin inand G n , inanmayan da niçin reddettiGini bilmemektedir. Her ikisine de kitab incelemek görevi dü er. BenimsediGimiz eyi,
bilerek benimsemeliyiz; yoksa bir dine inanmay , körü körüne bir partiyi veya
bir futbol tak m n tutan kimse gibi davran p bu seviyede görmemeliyiz.
nanç böyle bir dü ünceyle gerçek iman seviyesine yükselmez. Bu doGru bir
yol deGildir.
Her ne sebeple olursa olsun hüküm verme yetkisini kendinde gören cüretkâr bir ekilde fetva veren ki i,
8J 8• (her cahil cesurdur) hükmünü
teyit etmi olur. Bunlar b rak n dindar olmay , bazen kendilerini dini koyan
zat n, hâ â Allah’ n yerine koymaya bile kalkabiliyorlar.
Bir kimse Müslüman olunca o dinin bütün inceliklerini de biliyor diye
dü ünülemez. Böyle bir dü ünce yanl t r. Herkesin bilgisi birbirinden farkl d r. Bundan da bir utanç duyulmas gerekmez. Çünkü her sahada yeti mi
olan kimselerin de durumu böyledir. Bu sebeple de kendisine bir ey sorulan
sorunun cevab n bilmiyorsa cevap vermeye te ebbüs etmemeli; soran kimse
de kime sorduGunu ve sormas gerektiGini iyi bilmelidir. Nas l ki, ki i bir
hastal Ga yakalan nca onu tedavi edebilecek en hâz k doktoru buluyor veya
bir hak kayb söz konusu olduGu zaman kaybetmemek için en iyi avukat
ar yorsa dini bir konuda da kendisine ho gelecek fetva vereni deGil, doGru
fetva vereni aray p bulmal d r. Ki i dinini ancak böyle koruyabilir.
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4- 1998’de ba8layan ‘Yeni Lisans’ program yla birlikte lâhiyat Fakültelerinde Temel slam Bilimleri Bölümü dersleri son derece azald .
Mesela halen lâhiyat Fakültelerinde okutulan ‘ slâm Hukuku’ dersi,
sadece dördüncü s n fta iki dönem olmak üzere haftada iki saattir. Bu iki
saati en verimli 8ekilde nas l de?erlendirebiliriz? Hangi konulara öncelik
ve a? rl k vermeliyiz?
Önce böyle bir programa niçin geçilmi olduGu konusuna k saca temas
edelim. lâhiyat Fakülteleri ilk aç ld G y llarda konulan müfredat n hangi
endi elerle geli tirildiGine daha önce temas etmi tik. O endi eler baz ki i ve
gruplarda hep vard ve 1998’li y llarda yeniden ye erdi. Öyle olunca, eskiye
dönmek için, 1950’den önceki duruma dönebilme özlemiyle yanan kimselerin
dayatmas yla, kendi dü ünce ve zihniyetlerine uymayan bu programlar ortadan kald rabilecek yöntemlere ba vuruldu. Dersi tamamen kald rmak yerine baltalamak suretiyle, ders mütehass s na da Müslüman’a da yaramayacak
hale getirildi. Bu olanlar, bunun neticesidir, yoksa bu konular n daha k sa
sürede öGretilebilirliGinden hareket edilerek yap lm bir ey deGildir. Yanl
bir eydir bu. Her eyden önce bu konuda korku yanl t r. Bilgiden, ilimden
korkulmaz. Biz de öyle bir söz vard r: “Cahil bir dostum olacaG na bilgili bir
dü man m olmas n yeGlerim.” Bu bak mdan slâm’dan korkan ki iler ona
inananlar onun bilgisinden mahrum etmekle korkular n yenemezler. Onun
doGru bir biçimde öGretilmesi ve öGrenilmesi her iki taraf n da yarar nad r.
Bir dini öGretmek ve öGrenmekten al koymak korkunç bir eydir. Korkanlar ve bu konuda her türlü bask yoluyla öGretilmesinden al koyanlar, bu
konuda hiçbir fikri bulunmayan ve kendi fikirlerini savunamayacak durumda
olan kimselerdir. Kendi dü üncelerinin ba kalar n n dü ünceleri kar s nda
tutunamayacaG n gören kimselerin endi esidir bu ve yanl t r. Bunun düzeltilmesi için gayret sarf edilmelidir. Ba lang çta da söyledim: lahiyat Fakülteleri, slâmi ilimler aG rl kl fakülteler olmak zorundad r. Bat daki Teoloji Fakülteleri de kendi dinlerine aG rl k vermektedirler. Onlar n bilgileri kar s nda
kendi dinimizi savunabilmek için, dinimizi iyi bilen elemanlar yeti tirmek
mecburiyetindeyiz. Nitekim bugün Anayasada deGi tirilmesinin dahi teklifi
mümkün olmayan “Tevhid-i Tedrisat Kanunu”, mam-Hatip Okullar ndan
ayr olarak üniversitede lâhiyat Fakültesi aç lmas n , ‘bu konuda yeterli din
âlimi yeti tirmek’ gerekçesine dayand rm t r. lâhiyat Fakülteleri eGer kendilerine yüklenen bu görevi yerine getiremiyorsa aç k olmalar n n hiçbir anlam
kalmaz. slami ilimleri, uygulay c lar na doGru olarak aktarabilecek, bu bilgileri diGer dinler kar s nda savunabilecek ve onlara anlatabilecek seviyede
ilim adamlar yeti tirmemiz, Tevhid-i Tedrisat Kanununun emridir. Bunu
yerine getirecek program yapmak da, bize dü en bir görevdir. ‘ te var, açt k’
demek marifet deGildir; ilâhiyat eGitim ve öGretiminde bu gaye hedeflenmelidir. Mademki bu, deGi tirilmesi mümkün olmayan ink lâp kanunlar ndand r,
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o zaman onun hükümlerini yerine getirelim; bu alanda iyi elemanlar yeti tirmeye çal al m.
Ben öyle dü ünüyorum: lâhiyat Fakülteleri, slami ilimleri tüm incelikleriyle öGretmese bile, bunlar genel hatlar yla bilen bir mezun verme mecburiyetindedir. DiGer bir ifadeyle, ansiklopedik bilgiye sahip elemanlar yeti tirmelidir. Yani herhangi bir konuda derinlemesine bilgi sahibi olan deGil,
daha fazla konuda bilgi sahibi olan elemanlar yeti tirmek mecburiyetindedir;
çünkü buradan mezun olanlar n görev alanlar ya Diyanet leri Ba kanl G ,
ya da Milli EGitim Bakanl G d r. Bu kurumlarda kendisine görev yüklendiGi
zaman, o görevi üstlenmekten korkmayacak, genel bilgilere sahip elemanlar
yeti tirmek bizim görevimizdir.
Bugün Türkiye’de slâm Hukuku uygulanm yor. Ba ka bir dinin örf ve
âdetinden kaynaklanan kanunlar n tercüme edilerek uyguland G bir ülkede
ya yoruz. Günümüzde hukuk; “Âmme Hukuku” ve “Hususi Hukuk” eklinde
bir tasnife tabi tutulmu tur. slâm Hukukunun, bugünkü tasnife göre, Hususi Hukuk sahas na giren konular , ki inin bir slâmi Devlet olmasa da kendi
kendine uygulamas gereken konular içerir. EGer ki i bunu uygulamazsa,
bundan ahirette sorumlu tutulacakt r. Fakat Âmme Hukuku sahas na giren
konular bir otorite taraf ndan uygulamay gerektirdiGinden uygun olmayan
yer ve zamanlarda, ki iler kendi kendilerine bu hükümleri uygulayamazlar.
Böyle olunca, lâhiyat Fakültelerinde okuyanlar ve dolay s yla mezun olanlar,
hususi hukuk sahas na giren konular hakk nda bilgi sahibi olacak ekilde
programlar yap lmal d r. Bu program hem kendisinin uygulayacaG , hem de
kendisine en çok sorulacak konular içerir ekilde olmal d r. Bu sahaya giren
konulara aG rl k verilmeli. Amme hukuku sahas da, yüksek lisans ve doktorada tez çal malar olarak incelenmeli, konular n günümüz artlar nda nas l
deGerlendirilmesi gerektiGi üzerinde durulmal d r. Böylece bir bütünlük saGlanm olur. Daha uzun süre okutulma imkân olsa, tabiat yla daha iyi olur
ama hâlihaz rda bu söz konusu deGildir. Lisansüstü çal malar da belli kimseler taraf ndan yap lacaG için, o konular da unutulmadan ve ihmal edilmeden nazari olarak gün yüzüne ç kar lm olacakt r.
Böyle çal malar n diGer bir faydas da u noktada kendisini gösterir:
Asl nda hukuk dediGimiz ey kendisine uygulanacak toplumun örf ve âdetinden kaynaklan r. Hukukun kaynaG ; “kanunlar”, “örf ve âdetler” ve “mahkeme içtihatlar ”d r. Bu aç dan ülkemizde uygulanmakta olan hukukun kaynaG , kendi örf ve âdetlerimiz olmal d r. Böyle bir geli im göstermesi de bunlar n bilinmesine baGl d r. Maalesef bugün böyle özellikte bir hukuka sahip
deGiliz. Bugünkü hukukun söylediGi ‘örf ve adetlerin de hukuka tesir edeceGi’
esas n benimseyen kimselerin, bu hukuku da okuyarak, günümüz artlar nda bu görü leri tercih etmeleriyle, kanun haline gelmesine de yard mc olunabilir. Böylece uygulanmakta olan bir hukuka müessir olabilme imkân n
saGlam oluruz. Bu da ihmal edilmemelidir.
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5- Türkiye’de lahiyat Fakültelerinin, hakk nda fikir verecek kadar
bir geçmi8i var. Bu Fakültelerdeki slam Hukuku alan nda yap lan çal 8malar n ilim dünyas na yeterince katk yapt ? n dü8ünüyor musunuz?
Mesela lahiyat veya slam Hukuku ö?renimi görmemi8 akademisyenlerin hukuk ile ilgili çal 8malar nda slam Hukukuyla mukayese yapabilecekleri yeterli kaynak ve materyalleri sunabildik mi? Bu alanda çal 8mak
isteyen genç ara8t rmac lara tavsiyeleriniz nelerdir?
BilindiGi gibi, 1924’te ç kan Tevhid-i Tedrisat Kanunu emri olarak kurulan stanbul’daki Darulfünûn’a baGl bir lahiyat Fakültesi aç lm t . Bu
Fakülte ayn zamanda Osmanl döneminden kalan ve burada müderrislik
yapabilecek hocalar n da bulunduGu bir ilim merkezi halindeydi. 1933’te
üniversitelerle ilgili bir deGi im (reform) uygulan nca, ç kan kanunda lahiyat
Fakültesi kapat ld . 1949’da Ankara’da yeni bir lahiyat Fakültesi aç l ncaya
kadar da arada bir bo luk meydana geldi. Bu y llar –daha önce de ifade ettiGim gibi- biraz da slami ilimlere hor bak lan bir dönem oldu. Sadece d lanan, benimsenmeyen ve zihinlerden ç kar lmaya çal lan deGil, ayn zamanda ilerde zihinlere hitap edebilecek eserlerin de ortadan kald r ld G , yok
edilmeye çal ld G , yok edilemeyenlerin de kütüphanelere hapsedildiGi bir
dönem ya and . Bu reformla Osmanl döneminde yeti ip gelmi olan kimselerin de bu dönemde, ilimlerini sat rlara dökebilecek imkân da ortadan kalkm
oldu. Ayn zamanda sad rlara yani kafalara nakletmeyi saGlayacak mekânlar
da olmay nca ister istemez bir fetret dönemi meydana geldi. 1949’da Ankara
Üniversitesinde lahiyat Fakültesi aç ld ktan sonra, onun da o güne kadar
sürdürülen uygulamaya ters dü meyecek bir geli me göstermesini engelleyecek tedbirler al nd ; program ve okutulan dersler ona göre düzenlenmi ti. Bu
sebepledir ki, konuya slam Hukuku aç s ndan bakt G m zda, hemen yeni bir
yeti tirme ve bu yönde imkân haz rlama ve yönlendirme çal mas yap ld G n
göremiyoruz. Ancak 1960’l y llardan itibaren bu Fakülteden, Yüksek slam
Enstitüsünden ve mam-Hatip Okullar ndan mezun olan kimselerin kütüphanelerde var olan ve hatta baz evlerde sakl kalm bulunan yazma ve baz
matbu eserlere müracaat etmeleri; böyle kitaplar arama ve okuyabilme imkân n n yeniden doGmas , bu kaynak eserlerin tekrar gün yüzüne ç kmas n
saGlad . Bundan sonraki y llarda ise ilmi çal malar da yap ld .
Ancak ilk çal malar bir konunun doGrudan doGruya müstakil bir ekilde incelenmesi eklinde deGil, daha çok genel olarak ele al nmas eklinde
oldu. Bundan sonraki geli melerde, yani 1970-80’li y llardan itibaren münferit çal malar daha da çoGalarak belli bir mecraya oturdu. Bu çal malar,
kendilerinden sonraki gelen ve yeti me arzusunda olan ki ilere bir yol gösterici nitelik ta yordu. Bu çal malar n, memleketimizde yeni yeti ecek kimseler aç s ndan tabiat yla bir tak m faydalar olduGu muhakkak. Ancak, slâm
Hukuku aç s ndan konuya bakt G m zda, bu çal malar n daha da faydal
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olabilmesi için, bu alanla ilgilenecek ve konular üzerinde çal acak kimselerin evvelemirde hukukçu olmalar veya genel olarak hukuk ve özel olarak da
çal acaG konuda hukuk bilgisine sahip olmas gerekir. Fakat Cumhuriyet
döneminde kurulmu bulunan Hukuk Fakültelerinde hukuk dersleri, slâm
Hukuku ve özellikle de Osmanl lar döneminde haz rlanan ve slam Hukukunun son temsilcisi olarak görülen Mecelle “Mecelle-i Ahkâm- Adliye” hakk nda pek de müspet kanaate sahip olmayan hocalar taraf ndan okutuldu.
Buradaki hocalar slâm Hukukuna ve onun mahsulü olan eserlere tamamen
arkalar n dönerek, bu eserlerde hiçbir eyin olmad G , esas hukukun Bat da,
özellikle de Roma Hukukundan ba layan, geli en hukukta olduGu dü üncesinden hareket ettiler. Bu söylediGim y llara göre a aG yukar yüz y l öncesinden ba layan Bat dan ald G m z kanunlar n da etkisiyle, tamamen oradan
gelecek eylerin güzel olduGu kanaatiyle hareket ettiler. Dönüp bir de ‘acaba
bizim hukukumuzda ne var?’ diye bakma ihtiyac hissetmediler. Bakmak
isteyen kimseleri de tenkit ettiler; çünkü bu kimselerde, f kh n onlar n ilerlemelerini engelleyeceGi, Bat dan al nan hukukun yerle mesi, en az nda geciktireceGi endi esi hâkimdi.
BildiGiniz gibi on dokuzuncu asr n ortalar nda biz Bat dan Ticaret Hukukunu tercüme ederek ald k. Sonraki y llarda her ne kadar kendimize has
bir Mecelle tedvin edilmi se de, Bat n n teknik yönden ilerlemesi, imalat n
çoGalmas , bizim Avrupa Ülkeleri ile olan ticari münasebetimizi daha da art rd . Neticede ticaretin, ister istemez, onlar n geli tirdiGi kanunlar ve hukuk
çerçevesinde yürütülme mecburiyetini doGurdu. Bizim kendi kaynaklardan
üreterek bu ihtiyac kar layabilecek kanunlar yapmam z yerine, olduGu gibi
onlar n haz r kanunlar n tercüme ederek almam z ve yürürlüGe koymam z
daha kolay görüldü. Sonunda tamamen Bat ya yöneldik ve Ticaret kanunlar n n yan s ra Ceza kanunlar n ve nihayet 1926’da Medeni kanunu sviçre’den tercüme ederek almay yeGledik.
A aG yukar 1860 l y llarda Avrupa’yla çok s k ticari ve kültürel münasebetimiz var. 1860 l y llar n sonlar na doGru yap lmak istenen Medeni
Kanun konusunda üç ayr fikrin ortaya at ld G n ve münaka a edildiGini
görüyoruz. Bir grup, slam Hukukunun olduGu gibi ele al narak onun uygulanmas n savunuyordu; yine bir k s m insan m z kaynak bizim hukukumuz
olsun ama metot ve tasnifte Bat Hukuku esas al ns n fikrini savunuyor ve
nihayet üçüncü bir grup da daha önceleri Ticaret ve Ceza Kanunlar nda olduGu gibi, Bat dan olduGu gibi al nmas n teklif ediyordu. Nihayet ilk fikir galip
geldi ve bu sebeple Mecelle ortaya ç kt .
Bu tart ma 1926 öncesinde de yeniden ortaya ç kt , fakat bu sefer galip gelen fikir Bat dan olduGu gibi haz r bir hukukun al nmas eklindeydi.
Yani asl nda al nacak olan kanundur ama bu kanun ayn zamanda Medeni
Hukukun da kendisi olduGu için öyle söylüyorum. te bunun üzerinedir ki,
1926’da sviçre Medeni Kanunu tercüme edilerek yürürlüGe kondu. Hem de
bu kanun, yay nlanmas ndan 6 ay gibi k sa bir süre sonra yürürlüGe girdi.
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Hâlbuki asl nda hukukçular bu kadar az süreyi intibak süresi olarak yeterli
bulmazlar. Meselâ, Alman Medeni Kanunu deGi tiGi zaman, yürürlüGe girme
süresi olarak üç y l belirlenmi ti. Üstelik bu yeni kanun bizde olduGu gibi her
yönüyle köklü bir deGi imi de getirmiyordu ve zorlama say lacak bir deGi iklik de deGildi. Yani onlarda uygulanmak istenen yeni kanun bizde olduGu
gibi kendilerine tamamen yabanc olan bir hukuka dayanm yordu. Yeni Medeni Kanun 1926’da üstelik bizim örf ve âdetimize uymayan bir tak m hükümleri de cebren uygulama yönünü seçen bir kanun olarak meriyete sokulunca, tutturulmas yani herkes taraf ndan benimsenmesi gerektiGi için,
geçmi le ilginin tamamen kesilmesi cihetine gidildi. Dolay s yla slam Hukukuna hep ters bak ld ; zaman n doldurmu ve önümüzdeki süreçte de isteklere cevap veremeyecek nitelikte olduGu fikri yay lmaya ve yerle tirilmeye
çal ld . O hukuk uygulanmak istendiGi takdirde tamamen geri kalacaG m z
dü üncesi yayg n ve bask n bir ekilde i lendi. Bu dü ünceyle yeti tirilmi
olan, Hukuk Fakültelerinden mezun ki iler, kariyer yapt klar nda tabiat yla
slam Hukukuna s rtlar n çevirdiler. DiGer bir ifade ile o hukuku geride b rakarak yüzlerini Bat ya doGru çevirip bakt lar. Bundan dolay d r ki, 1970 ve
80li y llarda bizim saham zda geli erek devam eden ara t rmalar gün yüzüne
ç kt G zaman, bu dü üncede olan Hukukçular taraf ndan benimsenmek bir
tarafa, iltifat bile görmedi. Hukukçular bunlara bakmad lar bile. Asl nda baksalard , istifade edecekleri noktalar yok muydu? Çoktu, ama bakmad lar.
BilindiGi gibi bundan birkaç y l önce say lacak zamanda bizde Medeni
Kanunun deGi tirilmesi söz konusu oldu. Bizim örf ve âdetimize uymayan ve
ters dü en maddelerin deGi tirilmesi istendi. Öteden beri s k nt l olan baz
maddelerin deGi tirilmesi gereGi üzerinde neredeyse hukukçular n ittifak da
olu tu. Bu konuda baz deGi iklik teklifleri yap ld . Mesela sütkarde iyle evlilik yasaG , bizim dinimizde inanc m zda olduGu ve hukukumuzda bulunduGu
halde, bize uygulanmakta olan kanunda böyle bir yasak söz konusu deGildi.
Miras taksimi söz konusu olduGunda, ölen kimseye çocuklar ile anne ve
babas varis olmas durumunda, örfümüzde anne ve baban n miras almas
söz konusuyken, bugün uygulanan hukuk bunu ortadan kald rm t . Bu deGi iklikte beklenen 70 y ll k uygulamadan sonra örf ve âdetimize uymayan
bu ve benzer maddelerin uyar hâle getirilmesi idi. Hukuk ilmi de bunu söylüyordu. Böyle yap lmas yetmi y ldan fazla bir zaman Hukuk Fakültelerimizden yeti en, kariyer yapm hukukçular m za ve verecekleri dokümanlara
güvenmek anlam na da gelecekti. Böylesine yap lacak bir deGi iklik kendimize olan güvenimizi de art racakt . Yap lacak deGi iklikte böyle bir yolun izlenmesi beklenirken maalesef yine kanunu ald G m z memlekette imdiye
kadar yap lm deGi iklikler neymi diye onlara bakt k ve onlar ald k. Bu
bak mdan asl nda biz kendimiz yeti tirdiGimiz hukukçulara da güvenemedik.
Kendimizin modernize ettiGi Fakültelerde, Bat dan ald G m z hukuku okutarak yeti tirdiGimiz kimselerin, bulunduklar noktada kendilerinden istifade
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etmemiz gerekirken, onlar elimizin tersiyle iterek yine Bat daki yeti mi olan
hukukçular n geli tirdikleri hükümleri ald k.
Böyle olunca da, bizim hukukçular m z n slâm Hukuku sahas nda yap lan çal malara ve ne riyata bakmalar beklenemez. Dolay s yla yeteri derecede istifade etme dü üncesinin bile olu tuGu söylenemez. Bir de u var, Hukuk Fakültesi ve hukukçular kendilerinin hukukçuluklar yan nda, ba ka
kimselerin de yeti ebileceGine asla inanmazlar. Dolay s yla slam Hukuku
sahas nda yeti en bir kimsenin kendilerine kaynak olabilecek bir fikir üretebileceGine de inanmazlar ki, bunlara dönüp baks nlar veya onlar aras nlar.
Asl nda slâm Hukuku sahas nda, hem de mukayeseli olarak, onlar n
da ufkunu açabilecek ve faydalanabilecekleri birçok ne riyat yap lm t r.
Fakat onlar n gözleri sadece Bat l kaynaklar görmeye ayarl olduGu için,
bunlar n fark nda bile deGildirler.
Bizim Hukuk fakültelerimiz, slam Hukukunu bir hukuk olarak görüp
de Fakültelerinde bir bilim dal olarak okutmay dü ünmediler. Dünya’n n
pek çok Hukuk Fakültesinde en az ndan seçmeli bir ders olarak y llardan beri
okutulmakta olmas na raGmen san yorum, bizde slam Hukuku daha yeni
baz Hukuk Fakültelerinde ancak seçmeli ders olarak okutulmaya ba lam t r. .
slam Hukukunun lahiyat Fakültesinde, be eri hukukun da Hukuk Fakültesinde okutulmas ayr l Ga da sebep oldu. Biz özellikle günümüzde slâm
Hukuku ile ilgili bir konu üzerinde yapt G m z çal malarda, en az ndan tasnif olarak istifade etmek için bugünkü hukukçular n çal malar na bak yoruz, çal makta olan öGrencilerimize onlardan istifade etmeleri gerektiGini
söylüyoruz. Her ne kadar kaynaG m z farkl olsa da. Kald ki, iki hukuk aras nda mukayese yapan da yine biziz. 4üphesiz bu ihtiyac iki taraf n da duymas gerekir.
Hukukçular n, slam Hukukunun varl G n n fark na varmalar , hissetmeleri veya duyduklar zaman onu dikkate almalar ancak o Fakülte içinde
bunun bir ana bilim dal olarak yer almas yla mümkündür. Asl nda 1982’de
YÖK Kanunu ç kt G zaman, Hukuk Fakültelerine ders olarak slam Hukuku
konmu tu ve bu sahada ara t rma (yüksek lisans ve doktora) yapacak kimselerin onlar n patronaj nda bunu yapmalar uygun bulunmu tu. Fakat biz
bunun tamamen tek tarafl kalacaG müspet bir yönde geli meyeceGi dü üncesiyle, bu dersin lahiyat Fakültelerinde bir anabilim dal olarak deGerlendirilmesi ve buradaki Hocalar n dan manl G nda slam Hukuku sahas nda
lisansüstü çal ma yapacak elemanlar n yeti mesi yolunu tercih ettik. Kendimiz bu konuda deGi iklik yap lmas n istedik ve bu da gerçekle ti. Gerçekle ti ama bunun iyi olan taraf da oldu, kötü olan taraf da. yi olan taraf ,
kendi saham zda evvela sahay tan yan elemanlar n yeti mesi saGland . Fakat diGer sahada olan kimseler slam Hukuku sahas n ikincil olarak dahi
olsa pek göz önünde bulundurmad lar, bundan dolay da bizim çal malar -
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m z deGerlendirmeleri gereken kimseler, özellikle de hukukçular kastediyorum, buna dönüp bakmad klar için, bu durum bizim onlara yeteri kadar yard mc olamad G m z eklinde bir görüntü verdi. slam Hukuku alan ndaki
çal malar m za onlar zaman zaman bir göz atsalard , istifade edecekleri çok
ey bulacaklard . Bu eksiklik, çal malar m z n eksikliGinden deGil, bana göre, onlar n bizi yeteri kadar önemsememelerinden kaynaklanm t r.
Cumhuriyetin ilk y llar ndan itibaren daha önceki y llarda Bat da yap lan slam Ansiklopedisinin Milli EGitim Bakanl G n n koordinatörlüGünde
tercümesi yap ld . Sonraki dönemde kendi ana kaynaklar m zdan istifade
ederek yepyeni bir slam Ansiklopedisi ç karm olmam z, bizim bu konuda
yeterli çal ma yapt G m z ve daha iyisini de yapabileceGimiz anlam na gelir.
Bu maddeleri yaln z ilahiyatç lar deGil, kendi sahas nda yeti mi diGer akademisyenler de yazmaktad r. Bu da bizim aç l m m z n geni olduGunu gösterir.
Biliyorsunuz, bizim Bat yla ili kimiz, özellikle Fransa’yla münasebetler
eklinde ba lar ve Kanuni Sultan Süleyman dönemine kadar uzan r. Sonraki
dönemlerde de bu artarak devam eder. O dönemlerde Fransa, Avrupa’da öne
ç kan bir devlet idi. Bundan dolay , mesela en basitinden söyleyelim, birçok
ey bizim kültürümüze Fransa’dan geçmi tir. Y llarca çocuklar m z terbiye
etmek için bile, Frans z mürebbiyeleri istihdam ettik. 19. asr n sonlar nda,
hatta 20. yüzy l n ba lar nda bile bir evin modernliGine bakarsan z, Frans zlar n izlerini görürüsünüz; evlerin bir kö esinde yer alan piyanolar bunlardan
bir örnektir. Onlar evlere al p koyarken, biz de kendimizi onlar gibi hissettiGimizi anlatm oluyoruz. Demek ki, o devirde bir Bat l gibi yeti tiGimizi
veya en az ndan çocuklar m z öyle yeti tirdiGimizi göstermek lüzumunu
hissetmi iz. Avrupa’da sanayi devriminden sonra geli en teknolojik durumu
göz önüne al rsak, o dönemde onlardan bir hayli geri olduGumuzu söyleyebiliriz. Biz daha çok ziraatç kald k, çoGu zaman ziraatç l G m z de iyi yapamad k, sadece bir asker millet olduk, yani Anadolu insan ancak devletin haz r
askeri durumuna dönü tü. Bunu gören devrin padi ahlar , hiç olmazsa ilimlerini ve teknolojilerini getirsinler diye Avrupa Ülkelerine çok eleman gönderdi. Bu günümüzde de devam etmektedir.
Bizim buradan gönderdiGimiz elemanlar, ilk önce yan nda çal mak
üzere gittikleri bilim adamlar n n kiliseyle bar k olmad klar n gördüler.
Çünkü oradaki ilim adamlar , pozitif ilimleri ilâhla t rm durumdayd lar.
Her eyin onunla ba lay p onunla biteceGi kanaatindeydiler. Buna mukabil
Kilise de ilim adamlar n manen tatmin edecek seviyede deGildirler. Onlar
sadece kilisenin ilim adamlar üzerinde manen olu turduklar bask ya dayan yorlard . Bu sebeple oradaki ilim adamlar yla Kilise temsilcilerinin çat mas kaç n lmaz oldu. Bizim gönderdiGimiz ki ilerin, hocalar nda ilk gördükleri ey i te bu oldu. Kilise ve lim adamlar n n çat mas din ile ilmin çat mas olarak alg land . Tabiat yla oralara gidenler, kendi dinlerini de yeteri
kadar tan yan kimseler olmad klar için ‘ilim ba ka din ba ka’, ‘ilim dine
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kar ç k yor’ eklindeki zihniyet bu ki ilerin kafas na yerle ti. Memleketimize döndükleri zaman da, ilim ve teknoloji getirecek olan bu insanlar, ‘ilim
ayr , din ayr ; ilim dinle baGda maz’ dü üncesini getirdiler. Bunun slâm
Diniyle uzakl G n veya yak nl G n bile dü ünmediler. Dönü lerinde orada
öGrendikleri müzik ve dans n yan nda kendilerinin de modernle tiGini gösterecek olan eyleri; mürebbiyeler, müzik aletleri, danslar, içkiler vs. getirdiler.
Böylece bizde o y llarda ilim ve teknoloji yerine bunlar yayg nla t . Bu durum
cumhuriyetin ilk dönemlerinde de vard ve bu bask ve hâkimiyet hep devam
etti.
Bundan dolay d r ki, dini öGretecek kurumlar aç ld G nda, ‘aman bunlar
gerici olmas n’ dü üncesiyle, bu kurumlar n temelini te kil edecek olan ilimleri deGil, daha rahat içerikli programlar geli tirildi. Bu da tabiat yla yeti me
tarz n farkl k ld . Bundan dolay d r ki, ilim ve din baGda r m baGda maz
m tart malar 1940’l y llardan ba layarak 1950’li ve 1960’l y llarda da
tart lmaya devam etti. Biz mam-Hatip Okulunda okurken bile, baz öGretmenlerimizin, ‘ilim adam olacak kimsenin dine baGl olmamas gerektiGi’
fikirlerini dinlemi izdir, ama sonra gördük ki dindar insanlar da pek ala iyi
ilim adam olabiliyor. Bu durum sonraki y llarda dindar insanlar n yapt klar
ilmi ara t rma ve çal malarda kendini göstermi tir.
Ancak Avrupa görmü ilim adamlar ve bunlar n zihniyetini benimseyenler bu durumu görmezden gelip onlar hep kar lar nda gördükleri için
gizli, aç k mücadelelerini sürdürdüler. Bu süreç nihayet 1998’de mam-Hatip
Liseleri ve genel olarak Din EGitimine vurulan darbeyle sonuçland . Bana
göre bu çat man n temelinde slâm’a kar olma fikri yatmaktad r. DiGer
taraftan Avrupa’daki ilim-kilise çat mas n n, sanki durum bizde de ayn
imi ve ilimle din çat rm , hele slâm Dini ile modern ilim çat mas kaç n lmazm gibi deGerlendirilmesi baz kesimlerin de i ine geldi. Bu dü üncede
olanlara slam Dininin ilme deGer verdiGini, ilk inen ayetin emrinin “oku”
olduGunu öGrenmenin ve öGretmenin kalemle olacaG n bildirdiGini, fakat
bundan haberdar olmad klar n söylemekle yetinelim.
Bu dü ünce neticede bizim bulunduGumuz yere ba kalar n n farkl
bakmas na sebep oldu ve lahiyat Fakültelerinin daha fazla imkân bularak
daha çok üretici hale gelmeleri ve özellikle ürettikleri ilmin kaynak deGeri
olmas halinde s k nt n n gittikçe büyüyeceGi endi esiyle i te 1998’deki geli me ortaya ç kt . Her eyden önce bunun a lmas gerekir. Nas l a l r? Bir
defa ilim kimden gelirse gelsin, korkulacak bir ey deGildir. Herhangi bir ilmin yayg nla mas ndan korkan kimse, kendi bilgisine güvenemeyen kimsedir. Çünkü kar s nda söyleyeceGi bir söz olsa o da pek ala bunu söyleyecektir. Söyleyecek sözü olmayan veya kar s ndakini bilgisiyle susturamayan,
ikna edemeyen kimse, ba ka yollarla susturmay tercih eder. O yol da bu
anlatt G m ekilde bulunmu tur. Onun için önce bu korkunun yenilmesi gerekir. En az ndan “ilim, ilim içindir” dü üncesi benimsenmelidir.
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slam Hukuku sahas nda çal mak isteyen gençlerimizin her eyden
önce ilme yönelmeleri gerektiGini dü ünüyorum. Yani ilim kimsenin kafas nda durduk yerde hâs l olmaz. Bu bak mdan yaz l olan kaynaklara müracaat
etmek suretiyle, kendilerinin ufuklar n açacak bilgileri elde etmeleri ve bu
bilgileri daima ara t rarak ve üzerinde dü ünerek deGerlendirmeleri gerekmektedir. Bazen bir âlimin görü ünü tespit etmek için çal ma yap l rken,
onun üzerinde daha önce de çal ma yap lm olduGunu görebilir. EGer o âlimin kaynaklar na ula maz da, ikinci el diyebileceGimiz bu ki inin görü üne
itibar ederek olduGu gibi al rsa yan labilir. Bu bak mdan, o verilen bilginin
doGru olup olmad G n da ilk kaynaktan ara t rmak ve tetkik etmek gerekir.
Böyle olmazsa, saGlam bilgiye ula lm olmaz. Biz bunu zaman zaman görüyoruz. nsan halidir; bir kimse, kendisinden önceki bir âlimin eserinden
bilgi al rken yanl alabiliyor. Bazen söylenenin tam tersini bile anlayabiliyor
insan. Hatta konu mada bile insan konu an n söylediklerinden tam tersi bir
anlam ç karabiliyor. Bu tabii bir eydir. Ondan sonraki gelen kimseler de o
kitaptan ald klar için ayn yanl yapm lard r. Yani bazen biri diGerinden
sonra yaz lm , üç dört kaynaGa bakarsan z, ilkinin yapt G hatay sonrakilerin de yapt G n görürsünüz. Bu bak mdan konu esas kaynaGa müracaat ederek deGerlendirilmelidir. Hatta bir tak m tercüme eserlerin as llar na ula ma
imkân m z varsa, tercümelerinden deGil, as llar ndan faydalanmal d r. Tercümeden alma kolayl G na kap lmak yanl olur. Ben, metnin as llar n da
kendi çal malar na alan ara t rmac lar n, metni tamamen ters anlad klar n
pek çok defa gördüm. Bugün kariyer yapm , en yüksek seviyeye ula m
olan arkada lar m z bile bazen dalg nl k eseri bu hatalar yapabiliyorlar. Bu
kaç n lmazd r, herkes yapar manas nda söylemiyorum ama olabilir ki ikinci
el kaynaklar hatal deGerlendirmi olabilir, onun için birinci kaynaGa müracaat edilmelidir.
Tabiat yla Kur’an- Kerim ve hadislerin nas l anla lmas gerektiGi konusunda, ilk dönemde ya ayan veya o döneme yak n olan kimselerin ne anlad klar bizim için önemlidir, ama günümüz artlar nda da ‘acaba bu ba ka
türlü de anla labilir mi?’ diye deGerlendirmenin bir zarar yoktur. lim böyle
geli ir. Ben Kur’ân- Kerim’in mucizeliGini u yönde de görüyorum: Nâzil
olduGundan bu yana on be asra yak n bir zaman geçti. Her as rda yüzlerce
kitap onu anlamak için yaz ld , fakat bugün bile onu anlamak için o yaz lanlar yetmiyor. Böyle olunca, tabiat yla bu dönemde de ayr bir ekilde anla labilecektir. Basit bir örnek vermek gerekirse, günümüzde y llar öncesiyle
mukayese edildiGi takdirde kendiliGinden bitivermi gibi onlarca, yüzlerce
meal ortaya ç kt . EGer bunlar biri diGerinden farkl olduGunu iddia ederek
ortaya konuyorsa, bu farkl anlamalar saGlayan –samimi olarak bu i in
üzerinde duran kimseler için söylüyorum- Kur’ân- Kerim’in mucize olu udur.
Bu kadar meallere raGmen yeni bir tak m mealler ve tefsiler haz rlanacak; bu
devam edecektir. Yani kaynaklar eskimez, kaynaklar kendilerinden bilgi
al nmas yla tükenmez. Onlardan yeni bilgilerin üretilmesi, sahih kaynaklar-
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dan sahih bilgiler al nmas suretiyle günümüzde kullan l r yönünün deGerlendirilmesi genç ara t rmac lar bekliyor. Onlar bunun üzerinde durur, deGerlendirirlerse san yorum geleceGe daha iyi hizmet ederler.
6- Türkiye’deki slâm Hukukçular ça?da8 problemlerin çözümü konusunda acaba ne kadar ba8ar l lar?
slam Hukukçular , tabiat yla günümüzde ya ayanlar ve yak n zaman
önce vefat etmi olanlar da dâhil, içinde ya ad klar toplumun toplumsal
geli melerini deGerlendirmeye tabi tutmu lar ve tutmaktad rlar. Konuya,
verilen hükümleri bütünü itibariyle, bu problemi ya ayan kimseler taraf ndan
al n p uygulanmas aç s ndan bakacak olursak, böyle bir eyin varl G ndan
söz etmemiz mümkün deGil. Çözüm ve uygulama daha dar çerçevede kalmaktad r. Genel bir deGerlendirme yap lmas söz konusu deGil. Neden? Farkl
anlamalar n ortaya ç kard G farkl görü ler vard r. Bu verilen fetvay uygulayacak kimseler de farkl yerlerde bulunmaktad rlar. Onlar üstelik i lerine
geleni al p uygulamaktad rlar. Ayr ca konuya yak n olmayan kimselerin verdikleri hükümler de var. Bu gibi eyler her dönemde olmu tur. Bir dönemde,
ayn ehirde, dar toplum çevresinde dü ündüGümüz takdirde bile, birden
fazla ki i fetva verdiGi zaman, farkl fetvalar uygulayan kimseler olmu tur
ve bundan da tabii bir ey olmaz. Kimse ‘illa filancan n sözüne uyulacak’ da
diyemez.
Böyle bir eyi yaparken baz kimseler kendilerinin söylediklerinin doGru
olduGunu belki kendileri teyit etme ihtiyac n hissettikleri için geçmi i hep
kötülediklerini de görürsünüz. Hatta onlar n yobaz ve istismarc olduklar n
söylediklerini i itirsiniz. Asl nda tamamen yobazl k yapan, istismar eden
kendileridir. Geçmi te eGer bu konuda yeteri kadar kendisi gibi dü ünen elemanlar yeti mediyse, bunun vebali o dü ünemeyen kimselerde deGil, onun
yeti mesi için gerekli malzeme ve yerleri haz rlamayan kimselere aittir. Bir
taraftan slami ilimleri öGrenme noktas nda kendisine gösterilmi kurumlar
yeteri kadar donatmay p gereksiz eylerle me gul edip onun geli iminin önüne geçmek; diGer taraftan da ‘sen yeti medin’ demek yanl olur. Ben bunu,
1980 12 Eylülünden sonraki dönemde Milli EGitim Bakan Hasan SaGlam
zaman nda kapal kap lar arkas nda yap lan bir din eGitimi uras nda, bizzat
Bakan n kendisine söylemi tim. O zaman da mam-Hatip Okullar n n orta
k sm kapat lm t . Yozgat Yüksek slam Enstitüsü de kapat lm t . mamHatiplilerin önünün kesilmek istendiGi bir durum söz konusuydu. Ben orada
bulunan farkl kurumlara mensup k rka yak n kimseye öyle bir konu ma
yapt m:
“Bugün bizden birisi Avrupa’ya gitse, yolu küçük bir yerle im merkezi,
bir köye dü se, orada bir kilisenin papaz n n sadece Teoloji Fakültesi mezunu
deGil ayn zamanda bir ba ka fakülte mezunu olduGunu görür. Türkiye’ye
döndüGünde de aGz sulanarak; ‘azizim, Avrupa ülkelerinin hali bir ba ka,
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orada bir köye gittim, bir apelde görevli olan bir papaz gördüm, adam iki
fakülte mezunu, adam n dünyadan haberi var, her eyi biliyor’, diye konu ur.
Ondan sonra döner der ki ‘Nerde bizim böyle din adamlar m z? Yok, azizim
bizim din adamlar m z n hepsi gerici…’. 4imdi siz bu okullar kapatmak istiyorsunuz. Kapatt G n z zaman böyle din adamlar nereden yeti ecek? Bunu
kimden, nereden ve nas l bekliyorsunuz? Bunlar n önünü kesiyorsunuz,
ba ka fakültelere gitmesini engelliyorsunuz. Mesela bir Kocatepe camiinin,
bir Sultan Ahmet’in, bir Süleymaniye’nin, bir Selimiye’nin imam n n iki fakülte bitirmi olmas n kim istemez? stemeyen biz deGiliz, onlar n yeti mesini istiyoruz ama bu engellemelerle böyle insanlar yeti mez”, dedim.
4imdi bugün kendisinin fetvas n beGenip de ba kalar n beGenmeyen
kimseler, genellikle de hademe-i hayrât suçlarlar. Diyanet’in din görevlilerini
bu yönde mahkum etmek istemeye çal anlar, asl nda kendilerini suçlamalar
gerekir. Onlar n hiç mi suçu yok? Hani türkücülerden birisi ç km : “Urfa’da
Oxford vard da ben mi okumad m’ demi ti. Önünü kapatacaks n, bir tak m
s k nt larla ba ba a b rakacaks n, yeti mesi konusunda destek vermeyeceksin, mümkün olduGu kadar her türlü bask alt nda tutacaks n, onun aleyhine
efkâr- umumiye olu turacaks n ve ondan sonra, bu bask alt nda okumaya
çal an çocuklar n en iyi ekilde yeti mesini talep edeceksin. Bu mümkün
mü? Böyle bir ey olamaz, bu insan n yarat l na ayk r bir durumdur.
Din adamlar n , din görevlilerini hakir görerek, onlar tu kaka edip efkâr- umumiye nezdinde hiçbir ey olmad klar n söylemek, bu alana yönelmenin yanl olduGunu yaymak, çocuk ya ta olan, ilerde acaba hangi mesleGi
seçsem diye dü ünen bir kimsenin, bu kar bak lar alt nda o mesleGi seçmesini, isteyerek oraya gitmesini imkâns z hale getirmektedir. Suçu kendimizde aramam z laz m. Marifet iltifata tabidir. Bugün ilkokul talebelerine
sorsan z, bir k sm bu meslekleri gördüGü için doktor, mühendis, bilgisayarc
olmak istediGini söyler. Bazen de giyim ku am na özendiGi, belki kendisinde
otoriter bir tav r sezdiGi için subay olmay tercih eder. Neden? Çünkü ayn
zamanda subay Türkiye’de halen itibar edilen bir kimse olduGu gibi, subayl k
da imrenilecek bir durumdad r.
Marifet iltifata tabi olduGuna göre, ki inin yönelmesi de bu iltifattan
kaynaklanmaktad r. Bizim din adaml G na ve bunlar yeti tiren mam-Hatip
Okullar ve lâhiyat Fakültelerine ‘iltifat’ n önünü kesecek tav rlar sergileyip
sonra da bu ki ilerin ‘marifet’ini beklememiz doGru olmayan bir davran t r.
Bu bak mdan ben bu konuda aleyhinde konu ulan, yeryüzünde s G nacaG bir
yer b rak lmayan kimseleri deGil, bu sözü densizce söyleyen kimseleri haks z
ve yanl buluyorum. Bunlar n sözlerine de itibar etmiyorum. Bunlar n ileri
sürdükleri fikirlere itibar edilmez. Zaten onlar da itibardan dü üyor, onlara
halk da itibar etmiyor. Kendi kendileriyle çeli kililer, toplumla da çeli kili
olduklar n bu ekilde gösteriyorlar.
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Bazen söylenen bu tür yanl sözler ve görü ler, Müslümanl k s fat ndan ayr lmadan kendi gönlünce ya amak isteyenlere ho gelebilir. Ama onlar n sesi bazen çok ç k yor, sanki çözüm o imi gibi gösteriliyor. Temelde bak ld G nda çözülmemi bir problemin olduGunu ben görmüyorum. Bunlar n
bir k sm belki, geli ecek teknoloji, t p ve diGer ilimlerin G nda yenilenmeye
muhtaç olabilir. Yani her döneme göre, deGi ebilecek fetvalar n verilmesi söz
konusu olabilir.
7- Günümüzde birçok hukukçu slam Hukukunun kayna? itibariyle
dine dayal bir hukuk sistemi oldu?u, din kurallar n n sabit, hayat n ise
dinamik bir süreci ifade etti?i, dolay s yla de?i8meyen din kurallar yla,
de?i8en ve geli8en hayat n ihtiyaçlar n n kar8 lanamayaca? , bu sebeple
de slam Hukukunun donuk bir yap ya sahip oldu?u 8eklinde bir kanaate
sahiptir. Gerçekten iddia edildi?i gibi slam Hukuku donuk ve ça?d 8 bir
hukuk sistemi midir?
slam Hukuku hakk nda gerçekten böyle baz iddialar ileri sürülmektedir. Daha doGrusu, öteden beri dini hukukla ilgili bu tür eyler söylenegelmi tir. Fakat bunu söyleyenler genelde dine dayal hukukun sistemini ve
yap s n bilmeyen kimselerdir. Çünkü din -vahye dayanan dini kastediyorum
tabiat yla- bir defa insanlara kabul edebilecekleri bir deGer olarak gelmi tir;
insanlar da kabul edip etmeme konusunda serbest b rakm t r.
Hz. Âdem’den günümüze kadar devam eden bir insan nesli var. Dünyan n her taraf na yay lm ama tek merkezli bu insanlar, kendi iradelerine
göre serbestçe hareket ediyorlar. Yapt klar n n bir k sm doGru, bir k sm da
yanl t r. Bu yanl ya insan tabiat na ya da belli bir kritere göre deGerlendirildiGinde ortaya ç kar. Tarihin ilk y llar ndan itibaren insanlar n büyük bir
k sm n n çe itli ekillerde k nanacak, ba kas n kendine dü man edecek ve
cezay gerektirecek davran larda bulunduklar bir gerçektir. Bu bak mdan
insanlar n belli kriterlere uyarak ya amas hep arzu edilmi tir ve hukuk da
zaten bundan, böyle bir ihtiyaçtan doGmu tur. Bu bak mdan Hukuk toplu
olarak ya ama kabiliyetinde yarat lan insan n toplum içindeki hareket tarzlar n düzenler ve bu konuda kurallar koyar. EGer hukukta kural olarak bir
uyma mecburiyeti söz konusu ise bu hukuk sistemi neye ve nereye dayan rsa
dayans n, koyduGu kurallara uyma mecburiyeti daima vard r, uymayan kimse müeyyideyle kar la r. Zaten hukukun bir özelliGi de bu kurallara uyma
mecburiyetini saGlayan müeyyideli kurallar koymas d r.
Din, süregelen bu insanl k âleminde insanlar n neye, nas l inanmalar ,
nas l ya amalar ve insana yak r bir tarzda hareket etmeleri gerektiGi konusunda yol gösteren bir vahiyden ibarettir. Yoksa bir sel gibi devam eden insanl G n önüne geçip, ‘durun bakal m burada, bundan sonra buna uyacaks n z’ diye bir zorlamas söz konusu deGildir. Din insan n kendisinin kabul
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edebileceGi, kalben baGlanabileceGi esaslar içerir. Bu ayn zamanda insan n
terbiye edilmesi demektir yani ki i belli bir eye baGl olursa, tabiat yla o
baGland G eyin dü manl G n çekecek herhangi bir davran tan da uzak
durur. Bu bak mdan din insan belli inanç sistemi içerisinde eGitir. Tabii ki
onu kabul edenleri eGitir, kabul etmeyenler bildikleri yolda devam ederler.
EGitilmi , dinin esaslar n uygular insanlardan olu mu bir topluma, o
dinin getirdiGi esaslar n uygulamas n n zor gelmesi diye bir ey tasavvur
edilemez. Bu bak mdan insanlar zaten inanmaya cebretmeyen bir dinin,
deGi mez kurallar yla inanan kimseleri k skaç alt na ald G n dü ünmek yanl t r. Kald ki, Kur’ân- Kerim bir dinin kitab olduGuna göre, ‘ öyle hareket
edin, öyle hareket etmeyin’ diye bir tak m emir ve yasaklar eklinde olu mu hükümleri içeren bir kitap da deGildir. Her eyden önce insan n, ya ay n kalben baGland G bir varl G n kabul edebileceGi ekilde devam ettirmesini saGlayan bir kitapt r. Bundan ç kan hükümler de o kimselere herhangi bir
ekilde aG r gelmez. nsan buna raGmen bir yasaG ihlal ederse, tabiat yla
toplumun ve insan n kendi menfaati için onun engellenmesi gerekir. Bu engellemelere dikkat ettiGimiz takdirde, herhangi bir yasaG n hükmü o kimse
için bir problem olu turmaz. Yani yasak olan bir eyin varl G n bilen bir ki i,
o yasaG n aksine davranmak isterse, onun varl G n hisseder, aksi durumda
bu yasaG hissetmez. Bu bak mdan, uygulama ve uyma konusu bir problem
te kil etmez.
Bir toplumu ve içinde ya ayan fertlerin düzenini saGlamak ve birbirleriyle olan münasebetlerini belli kurallar içerisinde yürütmelerini gerçekle tirmek üzere olu turulacak hukuk kurallar , toplumun inand G ve baGland G
bir dinin ürünü olarak uygulamaya konulacaG ndan ve bu kurallar n da kaynaG bu dinin kitab olacaG ndan, belirlenecek kurallar kendilerine uygulanacak toplumun inanc na asla ters dü mez. Bu aç dan bak ld G nda din kaynakl kurallarla kendilerine uygulanacak toplum ili kisi aras nda bir z tl k veya
bir uyumsuzluk söz konusu olamaz.
Burada u hususu göz ard etmemek gerekir: Tarihte baz yöneticiler
doGrudan ilâhlar ndan ald G talimatla toplumu yönettiklerini söylemi lerdir.
Böylece onlara itaat tanr ya itaat olarak görülmü ve bu tür idarecilerin ast klar ast k, kestikleri kestik olarak alg lanm t r. slâm Dininde böyle bir ey
olmad G gibi onun kitab olan Kur’ân- Kerim de ortadad r. Onda yer alan
hükümler her dönem ve her yerde yap lan yorumlara aç kt r. Bundan dolay d r ki, ayn as rda, fakat farkl bölgelerde ya ayan âlimler bir konu hakk nda
farkl içtihatlarda bulunmu lar, bu görü lerden farkl mezhepler olu mu ,
fakat bunlar n hiçbiri din d olarak deGerlendirilmemi tir. Ayn as rda var
olan iki ayr slâm Devleti farkl içtihatlara dayanan görü leri kanunla t rm lard r. EGer söylendiGi gibi slâm Dininin getirmi olduGu hükümler donuk olsayd , ne farkl mezhepler te ekkül eder, ne de ayr devletlerde veya bir
devletin ayr as rlar nda ayn konuda farkl hükümler uygulamaya konurdu.
4u unutulmas n ki, slâm’ n ayn olmas gereken bir ibadeti bile, farkl bölge-
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lerde, yap lan içtihatlar neticesinde farkl olarak yerine getirilmektedir. Böyle
bir dine donuk demek ak l, iz‘an ve insafla baGda maz.
Genel olarak insanl G n emeline bir bakal m: nsanoGlunun bu dünyada
iki eye kar üstünlük kazanma, onlara hâkim olma arzusu vard r; tabiat
olaylar na ve kendi nefsine. Bunlara kar bir hâkimiyet kurabilirse insan
kendisini dünyada muzaffer olmu sayar. nsana bakt G m zda kendisinde bu
iki eye hâkim olabilecek kabiliyete sahip olduGunu görürüz. Bu iki eye hâkim olabilmek kabiliyeti insanda vard r. Allah yarat l tan insana tabiata
hâkim olabilme kabiliyeti de, nefsine hâkim olma kabiliyetini de vermi tir.
Tabiata hâkim olabilmek için bir tak m alet ve edevatlar icat eden insan, bugün ya ad G yerin taban na kadar inme imkân bulduGu gibi, gökyüzüne azami derecede ç kabilme imkân da bulmu tur. nsan bunu Allah’ n
verdiGi kabiliyetle yani hem ak l, hem de beden gücünü kullanarak gerçekle tirmi tir. Nefsine hâkim olabilmek ise insanda insan olabilme özelliGidir.
EGer ki i bunu kazanamazsa onun sadece canl bir varl k olarak insanl G ndan söz edilebilir ama insanl k özelliGi ta yan bir varl k olarak deGerlendirilmesi çok zordur ve hatta mümkün deGildir. Nitekim hiç gözünü k rpmadan,
ac madan say lamayacak kadar ki iyi öldüren ki i madde olarak insan olsa
da insanl k özelliGi aç s ndan bakt G m zda biz ona insan diyemiyoruz. nsandan beklenen ve kendisinden istenen ise insan n kendi yarat l na uygun
bir hayat sürmesidir. Durum böyle olunca nas l bir hayat sürmesi gerektiGi
konusunda kendisinin belli noktada ir at edilmesine ihtiyaç vard r. te bu
ir at vahiy arac l G yla yap lm t r.
nsanl G n ilk atas olan Hz. Âdem (as) ve e i Havva yeryüzüne indirildiklerinde, yani 4eytan her ikisine de suç i leterek onlar n ayaklar n kayd r nca Hz. Âdem (as) ne yapacaG n bilememi ve onun imdad na yeti en vahiy
olmu tur. (–+— ˜˜/ ˜™ ˜ 1̃ š ˜ –•˜ –+›5˜ —@– œ•˜ ž̃ .Ÿ,˜˜ 1̃) “derken, Âdem (vahiy yoluyla) Rabbinden bir tak m kelimeler ald , (onlarla amel edip Rabbine yalvard . O da) bunun üzerine tövbesini kabul etti” (Bakara 2/37) ayeti bunu gösteriyor. Yani
Âdem Allah’tan vahiy ald , onunla birtak m eyler öGrendi de ancak bununla
tövbe etti, aksi halde tövbe etmesi mümkün olmayacakt . Demek ki insan n
ya ay n düzeltebilmesi için kendisine gönderilecek bir vahye ihtiyac var.
te bu vahye ihtiyaç göz önünde bulundurulacak olursa, vahye dayal dinlerin müntesiplerinin davran lar ile diGer insanlar n davran lar aras nda
mutlaka farkl l klar vard r. Din, toplu olarak ya ayan insan n birbiriyle münasebetlerini düzenleyici kural koyan hukukun i ini zorla t r c deGil, aksine
kolayla t r c bir rol üstlenmi demektir.
Bugün yeryüzünde ya ayan insanlar n inand klar vahiy mahsulü dinlere bakt G m zda bozulmam ve deGi tirilmemi , tek din slam Dini ve insan
elinin kar t rmad G tek kitap da onun kitab olan Kur’ân- Kerim’dir. nsan
asl nda ona müracaat eder, nas l ya amas gerektiGini öGrenirse mutlu bir
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hayat sürer; dolay s yla mutlu bir âhiret hayat n da garanti eder. Konunun
din boyutu böyledir.
‘ yi ama hukuk dediGimiz eyde bunlar söz konusu mu? Din böyle ama
hukuk noktas ndan buna nas l bakacaG z?’ denecek olursa: Gelelim konunun
hukuk boyutuna. Bir defa u hakikatin alt n kal n bir çizgi ile çizelim: Bugün yeryüzünde uygulanmakta olan ve insan eseri olarak takdim edilen bütün hukuklar n temelinde din vard r. Buna Roma Hukuku da dâhildir. Daha
önce hukukun temel kaynaklar ndan birinin “örf ve âdetler” olduGunu söylemi tik. Örf ve âdetlerin temelinde de din yatar. Din insanl k tarihinde ilk
insan olan Âdem a.s. zaman ndan beri vard r. nsanl k tarihinin her safhas nda dini görmekteyiz. Bu bak mdan bugün be eri olarak görülen hukuk da
asl nda dinden doGmu tur.
slâm Hukuku denince akla gelen ve gelmesi gereken ey, bu hukukun
slâm Dini kaynakl olmas d r. slâm Dininin kaynaG “Kur’ân- Kerim” ve
onun aç lay c s “Sünnet”tir. Kaynak, tabiat yla deGi mez. Yani kitap ve sünneti yeniden getirecek, ba lang çta bu böyleydi ama imdi deGi tirelim diyecek bir durum söz konusu deGil, ama bunlardan, insanlar n her dönemde
ya ay lar n düzenleyecek, kendi ihtiyaçlar n kar layabilecek bir ortam
olu turabilecekleri hükümleri istinbat etmek mümkündür.
slam Hukuku da böyledir. Zaman içinde deGi ebilir ve her deGi im ayn zamanda onun geli mesi ve geli tirilmesi anlam na gelir.
Günümüzde hukukçular, hüküm verirken veya hükümlerin uygulanmas s ras nda mahkeme ve hâkimlerin kendi inisiyatiflerine göre hareket etmesi gerektiGine inan rlar; bu doGrudur. Ama bir de bak yorsunuz ki ç kar lm
olan kanunlar, hâkimi baGlay veriyor, onun d na ç kmas , kendi inisiyatifini kullanmas mümkün olmuyor. Bugünkü uygulanmakta olan hukukta da
örf ve adetler kanuni bo luklar doldurmak için kullan l r diye deGerlendirilir
ama ben bugüne kadar örf ve âdetin kanunlar muvacehesinde hiçbir rol oynad G n görmedim. DiGer bir ifadeyle, hâkimi kanunlar o kadar s k bir ekilde baGlamaktad r ki, o onun d na ç kamaz. Mesela bir cezay tespit etmek
için ‘ öyle suç i leyen ki i, diyelim ki 1 aydan 6 aya kadar hapisle cezaland r l r’ demi olsun. Hâkim ne bir aydan eksik verebilir, ne de alt ay geçecek
bir ceza verebilir. O zaman soral m: Hâkim nerde inisiyatifini, iradesini kullanacak?
slam Hukukunun uyguland G yerlerde, imdiye kadar ortaya ç kar lm olan hükümlerden günümüz artlar na uygun olanlar n idari makamlar
tercih ederek onu uygulama ans na sahiptir. Bu durumda da hâkim eGer
böyle bir tercih yap lmam sa, verilmi olan hükümlerden, bu da yoksa kendisi hüküm vermek suretiyle uygular. Hz. Peygamber a.s.’ n bir hâkim s fat yla verdiGi hükümlere bakt G m zda, Kur’an’dan anlad G n ve bildiGini kendi bilgisiyle deGerlendirerek hüküm vermi , Onun vefat ndan sonra halifeler
de hüküm verirken bunlara bakarak ve kendi anlad klar na göre hüküm ver-
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mi lerdir. Onlar n tayin ettikleri hâkimler, ellerinde tedvin edilmi bir kanun
olmad G için, Kur’ân- Kerim’e bakarak ayetlerden anlad klar na göre hüküm
vermi lerdir. Bütün bunlar o dönemdeki hâkimlerin, bugün modern hukuktaki hâkimlere göre çok daha serbest olduGunu gösterir.
Bütün bunlardan anla ld G na göre slâm Dini aç s ndan hükümler –
delaleti kat‘î olanlar hariç- zaman n artlar na, bölge artlar na göre tamamen farkl ekilde deGerlendirilerek ortaya konabilecek durumdad r. Bugün
müçtehitlerin yapt klar içtihatlar neticesinde ortaya ç kan F k h hükümlerine
bakacak olursak, zaman n ve coGrafi bölgenin onlar n verdikleri bilgiler üzerinde bir hayli etkili olduGunu görürüz. Bu bak mdan, farkl bölgelerde ya ayan kimselerin, kendi bölgelerinde rahat bir ekilde ya amalar mümkündür.
Mesela Hanefiler belli bir ölçüye ula an suyu yani havz- kebir dedikleri miktara ula an suyu ancak temiz olarak kabul etmi ken, bu kadar çok suyun
bulunmayacaG yerde bulunan âlimler, daha az miktarda suyu (kulleteyn)
havz- kebir olarak kabul etmi lerdir. Demek ki farkl anlama ve deGerlendirmeler mümkün. Bundan dolay ibadeti yapacak kimse aç s ndan, böyle
tercihlerde ‘senin ibadetin olmad ’ demiyoruz. O zaman dinin farkl uygulamalar mümkün olduGuna göre, toplumun ihtiyac na göre farkl uygulamalar
saGlayacak hükümlerin ç kar lmas da mümkündür ve nitekim böyle olmu tur. Dolay s yla slâm Hukukunun donuk olduGunu söylemek yanl t r. Burada deGi mez olan slâm Hukukunun kaynaG d r; o da Kitap ve Sünnettir.
8- Yüksek lisans ve doktora sonras çal 8malar n, doktora tezi konusuyla ilgili sahada dar alanda daha derinlikli çal 8malar yaparak uzmanla8ma 8eklinde olmas na ne dersiniz?
4öyle dü ünüyorum. Daha önce lahiyat Fakültelerinde okuyan ve mezun olanlar n ansiklopedik bilgileri havi olarak yeti mesi gerektiGini söylemi tim. lahiyat Fakültesini, genel olarak dini tan mak, dinin hükümleriyle
çevre aras nda arac olmak, toplum taraf ndan bu hükümlerin deGerlendirilmesini amaçlayan ki ilerin yeti eceGi yer olarak görmek laz m. Bunun içerisinde tabiat yla slami ilimlerin farkl ilim dallar nda ihtisasla mak mümkün
ve güzel bir eydir.
Belli bir zamandan bu yana, t pta dar sahalarda uzmanla ma söz konusu, fakat bugün t bb n bu yapm olduGu bu kadar dar çerçevedeki uzmanla man n, o hastal G tedavi konusuna eGilen ki inin, bir ba ka yönden zarar
vereceGi endi esini ta maktad rlar. Bu endi eyi henüz bertaraf edemediler.
Bundan dolay dar sahada tedavi uygulayacak bir hekimin uygulad G tedavi
metodunun ba ka yönden hastaya zarar verip vermeyeceGi konusunu bilmek
mecburiyetindedir. Yani bu kadar dar sahada ihtisasla mak fayda yerine
bazen zarar getirmi tir. Mesela bir cerrah ki inin cerrahi müdahale ile tedavi
edilebilecek bir organ n n rahats z olduGunu gördüGünde, ona göre ne ter
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atmaktan ba ka bir çare yoktur. Bak yorsunuz bir ba ka doktor ilaçla tedavi
edebiliyor.
Bu bak mdan, çevresini pek tan madan dar sahada ihtisasla m olmak, ki inin o konuda yoGunla mas n ve derinle mesini saGlar ama o kimse
bu sahayla ilgili bir hüküm verirken korkar m ki, ba ka yönlerden hatal
görülecek bir hükmün alt na imza atm olur. Onun için çevreyi de tan yacak
ekilde bir alanda ihtisasla mak daha uygun ve ak lc olur.
Bugün Türkiye’de eGer slam Hukuku uygulan yor olsayd , o zaman dar
alanda ihtisasla may tavsiye edebilirdik. Verilen bir hükmün uygulamada
nas l bir netice doGurduGu görülür ve ona göre düzeltilirdi. Böyle bir ey söz
konusu olmad G na göre, bir kimse belli bir sahada lisansüstü çal ma yapm ken, yine kendisinin benimsediGi bir ba ka sahada ara t rma yapmas
hatta o konuda fikir ve söz sahibi olabilecek noktaya gelecek kadar ara t rma
yapmas n n hiçbir mahzuru olmad G gibi, aksine faydal olacaG n dü ünüyorum. Bu bak mdan dar sahada kalmak ki i için bir kazanç gibi görünse de,
yapt G çal malardan daha az ki i istifade edeceGi göz önünde bulundurulduGunda bunun zarar da vard r. Böyle yap nca yap lan çal malardan ve
verilen emekten beklenen fayda hâs l olmaz. Onun için genel olarak istediGi
bir sahada ihtisasla m iken, ba ka sahalarda da birtak m çal malar yapmas n ben faydal bulurum. Bu ayn zamanda kendisinin ba ka konularda
da itimat edilen bir ki i olmas n saGlar ve çal malar da daha çok ki iye
ula r, bo a gitmez diye dü ünüyorum.
Say n hocam, k ymetli zaman n z bize ay rd ? n z için te8ekkür
ediyoruz. Emeklili?inizde sa?l k ve afiyet içinde hay rl günler temenni
ediyoruz.
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Giri8
Ku kusuz f k h tarihinde en önemli ve tarihe damga vurmu ak mlar,
ehl-i rey ve ehl-i hadîs ekolleridir. Kimi ara t rmac lar taraf ndan iki okul
aras ndaki gerilim ve ayr man n kelâmî endi e ve kayg lardan kaynakland G , tart malar n daha ziyade itikâdî zeminde olduGu bir tak m verilere dayan larak savunulmaktad r.1 Ayn ekilde çaGda oryantalistlerden Joseph
Schahct, söz konusu ekoller aras ndaki tart malar için “Ekoller aras ndaki
farklar….prensip ya da metotlar konusunda dikkate lay k herhangi bir anla mazl Ga dayanmam t r”2 tezini savunmakta, ba ka bir deyi le, gerilimin
nedenlerinin f khî olmad G n ileri sürmektedir. Gerçekten, ekoller aras ndaki
ayr ma ve tart malar n nedenleri pür kelâmî yani itikadî midir? Yoksa f khî
vs. ba ka nedenlerin de rolü var m d r? Bu sorular muvacehesinde makalenin
ba l G , "Ak l-Nakil Ayr mas ve Geriliminin F khî Nedenleri" veya "Ehl-i Ha*

SDÜ. †lahiyat Fakültesi ÖZretim Üyesi. akosum@ilahiyat.sdu.edu.tr
Haçkal\, Abdurrahman, "Ehl-i Hadis-Ehl-i Re'y Ayr\|mas\ F\khî mi, †tikadi mi", slam Hukuku Ara t rmalar Dergisi, sy. 2, Konya 2003, s. 59-68; a.g.mlf., slâm Hukuk Tarihinde Gayeci çtihat Metodunun Geli imi, †stanbul 2004,
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dis-Ehl-i Re'y Ayr mas F khî mi, tikadi mi?" eklinde olsa da, yine de muhteva bak m ndan herhangi bir deGi iklik olmayacakt r. Bu baGlamda çal mam zda, f khî mülahazalar n söz konusu ayr mada etkisinin olup olmad G
veya varsa ayr man n ortaya ç kmas nda etkin olan f khî sebep ve gerekçelerin neler olduGu tespit edilip ortaya konulmaya çal lacakt r.
Ehl-i Re'y-Ehl-i Hadis Geriliminin F khî Nedenleri
BilindiGi üzere ehl-i re'y ve ehl-i hadîs ad yla an lan, geçmi ve köken
itibariyle sahabe dönemine kadar uzanan ekoller aras ndaki ayr ma ve gerilim, özellikle tabiûn döneminde iddetli bir hal alm t r. Nitekim baz tabiîler
yeni ortaya ç kan meselelerin çözümünde re’ye ba vururken, diGer baz lar
iddetle kar ç km lard r. Amelî alandaki bu ekolle me, teorik alana da
sirayet etmi , re’y ve hadîs çat mas diye an lan tart malar süreci ba lam t r.
Sahabe ve tabiûn döneminde görülen bu fikir ayr l G ,3 aradan uzun bir
süre geçmeden zirve noktaya ula m ve ciddi tart malar ya anm t r. Re’y
veya hadisi savunanlar, sadece farkl bir yöntem takip etmemekle kalmam ,
birbirlerini iddetle ele tirmi lerdir. Emevîler döneminde iki ekol aras ndaki
ayr man n nedenleri hoca, çevre ve dinî bilgi kaynaklar n n farkl olmas d r.
Abbasîler döneminden itibaren ise, re’y ve hadîsle ilgili baz prensip ve anlay farkl l G , buna baGl olarak yeni f khî meseleler kar s nda metod farkl G n n diGer ilim merkezlerinde de tart lmaya ba lanmas ekolle meyi ve
ayr may daha da art r c bir rol üstlenmi tir.4
Ehl-i re'y ve ehl-i hadis, Kitab, sünnet ve sahabe icmâ n n kaynak olarak kullan lmas hususunda hem fikirdir. Esas itibariyle iki ekol aras ndaki
tart ma akl n f kha (nakle) müdahil olup olamayacaG ve hadislerin deGerlendirilmesi noktalar nda yoGunla maktad r. Bir ba ka ifadeyle ehl-i re'y ile
ehli hadis aras ndaki ihtilaf, hadislerin kritiGi ve ehl-i re'yin f khî k yas geni
olarak kullanma çerçevesindeki bir ihtilaft r. Yani k yas n s n rlar ve kullan m alanlar konusundad r. Ehl-i hadis, zannî de olsa, nasslara dayanmay
k yasa tercih ederken, ehl-i re'y, k yas , zannî nasslara tercih etmektedir. Re'y
taraftarlar naslar n s n rl , olaylar n ise s n rs z olduGu olgusundan hareketle, Kur'an ve Sünnet'te her meselenin hükmünün bulunamayacaG n , bundan
dolay ahsî re'y ve ictihad n gerekli olduGunu savunmu lard r. Ehl-i hadis
mensuplar ise, yaln zca naslara baGlan p aklî istidlal yollar na ba vurmay
kabul etmemi ler, re'y ile faaliyette bulunmay bid'at say p ho kar lamam lar, kendilerine Kur'an'da çözümü bulunmayan bir problem geldiGinde sünne-
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ti ara t rm lar; onda da bir çözüm bulamad klar takdirde problem hakk nda
hiçbir aç klama yapmadan beklemi lerdir.5
Ehl-i hadisin ehl-i re'ye cephe almas n n temel nedenlerinden biri,
naslar n re'y ile yorumlanmas n yasaklayan rivayetlerdir. ki ekol aras ndaki
gerilim, ehl-i hadisin re’yi yasaklayan rivayetler dolay s yla muhaliflerine
kar
iddetli bir muhalefeti dini görev olarak alg lamalar ndan kaynaklanmaktad r. Nitekim bnu'l-Enbârî (ö.328/939), re’y ile Kur’ân’ n tefsir edilmesini yasaklayan rivâyetlerden dolay , ehl-i ilmin (ehl-i hadis) re’ye hevâ anlam n verdiGini belirtmi tir. Ehl-i ilme göre, selef-i sâlihinden almad klar ,
hangi asla dayand G bilinmeyen ve ehlu’l-eser ve’n nakl (ehl-i hadis) mezhebinin görü üne de uygun olmad G ndan, kendi arzu ve heveslerine göre
Kur’ân hakk nda konu up yorum yapanlar, isâbet etseler bile hata içindedirler.6 Sözü edilen ehl-i ilm ve ehlu’l-eser ve’n-nakl mezhebinden kas t, ehl-i
hadis ya da hadis ekolü yani hadis taraftarlar dediGimiz muhafazakar kesimdir.
Ehl-i hadis, re'y kavram n n muhtevas o dönemde nesnel, mahiyeti ve
s n rlar belirlenmi olarak doldurulmad G ndan, bir tak m kötü sonuçlara
müncer olmamas için daha ba tan itibaren re'ye kar cephe alm lard r.
BilindiGi gibi re’y kavram , re’y ekolü ile hadis ekolü aras nda meydana gelen
tart malar n en önemli unsuru olmu tur. Re'y, ehl-i hadis'in fanatik cephesi
taraf ndan neredeyse hadis ve sünnetle z t anlaml olduGu kabul edilmi tir.
Ehl-i hadis'in sünnet konusunda besledikleri ahsî endi eleri ve re'ye dayan larak hadislerin terk edileceGi dü üncesi onlar böylesi bir tutuma
sevketmi tir.
Ehl-i re'yin, ehl-i hadîsi ele tirme noktalar ndan biri, hadis kar s ndaki
tutum ve tav rlar d r. Ehl-i re'y, muhalifleri olan ehl-i hadis mensuplar n
garip ve zay f hadislerin pe ine dü mek, hadisin tarikleriyle uGra p anlamlar üzerinde dü ünmemek, ta d klar ilmin muhtevas ndan habersiz olmak,
çok "tashif ve lahinde bulunmak" gibi iddialarla tenkit etmi ler ve nihayet
ekilcilik anlam nda onlar "Ha viyye" diye isimlendirmi lerdir.7 Onlara göre
ehl-i hadîs, sadece hadis nakliyle uGra p onu anlama çabas içinde deGildir.
Esercilerin bütün dü ünceleri çe itli rivayet yollar n toplama, çoGunluGu
mevzu ve maklub olan az ve garib haberleri ara t rma gibi hususlard r. As l
metinlere riayet etmemekte, manalar anlamaya, hadislerin s rlar n aç klamaya çal mamakta, onlardaki cevherleri ve f k h bilgilerini ç karmaya gayret
göstermemektedirler. Bu nedenle re'y ehli, ehl-i hadisi cehaletle nitelemi ve

5
6

7

Abdülkadir, Ali Hasen, Nazratün âmme fî târîhi'l-f khi'l- slâmî, Kâhire 1965, s. 220-223.
Hatîb el-BaZdâdî, Ebî Bekr Ahmed b. Ali b Sabit, el-Fakîh ve'l-mütefakkih, (ne|r. Adil b. Yûsuf el-Azzâzî), Kahire
1417/1997, Dâru †bni'l-Cevzî, I, 57; Kurtubî, Muhammed Ahmed, el-Câmi’ li Ahkâmi'l-Kur'ân, Beyrut 1987, I, 32,
34.
†bn Kuteybe, ed-Dineverî, Ebî Muhammed Abdullah b. Müslim, Te'vîlü Muhtelefi'l-Hadîs, (ne|r. Muhammed
Züheyrî en-Neccâr), Kahire 1966/1386, s. 10-12; Watt, W. Montgomery, slâm Dü üncesinin Te ekkül Devri, çev.
Ethem Ruhi F\Zlal\, Ankara 1981, s. 337.
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onlar n sadece kitap ta y c s olduklar n söylemi lerdir.8 Ehl-i hadisin sadece birer râvi ve nakilci olmaktan öte geçemediklerini ileri sürmü lerdir. Bütün
çabalar n hadis toplamaya sarfedip hadislerin anlamlar üzerinde dü ünmedikleri veya anlama dirayetine sahip olmad klar için onlar kitap/bilgi hamallar (zevâmilü'l-esfâr)9 olarak nitelemi lerdir.
Esasen re'y ve hadis ekolleri aras nda tart man n nedenlerinden biri
rivayet malzemesinin yani hadislerin nas l ve ne ölçüde kullan lacaG d r. Ehli Hadîsin, rey ehline kar ileri sürdüGü en önemli iddia hadis/sünnet'e gerektiGi kadar yer vermemeleridir.10 Ehl-i re'y, onlara göre hadise büyük bir önem
atfetmez. Ehl-i re'yin ba n çeken Ebû Hanîfe'nin f k h sisteminin in as nda
kulland G hadisler pek az miktardad r. Henüz onun zaman nda dört sahabî
hayatta olmas na raGmen, onlardan hadis dinlemek zahmetinde bulunmam t r.11 Ehl-i hadise göre ehl-i re'y, çoGu hadise oldukça az meyletmekte,
hatta neredeyse sahih hadisi, kusurlu hadisten ay ramayacak durumdad rlar.
Hadisin iyisini kötüsünü bilmezler. Benimsedikleri mezheplerine, inand klar
görü e uygun geldiGinde bile, has mlar na kar kendilerine ula an hadislerle
delil getirmeye önem vermemektedirler. Kendi aralar nda me hur olan, dillerine dolad klar zay f haberi ve munkat hadisi kabul hususunda birbirleriyle
ittifak halindedirler. te bu durum re'yin bir aldatmacas ve ondaki bir kusurdur.12 Süfyân b. Uyeyne (ö.198/813), Ebû Hanîfe'nin hadisleri terk etmesi
konusunda örnekler de vermektedir. Ona göre Ebû Hanîfe, hadisleri darbmesel getirerek reddetmektedir. "Mü teri ve sat c birbirinden ayr lmad kça
muhayyerdirler"13 hadisi kendisine ula nca, "EGer iki taraf, bir gemi içinde,
hapiste veya yolculukta bulunuyorlarsa nas l ayr l rlar?" eklinde sormaya
ba lam t r diyerek Ebû Hanîfe'yi ele tirmektedir. Yine, Hz. Peygamber'in
"ganimette ata iki pay, piyadeye bir pay verilir" hadisine kar Ebû Hanîfe'nin
"mü'minin pay ndan daha fazlas n hayvana veremem" dediGi ve Hz. Peygamber'in ve ashab n n kurbanl k develere vücutlar n çizerek i aret koymu
olduklar halde, Ebû Hanîfe'nin "böyle yapmak felakettir" dediGi için onu
tenkit etmektedir.14 bn Ebî Ya'lâ re'y ekolünü ele tirirken onlar n hadisleri
kabul etmedikleri baGlam nda u ifadeleri kullanm t r: " Re'yciler, yoldan
ç km bid'atç lard r. Onlar sünnet ve eser dü man d rlar. Hadisi iptal edip
Hz. Peygamber'e kar gelerek Ebû Hanîfe'yi ve onun görü lerini benimseyen-

8

9
10
11
12
13
14

Ebû Dâvûd, Sünen, (ne|r. Ahmed Muhammed ©âkir), Beyrut ty., I, 6, Dâru'l-Ma'rife; el-Hatîb el-BaZdadî, elFakîh ve'l-mütefakkih, II, 71-72; ed-Dihlevî, ©ah Veliyyullah, el- nsâf fî Beyâni Esbâbi'l- htilâf, y.y., 1404, s.
63, Dâru'n-Nefâis; Ünal, †smail Hakk\, mam Ebu Hanife'nin Hadis Anlay ve Hanefî Mezhebinin Hadis
Metodu, D†B yay\nlar\, Ankara 1994, s. 37.
el-Hatîb el-BaZdâdî, el-Fakîh, II, 72.
Melchert, Christopher, The Formation of Sunni Schools of Law, 9th-10th Centuries C.E., Leiden, 1997, s. 9.
Goldziher, Ignaz, Zâhirîler "Sistem ve Tarihleri", (çev. Cihat Tunç), Ankara 1982, s. 12; Ahmed Emîn,
Duhâ'l- slâm, Kâhire 1371/1952, II, 185-6, 225.
Ebû Dâvûd, Sünen (Mukaddime), I, 7; ed-Dihlevî, el- nsâf fî Beyâni Esbâbi'l- htilâf, s. 64; Ünal, a.g.e., s. 37.
Buhârî, "Buyû", 19, 22, 42-44, 46, 47; Müslim, "Buyû", 43, 46, 47; Ebû Dâvûd, "Buyû", 51; Tirmizî, "Buyû",
26.
K\l\çer, M. Esat, slâm F kh nda Re'y Taraftarlar , Ankara 1994, s. 92.
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leri imam (önder) edinmi lerdir."15 Hadis ekolünün te hisine göre ehl-i re'yin
bu yola tevessül etmelerinin yani hadise yeterince yer vermemelerinin yegane
sebebi, re'ye ve özellikle k yasa ba vurmu olmalar d r.
Ebû Hanîfe’nin re’ycilikle itham edilmesine gerekçe olarak ileri sürülen
hadîse yeterince yer vermeme ya da sahih hadîse muhalefet iddias n da Hanefiler reddetmi , dayand klar hadîsleri daha o dönemden itibaren yapt klar
çal malarda ortaya koymu lard r. Ebû Hanife naslar anlama ve deGerlendirmede hocalar ndan tevarüs ettiGi usûlü devam ettirmi tir. Hocas Nehâî
gibi rivayetler aras nda seçme yapm , arz usûlünü kullanarak baz rivayetleri terk etmi tir. Haber-i vahidleri Kur'an' n manalar na ve hadislerin üzerinde
ittifak ettiGi hususlara arzederek reddetmesi ehl-i hadîs taraf ndan ele tirilmesine neden olmu tur. Bunun yan nda, Irak bölgesinde hadis uydurmac l G n n çokluGu, hadis kabul artlar nda zaten çok s k davranan re'y ekolünün
titizliGini daha da art rm t r. Hadisleri anlama ve yorumlamada s k s k re'ye
ba vurmu lard r. Tabii ki bu durum, yani hadis kabulü konusunda son derece ihtiyatl davran rken bir yandan s kl kla re'ye ba vurma, ehl-i hadisin tepkisini çekmi tir.
Tart man n bu boyutuna bn Abdilber (ö. 463/1071) de dikkati çekmi tir. Ona göre iki ekol aras ndaki ihtilaf n sebebi, Ebû Hanîfe'nin bir çok hadisi, Kur'an'dan ve hadislerin bütününden ç kar lan dinin genel ilkelerine
(umûmâtu'l-Kitâb) arzettikten sonra uygun dü meyenleri âz olarak nitelendirip reddetmesidir.16
Kâd Iyâz bu noktadaki tart ma ve gerilimin nedenlerini öyle dile getirmi tir: "Ebû Hanîfe k yas ve i'tibâr sünnetlere ve âsâra (nakil) tercih etmi , böylece kaynaklardaki metinleri b rak p ma'kûlu temel alm ; re'y, k yas
ve istihsana öncelik vermi , sonra da istihsan k yasa tercih etmi tir. ÖGrencileri e -4eybânî ve Ebû Yûsuf hadisleri onun görü lerine ayk r olduGunu
gördüklerinden ötürü, görü lerinin üçte biri kadar nda kendisine muhalefet
etmi lerdir. Zira Ebû Hanîfe k yas hakim kabul edip, ona öncelik tan d G
için bilerek ya da kendisine ula mad klar için bilmeyerek sünnetlere ayk r
davranm t . Çünkü o, sünnet konusunda fazla bilgili deGildi ve bu nedenden
dolay da aG r ele tirilere uGram t . Varm olduGu hükümlerde esas ald G
hadisler ise, icmaen kabul edilmi olmay p zay f ve metruk idiler. te bu
nedenlerden dolay hadis ekolü re'ye ekolüne kar hizipçilik yapm , onlar
hakk nda kötü sözler söylemi ve onlara kar bir tak m kötü dü ünceler
beslemi tir."17

15
16
17

Apayd\n, H. Yunus, "Bir Muhafazakar Re'ycilik Teorisyeni Ebû Hanîfe", slâmî Ara t rmalar, XV, Ankara
2002, s.144.
†bn Abdilber, Ebû Ömer Yûsuf en-Nemerî, Câmiu Beyâni'l- lm ve fadlihi ve mâ yenba°9i fî Rivâyetihî ve
Hamlihî (thk. Ebu’l-E|bâl ez-Zuheyrî), Riyad 1994, II, 34, 150-163; Abdülkadir, Nazratün âmme, s. 227.
Kâd\ †yâz, Mûsâ b. Iyâz el-Yabsûbî, Tertîbü'l-Medârik ve Takrîbü'l-Mesâlik li Ma'rifeti A'lami Mezhebi
Mâlik (n|r. Ahmed Bekr Mahmûd), Beyrût, t.y., I, 95.
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Hadîs ekolünden ehl-i re'yi, hem hadis kullan m nda hem de k yas kullan m nda tutarl davranmamakla suçlayanlar da olmu tur. Sözgelimi shak
b. Râheveyh (ö. 238/852), re'y taraftarlar n Allah' n Kitab n ve Peygamber'inin sünnetini bir yana b rak p k yasa yap makla suçlam t r. Bunlara dair
örnekler s ralayan bn Râheveyh'e göre meselâ re'yciler abdestli bir insan
oturmu vaziyette iken derin uykuya dalarsa abdest almas farz deGildir derler; ard ndan da bay lan n abdestinin bozulacaG nda icmâ ederler. Oysa aralar nda bir fark olmad G gibi bay lan n abdestinin bozulacaG na dair delil
olacak bir kaynak da bulunmamaktad r. Oysa uyku hakk nda birçok hadis
vard r. Daha ba ka örnekler veren muhaddise göre re'yciler, ne esere ve ne de
k yasa baGl kalm lard r.18
Ancak ehl-i hadis içinde de sünnet konusunda ileri giden alimler bulunmu hatta baz lar "sünnet Kur'an'a hakimdir, Kur'an sünnete hakim deGildir" diyenler olduGu gibi, hicri ikinci yüzy lda "sünnet Kur'an- nesheder"
diyenler de olmu tur.19 ki ekol aras ndaki ayr mada bu tür metodolojik ifrat
görü lerin daha da tetikleyici olduGu söylenebilir.
Ehl-i hadis ile ehl-i re'y aras ndaki en önemli ayr ma noktalar ndan biri, hadislerin kabulü konusundaki ölçüt meselesidir. Ehl-i re'y, hadisin kabulü için râvîleri makbul, senedin muttas l olmas n yeterli görmemi , hadis
metin aç s ndan da ele tiriye tabi tutulmu tur. Hanefîlerin, hadîsleri kabulde
senet tenkidinin yan nda metin tenkidine yer vermelerinin20 ele tiri almalar nda rolü vard r. Belki de ehl-i re'yin hadise fazla yer vermediGi eklinde
olu an kanaatin önemli sebeplerinden biri de bu usuldür. Ehl-i rey, rivayetlerin sadece isnat kriterini yeterli görmemekte, muhteva bak m ndan da kritik
edilmesi anlay n getirmektedir. Rivayetleri er'î delillerin bütünlüGü ve
küllî esaslar n iç tutarl l G bak m ndan tahlile tâbi tutmaktad r.21 Bu nedenle
ehl-i re'y, senedi sahih ve muttas l olarak kabul edilen baz hadisleri dinin
temel ilke ve prensiplerine uygun bulmad klar için manen (metin itibari ile)
illetli kabul edip, amel etmemi lerdir. Ancak, bn Abdilberr (ö.463/1070) bu
ele tiriyi hakl bulmaz ve öyle der: “Ebû Hanife’nin hadîsleri metin tenkîdine tabi tutmas ve te’vîlde bulunmas , k nanacak bir husus deGildir. Çünkü
bu ondan önce de yap lm t r ve ehl-i hadîs’ten herkesin bir te’vîli ve bir sünnete ayk r dü tüGü görü ü vard r. Onun bu tutumu, ehli hadîs taraf ndan,
haks z olarak ele tiri konusu edilmi tir.”22 Bu dönemde hadisleri deGerlendirmede, ehl-i hadis mensuplar senet tenkidi yan nda sahip olduklar nebevî
geleneGi ölçü al rken, ehl-i re'y fakihleri yine senet yan nda metin tevsîkinde
18
19
20

21
22

†bn Kuteybe, Tevîlü Muhtelefi'l-Hadîs, s. 55.
Hatîb, el-Fakîh ve'l-mütefakkih, I, 73; †bn Abdilber, Câmiu beyâni'l-ilm ve fadlih, II, 191; Ahmed Emîn, Fecru'lslâm, s. 350.
Ünal, a.g.e., s. 83 vd., 146 vd.; Özaf|ar, Mehmet Emin, Hadisi Yeniden Dü ünmek, Ankara 1998, s. 99; Özaf|ar,
“Muhammed Zahid el-Kevserî'nin Hadis Yönü” (Muhammed Zahid el-Kevserî: Hayat -Eserleri-Tesirleri, haz.
Necdet Y\lmaz, †stanbul, 1996 içinde, s. 83-105), s. 87-89.
Abdulkâdir, Ali Hasan, Nazrah Âmme, s. 227.
†bn Abdilberr, Câmiu Beyâni'l-ilm ve fadlih, II, 1080.
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slâm' n temel ilke ve kurallar n ölçü alm lard r. Zira o bölgede ortaya ç kan
binlerce uydurma hadis metnini ba ka türlü tespit edip ay klaman n imkan
yoktur. Bu yüzden metinlerin test edilmesi için daha saGlam ve sübûtunda
üphe bulunmayan kaynaklarla mukayesesi zaruri görülmü tür.23 Naslar n
hakimiyet alan n geni letmek isteyen ehl-i hadisin ise, bir tak m hadislerin
devre d b rak lmas na neden olacak metin tenkidine s cak bakmayacaklar
gibi, ehl-i re'ye bu hususta muhalefet etmeleri de normaldir.
Öte yandan, onlar n ehl-i re'y olarak adland r lmas nda ve bu arada baz ithamlara maruz kalmas nda Ömer b. Abdilazîz devrinde (99-101/717-720)
Hicaz'da ba layan hadîs toplama faaliyetinin te vik edilmesinin ve Medine'de
sadece hadîs toplay p rivayet etmekle me gul muhaddisler grubunun ortaya
ç kmas n n da önemli etkisi olmal d r. Bu ki iler Irakl fakihlerin kendilerindeki hadislere ayk r görünen fetvalar n duydukça, onlar n sahih hadisleri
terk ettikleri ve re'yi hadisten üstün tuttuklar zehab na kap lm lar24 ve bu
yönde ithamlarda bulunmu tur. Meselâ Evzâî'nin (ö. 157/774) "Biz Ebû Hanîfe'yi re'yi kulland G için k nam yoruz, hepimiz re'yden istifade ederiz. Bizim
onu k namam z hadîse muhalefetindendir" demesi25 bu baGlamda deGerlendirilmelidir.
Ehl-i re'ye, ehl-i hadis taraf ndan tav r al nmas nda iki ekol aras ndaki
ilmi rekabetin de rolü olduGunu söylemek isabetten uzak deGildir. Ayr man n, bu derece etkili olmas nda Araplar n, o dönemde, ilmî faaliyetin daha
çok mevâlîden olan alimler taraf ndan yürütülmesini kabullenememeleridir.26
Irakl fakihlerin büyük çoGunluGunun mevâlîden olmas , gerilimin sebeplerinden birini olu turduGu söylenebilir. Yine Ebû Hanîfe'nin f kh kendilerinden ald G tâbiûn âlimleri de Arap olmayanlardand r. Ancak ilmî rekabetin de
etkili olduGu bu ayr mada, her iki ekolde ba çeken ve itham alt nda olan
alimlerin, özellikle mevâlîden olan ehl-i re'y alimlerinin f k hç l k yönlerinin
de ön planda olduGu gözden kaçmamaktad r. Mevâlî'nin f k htaki konumunu
belirleme baGlam nda Abdurrahmân b. Zeyd b. Eslem de unlar söylemi tir:"
Abâdile öldükten sonra Medine d nda her yerde f k h, mevâlî'nin elindeydi.
Allah Medîne'yi diGer yerlerden ay rarak ona Kurey li bir fakih nasip etti.
Medîne fakîhi olan Saîd b. el-Müseyyib hiç ku kusuz Arap kökenlidir."27 Ba ka bir ifadeyle ilmî rekabetin gerekçe olarak ileri sürüldüGü ayr man n temelinde de f khî mülahazalar yer almaktad r.
Serahsî'ye (ö. 483/1090) göre ehl-i hadîs'in re'y ve k yas kar tl G n n
temelinde naslar muhafaza ve hukuk güvenliGi kayg s yatmaktad r. Onun
ifadesine göre ehl-i hadîsin amac , hükümlerin kal plar olan nasslar koru-

23

Ebû Zehre, Muhammed, Ebû Hanîfe Hayâtühü ve Asruhû, Ârâühû ve F khuhû, Kahire 1947, s. 123.
Koca, Selefî Söylem, s. 24.
†bn Kuteybe, Te'vîlü Muhtelefi'l-hadîs, s. 52.
26
†bn Abdilber, Câmiu beyâni'l- lm ve fadlih, II, 147-153.
27
Hamevî, Abdurrahmân el-Yâkût, Mu'cemü'l-Buldân (ne|r. Ferîd Abdülazîz el-Cündî), Beyrut 1990, II, 405.
24
25
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mad r. (el-muhâfazatu ala nusûsi' - erîati fe innehâ kavâlibü'l-ahkâmi).28
Ayn gerekçeyi Pezdevî (ö.482/1089) de Kenzü’l-vusûl adl usule dair eserinde
muhaliflerin (yani ehl-i hadisin) gerekçesi olarak belirtmi tir. Fukahâ literatürünün geli iminde olgunla m bir merhaleyi temsil eden Pezdevî, re'y ve
k yas muhaliflerinin gerekçelerini öyle belirtir: Kar tlara göre re'y ve k yas
yasakland G nda iki durum (fayda) ortaya ç kar. Birincisi, din ayakta tutulmu (k vâmu'd-dîn) olur. kincisi ise, mü'minler kurtulmu olur. Ancak
Pezdevî onlar n bu kanaatlerinin yanl olduGunu ileri sürer. Pezdevî'ye göre,
ehl-i hadisin kanaatlerinin aksine re'y ve k yasla amel etmek, anlamlar yla
birlikte nasslar korumak demektir. K yas ve re'yle amel edilmediGinde esas
itibariyle nasslar n anlamlar ve kal plar korunmam olur. Nasslar canl l G
re'yi kullanmak suretiyle gerçekle ir.29 Hz. Peygamber'den re'y ve k yas n
kullan lacaG na dair gelen rivayetler manevî tevâtür mesabesindedir.30
Re'yin Irak'l lar taraf ndan farazî meselelerde de kullan lmas na ehl-i
hadis taraf ndan tepki gösterilmi ve söz konusu faaliyet iki ekol aras ndaki
gerilimin ba l ca nedenlerinden birini te kil etmi tir. Henüz vuku bulmam
meselelerin tart lma biçimi olan farazî (kurgusal) f k hla ilgilenmek, re'y
ekolünün k yas bir yöntem olarak benimsemesinin tabiî bir sonucudur. K yaslar uygulamak ve illetleri test etmek için uygun olan bu farazî olgu meselesi, ikinci as rda re'y ekolünün en önemli özelliklerinden olmu ve öhreti
her tarafa yay lm t r. Ehl-i re'y, henüz meydana gelmemi dini problemleri
tasavvur ederek, bunlar meydana gelmeden cevaplar haz rlay p tart maktad r. ki ekol aras nda iddetli tart malar n yoGun olduGu dönemde Kûfe
fukahas ve Ebû Hanîfe ile ashab , farazî f k hla me gul olmu lar, henüz
vukû bulmam konularda fikir yürütmekten çekinmemi lerdir. Gelecek problemlere haz rl kl olmak için Ebû Hanîfe'nin bizzat kendisinin farazî meselelerle me gul olduGu nakledilmektedir. Ebû Hanîfe, müctehidin, toplumu f kha
ili kin konulara haz r bulundurma sorumluluGunda ve bilincinde olmas gerektiGine inanm t r. Farazî mesele müctehid zaman nda meydana gelmemi
olsa bile, meydana geleceGi varsay larak ona göre davran lmal d r. Ehl-i hadisin srarla farazî meseleler üretmekten kaç nd G bir dönemde Ebû Hanîfe,
sosyal problemlerin çözülmesi için farazî f kh zarûrî görmektedir. Bu noktada kendisine yöneltilen bir ele tiriye: "Biz, mesele gelmeden önce ona haz rlan r, gelince de onu tan r ve meseleye nas l yakla acaG m z biliriz."31 eklinde cevap vermi tir. Nitekim Ebû Hanîfe, tenkid sadedinde, vuku bulmu
deGil, farazî konularda en bilgili kimse olarak nitelenmi tir.32 Ehl-i re'y farazî
meseleler üzerinde fikir yürütürken "eraeyte", "erâ" gibi re'y kökünden gelen

28

Serahsî, Ebû Bekr Muhammed b. Ahmed b. Ebî Sehl, el-Usûl (thk. Ebû'l-Vefâ el-AfZânî), Dâru'l-Ma'rife, Beyrut,
ty., II, 123;
29
Pezdevî, Kenzü’l-vusûl, †stanbul 1307, III, 994, 1011 (Ke fu'l-Esrar kenar\nda).
30
Pezdevî, III, 998.
31
Hatîb el-BaZdâdî, Târihu Ba9dâd, Beyrut ty., XIII, 348.
32
Hatîb el-BaZdâdî, XIII, 348; †bn Abdilber, Câmiu Beyâni'l-ilm, II, 145; Goldziher, Zahiriler, s. 15; Ebû Zehre,
Hanîfe, s. 264-265.
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fiilleri s kl kla kullanm lard r. Bu durum muhalifleri taraf ndan kendilerine
"eraeytiyyün", "ashâb- eraeyte" gibi isimler verilmesine neden olmu tur.33
Buna mukabil ehl-i hadis nazar nda kaynak, hadis olduGundan, bilfiil
meydana gelmemi konularda fikir yürütmeyi ve soru sormay ho kar lamam lar, Irakl lar n farazî konularda soru sormalar n k nam lard r. Onlar,
sahabe ve tabiûnden nakledilen ve farazî f kh kerih gören rivayetleri34 de
delil göstererek farazî f kha s cak bakmad klar gibi, uygulamalar nda da yer
vermemi lerdir. Ayr ca bu tür bir f k hla ilgilendikleri için ehl-i re'yi iddetle
ele tirmi lerdir.35 Goldziher de buna deGinirken, " Hadis ekolleri fiîli olarak
meydana gelmi tarihî ve hukukî olaylar hakk nda hüküm vermek durumunda kald klar zaman, bak lar n somut hukuka yoGunla t r rlarken; re'y taraftarlar her türlü aktüel münasebetten mahrum olan k l k rk yar c l Ga
dü mü lerdir"36 demi tir.
Ancak zikrettiGimiz farazî f k h temelli ayr ma kriterinin sonraki dönemlerde devaml l k arzettiGini söylemek zordur. Zira sonraki as rlarda kaleme al nan diGer mezheplerin furû kitaplar na göz at ld G nda farazî meselelerin varl G dikkatten kaçmamaktad r.
Esasen iki ekol aras ndaki ayr man n f khî olduGuna dair bir diGer delil ve gösterge, her iki ekolün sahabeden gelen f khî bir geleneGin devam
olmalar d r. Re'y kökeni itibariyle Hz. Ömer, Ali ve Abdullah b. Mes'ûd'a dayanan bir yorum geleneGi olup bu geleneGin devam d r. Zira sahabe aras nda
ad geçenler gibi, naslar n illetlerini ara t r p yorumlayarak re'y ile hüküm
verenler olduGu gibi, illet ve maksatlar ara t rmadan naslar lafzî olarak
benimseyenler de bulunmaktad r.37
Her iki ekole mensup alimlerin kimler olduGunu tespitte önemli güçlükler bulunduGundan, bu konuda kaynaklarda yap lan tasniflerin de farl l k
ta malar na raGmen, yap lan tasniflerdeki ki ilerin özellikle müctehid vasf n ta malar dikkati çekmektedir. bn Kuteybe (ö. 276/889), aralar nda mâm
Mâlik ve Evzaî'nin de bulunduGu bir çok müctehidi ehl-i re'yden sayarken,
f k hta pek öhreti olmay p sadece hadis rivayetiyle uGra anlar da ehl-i hadis olarak adland rm t r.38 Dolay s yla söz konusu ki ilerin müctehid yani
fakihlik özelliklerini ön plana ç karmaktad r. Bu da bize ayr man n boyutlar
konusunda bir fikir vermeye yeterlidir. Ayn müellif bir diGer eserinde re'y

33

Dârimî, “Mukaddime”, 20; †bn Abdilberr, Câmî, II, 146; Hatîb, Fakîh, I, 184; Ahmed Emîn, Fecrü'l- slâm (çev.
Ahmet SerdaroZlu), Ankara 1976, s. 348.
Dârimî, "Mukaddime", 18-19; Buhârî, "†'tisâm", 3; †bn Abdilberr, Câmiu Beyâni’l-Ilm, II, 142-143; Hatîb elBaZdâdî, el-Fakîh ve'l-Mütefakkih (thk. Âdil Yûsuf el-Azzâzî), Kahire 1417/1997, II, 7-19, 165; VII, 7 vd.
35
Ahmed Emîn, Fecru'l- slâm, s. 350.
36
Goldziher, Zahiriler, s. 15.
37
Görmez, Mehmet, Sünnet ve Hadisin Anla lmas ve Yorumlanmas nda Metodoloji Sorunu, Ankara 2000, s. 45-50;
Kahraman, Abdullah, slâm'da badetlerin De9i mezli9i, slam Hukukunda Ahkam n De9i mesi Aç s ndan badet
ve badet Nitelikli Taabbudî Hükümler, †stanbul 2002, s. 30-33.
38
†bn Kuteybe, el-Ma'ârif (Ukkâ|e) s. 494-527.
34
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ehli olarak sadece Ebû Hanîfe ve arkada lar ndan söz eder.39 4ehristânî'ye
göre müctehidler ashâbü'l-hadîs ve ashâbü'r-re'y eklinde iki grupta toplan r,
üçüncü bir grup yoktur. Ashâbü'l-hadîs Hicazl lar yani Mâlik, 4âfiî, Sevrî,
Ahmed b. Hanbel, Dâvûd ez-Zâhirî ve taraftarlar d r. Ashâbü'r-re'y ise, Irakl lar yani Ebû Hanîfe ve arkada lar d r.40 Yine fakihlik yönleri öne ç kar larak
yap lan söz konusu tasnif, sonraki dönemde bir çok müellif taraf ndan da
benimsenmi tir.41 bn Haldûn da re'y ve hadis ehli eklindeki ayr man n
fukaha aras nda olduGunu42 ifade ederek meselenin bu yönüne dikkat çeker.
Ancak Ahmed b. Hanbel'in, Halku'l-Kur'ân tart mas yla birlikte
Mu‘tezile kar s nda geleneksel dü üncenin ve geni müslüman kitlenin lideri olarak görülmesi ve muhaddislerin f kh n n Ahmed b. Hanbel ile ekolle mesi, ehl-i hadîs ile ehl-i re'y ay r m na ve hadise baGl f k h anlay na yeni
bir boyut getirmi tir. Bu yeni f khî anlay n ortaya ç kmas ndan sonra o
zamana kadarki yayg n f khî ekoller, meselâ, Hanefî, Mâlikî ve 4âfiî ekolleri
ve taraftarlar ehl-i re'y, Hanbelîler ise ehl-i hadîs olarak an lmaya ba lanm t r.43
ki ekol aras ndaki tart malar zaman zaman kelâm alan na kayd G
için, kimi yazarlar n ayr man n temellerinin kelâmî olduGu dü üncesine
kap lmas na yol açm t r. Ancak, kelâmî alana kayma daha sonralar meydana gelmi tir. Kelâmî ve felsefî tart malar n filizlenmeye ba lad G tâbiûn
döneminden sonra, tart man n çizgisinde sapman n olduGunu dü ünmekteyiz. Ba lang çta f khî boyutta ç kan ayr ma ve tart malar, daha sonraki
dönemlerde baz felsefe, kelâm ve hadis ekollerinin ve hatta tasavvufî temayüllerin ortaya ç kmas yla kelâmî alana kaym ve ehl-i re'y tabiri olumsuz
anlamlarda kullan lmaya ba lanm t r.44
bn Kuteybe, ekoller aras ndaki ayr ma nedeninin kelâmî olduGunu
ifade etmektedir.45 Bununla birlikte onun re'yi zemmeden rivayetler sadedinde aktard G hadislere göz at ld G nda genellikle f khî olduGu görülür. Sözgelimi, mestin ayaG n üstü yerine alt na mesh, kelâle, ümmetin hata üzerine
birle memesi, ineGin e eGi öldürmesi gibi rivayetler kelamî konulardan ziyade f k h alan n ilgilendiren rivayetlerdendir.46 Bu durum göz önünde bulundurulduGunda bn Kuteybe'nin tart man n kelâmî olduGu eklindeki ifadesi
isabetli görünmemektedir.

39

†bn Kuteybe, Te'vîlü Muhtelefi'l-Hadîs, s. 51.
©ehristânî, Muhammed b. Abdülkerîm, el-Milel ve'n-nihal, Kâhire, 1317-21-Beyrut 1406/1986, II, 45-46.
ÖZüt, Salim, D A, X, 509; K\l\çer, "Ehl-i Rey", D A, X, 523.
42
†bn Haldun, Veliyyuddin Ebû Zeyd Abdurrahman b. Muhammed, Mukaddime (trc. Zakir Kadiri Ugan), †stanbul
1989, II, 485.
43
ÖZüt, D A, X, 510.
44
K\l\çer, M. Esad,"Ehl-i Re'y", D A, X, 521.
45
†bn Kuteybe, Te'vîlü Muhtelefi'l-Hadîs, s. 15.
46
†bn Kuteybe, Te'vîlü Muhtelefi'l-Hadîs, s. 20.
40
41
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Ayr man n kelâmî olduGunun dü ünülmesinin sebeplerinden biri de
Hanefîler içinde mutezilî ve mürcienin olu udur. Zira söz konusu itikâdi
mezhep mensuplar amelî yönünden Hanefî mezhebine mensupturlar. Ehl-i
hadisin ehl-i re'yi yererken kimi zaman itikadi konular sebep göstermesi,
zikri geçen ki ilerin amelde Hanefî mezhebine mensup olu lar ndan kaynaklanmaktad r. Söz konusu ekoller nedeniyle tart ma, zaman zaman f kh n
d na ç k p kelâm alan na kaym t r.
ki ekol aras ndaki f khî tart malar sadece nesir sahas nda olmam ,
edebiyat n iir alan nda da varl G n sürdürmü tür. A aG da buna bir örnek
vereceGiz.
Ehl-i rey kendileri hakk nda öyle der:
!
) #*( + ,
) #$ *1

-

" # $

# / 2(

'. /

% &' (
% 0

nsanlar, bir gün, nüktedan bir gençten (gelen) farkl bir eyle bizi k yaslad klar nda,
Biz, Ebû Hanîfe'nin yöntemiyle yap lm

sahih bir k yasla geldik.

Fakih onu i ittiGinde ezberler, mürekkeple sayfaya yazar.
Ehl-i hadis ise buna öyle cevap verir:
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Rey sahibi bir k yas konusunda tart t G nda ve deGersiz ve
önemsiz bir bidatle geldiGinde,
Biz, Allah' n sözü ve deGerli me hur bir eserle geliriz.
Nice iffetli kad n n namusu Ebû Hanîfe yüzünden helal oldu.
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Ebû Hanîfe, zinadan olan k z çocuGunun evliliGi sahih olur de(me)di

De?erlendirme ve Sonuç
Ehl-i hadîs’in, rey ehline kar
iddetli ve sert sald r lar ve re’ye kar
kitaplarda zikredilen rivayetler göz önüne al nd G nda, bu ele tiri ve rivayetleri pür f khî yöntem ele tirisi olarak deGerlendirmek zordur. Kanaatimize
göre, tart ma ve gerilimin pür f k h ekseninde cereyan ettiGi savunulamamakla birlikte, f khî gerekçelerin iki taraf aras ndaki gerilimde önemli pay
vard r. Esasen söz konusu tart malar daha da indirgeyecek olursak naslar n
anla lmas na ili kin rasyonaliteye yap lan vurgudan kaynaklanmakta, yani
usûl-i f k h kökenli olmaktad r.
Ehl-i hadisin genellikle re'y ve k yasa kar ç kmas n n alt nda yatan
gerçek neden, bir büyük bir ihtimalle dîni kaynaklara ve özellikle de hadis ile
sünnete, sahabe ve tabiûn görü lerine hür türlü ak l yürütmenin üzerinde bir
deGer vermeleridir.
ki ekol aras ndaki gerilimde ithamlar yöneltenlerin daha çok ehl-i hadis olduklar ba ka bir ifadeyle ehl-i hadisin gerilimin artmas nda daha bask n rolü olduGu göze çarpmaktad r. DiGer yandan ehl-i hadisin kelamî alandaki re'y ile f k h alandaki re'y aras nda bir ay r ma gitmeden her ikisini de
ayn düzeyde ele tirmeleri, kimi yazarlar n tart man n boyutlar n n pür
kelâmî olduGu dü üncesine kap lmalar na neden olmu tur.
4âfiî'nin tarih sahnesine ç kmas ve her iki ekolün sentezi ve uzla t rma gayreti olan yöntemini yaz l olarak ortaya koymas yla birlikte, iki ekol
aras ndaki gerilimin iddeti önemli ölçüde azalm ve her iki ekol farkl isimler ve tonlarda günümüze kadar varl G n sürdürmü tür.
Ekoller aras ndaki tart malar ve bu tart malar sonucu ortaya ç kan
Re’y-Hadîs ekolle mesi, daha sonralar metodolojik alanda yani usûl konular nda da temellenmi , bir bütün olarak slâm hukukunun ekillenmesini etkilemi ve f khî mezheplerin sonraki metodolojik olu umlar bu temele göre
geli imini devam ettirmi tir. Bu doGrultuda hükümlerde taabbud tart mas
sürmü ; ehl-i hadis geleneGini devam ettirenler dîni naslarda taabbüdün as l
olduGunu savunurken, ehl-i re'y geleneGini devam olanlar ise ta'lilin esas
olduGunu ileri sürmü lerdir. Benzer ekilde ehl-i rey geleneGinin uzant s
olan gruplar, hüsün ve kubh'un ak lla kavran labileceGini savunurken, ehl-i
hadis dü üncesinin devam niteliGinde olanlar ise, hüsün ve kubh'un ak lla
anla lamayacaG n 48 ileri sürmü lerdir.

47
48

†bn Kuteybe ed-Dineverî, Ebî Muhammed Abdullah b. Müslim, Uyûnu'l-Ahbâr, Kahire 1963, II, 140.
Ahmed Emîn, Duhâ'l- slâm, Kâhire 1371/1952, II, 154-5.

//.

1

SLÂM FIKHINDA

MEÇHUL RÂV N N NAKLETT
DE ER

HAD SLER N HUKÛKÎ
UKÛKÎ

Dr. Muharrem ÖNDER

" , <&= $
-= % 5G
= F
*

./
! " # $ % & '( )*+
> ? @ 7 . / ,3 - 4 5 6, 7 8* 9
" :$; .
01/
$; ? $ .A @ 0 B
1/ CD & E= F A3 *
G,
- J 3 K L *G#
3I .
-= ). H' B
1
"
- 3 * = N3 =
1 F
A= F 3 . M I
.+

Q,R S1 B< ( T * U V = Q&R WD 7 X " Y +" : .H
7 3 N=
b[ ,c d$+ ]3 N = ." [ \, ]3 -= [ 0 -= ^ * _ F N `*3 a , WD Z
* " % 09 * = g 39 h
1
A= i> F @ .B
* "
= ef
%0
.A #/ AZ j = ? @ 7 g *; Q ,D9 V = - 5k/ = l B
Fm ' 1 L _ Fm
%0 S
.p ! D 7 g *;_ $+ Z

Fn FD %
G $+ 7 1 -o
L q .? @ 7 < & 3
)' Qk )01

+ @
D
'
C "
,
B
*
(
U
.
(
4 "3
% > "" #
8
% (
3% #
5
"3
3 "( " % % # %
%
3 "# %
%
3 "
% % % # % (
>
"
"
E " (
% % # % 3%
> "
( # "3
% # % "#
%
" "
" #
5
3 % % # %
"
) 3
% "
%
5
" 3
"#
"# %
"3
% # % % "
> " 6" 6 % %
"
;% "
6%
" " 6"
3 5
" " 6" "
% "# 6%
"
"
" " 6"
3
#

%
$ " " 6"
5 "3 5
J 3%ƒ 7 .I
" " 6" J
8" %
3
5
) #
6 5 " #
) B
J
"

V

@A

J 3%ƒ
" % W
"K "# %
3
3%ƒ 7 .%‚ K
6
#
E5
6 6 " " #
%
3 "3
"
"
" " 6"

7 .%‚ K & ;% 3 "3 5
%
% "
"#
% "

$ " " 6" J 3%ƒ K& %
6
6%
" " 6" 5
"
6%
"
"

" % 3 "3 5
$ " " 6"& " " 6" "
>
% #
" %
%
% % # % 3%
"
%
#
"3
" " 6" " " 6" "
5
"
"

"#
"#
6%

GR
Râvi, sözlükte “su ba na gidip su içmek, hadis nakletmek” anlamlar ndaki rivâyet kökünden türeyen bir kelime olup terim olarak “Hadisi öGrenen ve onu edâ terimlerinden biriyle nakleden ki i” manas ndad r. Râvi kelimesi, “Hz. Peygamber’den duyup öGrendiklerini ba kalar na öGreten ve aktaran ki i” anlam nda slâm’ n ilk günlerinden itibaren kullan lmaktayd .1
I./VII. yüzy l n ikinci yar s nda râvilik büyük önem kazanm t r. Hadislerin yayg n olarak rivâyet edilmeye ba land G bu dönemde hayatta olan
Abdullah b. Amr b. el-Âs, Abdullah b. Abbas, Abdullah b. Ömer, Ebû Saîd elHudrî, Enes b. Mâlik gibi sahâbiler yalanc lara kar hadisleri koruma konusunda büyük çaba harcam lard r. Bu sahâbilerin öGrencileri olan Saîd b. elMüseyyeb, brahim en-Nahaî, 4a‘bî, Muhammed b. Sîrîn gibi tabiîn alimleri
hadis rivâyetinde sened sormaya ve râvilerin durumunu ara t rmaya ba lam lard r.
II. yüzy l boyunca bn 4ihâb ez-Zührî, Hi âm b. Urve, Evzâi, 4u‘be b.
Haccâc, Mâlik b. Enes, Abdullah b. Mübârek, Yahya b. Saîd el-Kattân gibi
hadis alimleri râviler hakk ndaki ara t rmalar devam ettirmi ler, onlar n
güvenilir olup olmad klar n tesbit etmeye çal m lard r. Râvilerin biyografileri yaz lm ve onlarla ilgili müstakil ilim dallar ve telif türleri ortaya ç km t r.
Hadislerin s hhatini anlamadaki en önemli kriter râvi unsurudur.
Senedde bulunan râvilerden biri veya birkaç güvenilir deGilse s hhat için
gerekli say lan diGer ölçülere bak lmaks z n hadisin sahih olmad G na hükmedilir. Râviler kendilerinde baz vas flar bulunduGu takdirde güvenilir kabul
edilirler. Bunlar n ba nda da adâlet ve zabt s fatlar gelir. Râvilerde adâlet
1

EfendioZlu, Mehmet, “Râvî”, D A, XXXIV, 472.
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vasf olabilmesi için Müslüman olmak, bulûGa ermi olmak, ak ll olmak,
takvâ sahibi olmak ve mürüvvet (çirkin davran lardan uzak durmak) gibi
özellikler bulunmal d r. Bunlardan birinin yokluGunda râvi güvenilirliGini
kaybeder. Adâlet sahibi râvinin hadisi makbul olabilmesi için onun zabt vasf na da sahip olmas gerekir. Zabt vasf nda unutkan olmamak, ezberden rivâyet ediyorsa hadisi kusursuz bir ekilde ezberlemi olmak, kitaptan rivâyet
ediyorsa kitab n dikkatli bir ekilde yazm , kontrol etmi ve korumu olmak, mana ile rivâyet ediyorsa hadis metninde deGi tirdiGi kelimelerin manalar n iyi bilmek ve hadisin manas nda herhangi bir deGi ikliGe yol açmamak
gibi hususlar yer al r.2 Bu özelliklerden biri veya birkaç nda eksikliGi bulunan
râvilerin hadisine itibar edilmez. Yukar daki özelliklerde adâlet ve zabt sahibi
olan râviye “sika (güvenilir)” denir ve naklettiGi hadis kabul edilerek onunla
amel edilir.
Meçhûl râvi ve rivâyetinin hükmü konusunu incelemeye geçmeden önce bununla çok yak ndan ili kisi bulunan ve râvinin naklettiGi haberin kabulü için ön art say lan adâlet vasf n biraz daha ayr nt l ele almam z gerekmektedir.
I. HAD S RÂV S NDE ARANAN ARTLARDAN ADÂLET VASFI
A. Adâlet Kavram
1. Sözlük Anlam :
A-D-L kökünden türeyen bir isim olan “adâlet” sözlükte, “sözü ve
hükmü kabul edilir olmak, hevâ ve arzulara kap lmadan, haktan sapmadan
dosdoGru davranmak, e itlemek, denk olmak, düzeltmek, meyletmek, geri
dönmek” gibi anlamlara gelmektedir. Âdil insan, “sözü ve hükmü kabul edilen, haberi ve tan kl G ikna edici ve güvenilir olan ki i” demektir.3 Adâletin
bu anlamda kullan m n Hz. Ömer’in Abdurrahman b. Avf’a: “Sen bizim
nezdimizde adâletli, sözüne güvenilip kabul edilen bir ki isin; i itti%ini bize
söyle”4 sözünde görmekteyiz. Abdullah b. Abbas da: “Benim yan mda güvenilen, sözleri kabul edilen ki iler tan kl k etti. Bana göre onlar n en çok güvenileni de Ömer’dir”5 demi tir.

2

Bkz. Sehâvî, Ebû Abdullah Muhammed, Fethu’l-mugîs (thk. Ali Hüseyin Ali), Beyrut 1992, II, 2-4; Suyûtî,
Celâluddin, Tedrîbü’r-râvî (thk. Ahmed Ömer Hâ|im), Beyrut 1996, I, 253-255.
3
†bn Manzûr, Lisânü’l-Arab, a-d-l md., IV, 2838-2841.
4
Hatîb BaZdâdî, el-Kifâye fî ma’rifeti usûli ilmi’r-rivâye (thk. Ebû †shak †brahim ed-D\myâtî), Kahire 2003, I, 281;
Beyhakî, Ahmed b. Hüseyin, es-Sünenü’l-kübrâ (thk. Muhammed Abdülkadir Atâ), Mekke 1994, X, 124.
5
†bn Hacer, Fethu’l-Bârî, Beyrut 1996, II, 39.
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2. Terim Anlam :
a) Usûlcülerin Adâlet Tan m :
F k h usûlü alimleri adâlet teriminin, “hal ve hareketlerde, dini ya ant da istikamet ve doGruluk üzere olmak” anlam na geldiGini ifade ettikten
sonra bunu öyle aç klam lard r: “ stikametin özü, ki inin benliGinde yerleen, onun hem takvâ hem de mürüvvete (mert, iyi ve olgun bir karaktere)
baGl olmas n saGlayan ve böylece insanlarda doGruluGu hakk nda güven
duygusunu olu turan bir özelliktir.”6 Baz usûlcüler de bunu, “Ki inin benliGinde var olan ve onu büyük günahlar i lemekten ve çirkin davran lar
yapmaktan al koyan yatk nl k” eklinde ifade etmi lerdir.7 Bu ki inin bütün
günahlar i lemekten uzak durmas art ko ulmam olmakla birlikte büyük
günahlar terk etmesi, küçük günahlarda srar etmemesi, basit eyleri çalmak, birkaç küçük taneyle tart ve ölçüyü eksik yapmak, yollarda ve aç k
alanlarda bevletmek gibi hafiflik, ki ilik ve me rep bozukluGu için alamet
kabul edilen hallerden uzak olmas istenmi tir.8
Adâlet terimini “istikamet üzere olmak” diye tan mlayan ilk Hanefî
usûlcüleri onu, “aç k ve gizli veya tam ve eksik” adâlet eklinde ikiye ay rm lar ve bu ayr m öyle izah etmi lerdir: “Görünen d adâlet din ve ak l ile
sabit olur. Ki inin akl na ve dini haline bak larak onun âdil olduGuna hükmedilir. Zira bu ikisi, Allah’ n kulu yükümlü tutarken esas ald G delillerdir.
nsan bu iki vasfa sahip olduGunda d görünü itibariyle her ikisiyle de amel
edeceGi anla l r. Çünkü din ve ak l onu istikamet üzere olmaya yöneltir. Bu
yüzden d görünü e bak larak bu ki i âdil kabul edilir. Fakat d ar dan görünen bu adâlet vasf , onu ku atan nefsin arzular ve ehveti ile kar kar ya
gelebilmekte ve böylece ki i istikamet yolu üzerinde devam etmekte zorlanabilmektedir. Bu iki hal bir araya geldiGinde ki i bir aç dan âdil, ba ka bir
aç dan da bu vas ftan yoksun olabilmektedir. Gizli adâlet ise, ancak ki inin
tasarruflar na ve davran lar na bakarak anla labilir. Dini ve aklî yönden
haram olduGuna inand G eyleri terk ettiGini gördüGümüzde ki inin istikamet üzere ve adâletli olduGuna, naklettiGi haberlerin de doGru olduGuna
hükmederiz. Çünkü yalan söylemek onun dini ve akl gereGi yasakt r.”9
stikamet üzere ve adâletli olma vas flar n n kemâl boyutunun s n rlar n belirleyecek bir ölçü olmad G ndan bu konuda s k nt ya dü ürmeyecek ve
dinin temel ölçülerini ihlale götürmeyecek bir kriter ortaya konmu tur. O da,

6
Gazâlî, Ebû Hâmid Muhammed, el-Mustasfâ, Bulak-Kahire 1906, I, 157; Fahruddin er-Râzî, el-Mahsûl fî ilmi
usûli’l-f kh, Beyrut 1988, II, 196.
7
†snevî, Cemaluddin, Nihâyetü’s-sûl fî erhi Minhâci’l-usûl, Beyrut 1982, III, 131; †bnü’s-Sübkî, Tacüddin, Cem‘u’lcevâmi‘, Kahire 1937, II, 148.
8
†bnü’l-Hümâm, Kemaluddin, et-Tahrîr (©erhi Teysîr ile), Beyrut ts., III, 44-45; Molla Hüsrev, Mirâtü’l-usûl erhu’lmirkât, †stanbul 1309, II, 209-210.
9
Debusî, Ebû Zeyd Ubeydullah, Takvîmü’l-edille (thk. Halil Muhyiddin el-Meys), Beyrut 2001, s. 186; Serahsî, Ebû
Bekr Muhammed, el-Usûl (thk. Ebu’l-Vefâ el-Afgânî), Beyrut, ts., I, 350-351; Pezdevî, Ebu’l-Hasan Ali, Usûl, Kahire, ts., II, 399.
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büyük günahlar i lemekten sak nmak ve küçük günahlar yapmakta srarc
olmamakt r. Buna göre büyük günahlardan birini i leyen veya küçük günahlar yapmakta srar eden ki inin adâlet vasf dü ürülmü ve yalan söyleme
töhmetine maruz b rak lm t r. Çünkü fas kl k türünden davran lar yapmaktan sak nmayan ki inin yalan söylemekten de kaç nmayacaG varsay lm t r. Baz küçük günahlar srar etmeden i leyen ki i tam adâlet sahibi
kabul edilmi ve naklettiGi haber de dini yönden delil görülmü tür. EGer bütün günahlardan sak nmak art ko ulmu olsayd haklar korunamaz ve zayi
olurdu.”10
Aralar nda baz Hanefî alimlerinin de bulunduGu usûlcülerin çoGunluGu taraf ndan,11 mürüvveti ihlal eden; bir lokma yiyeceGi çalmak, yol üzerinde idrar yapmak gibi hafiflik, ki ilik ve tabiat bozukluGuna alamet kabul
edilebilecek, aç k alanda yiyecek yemek gibi mübah türünden davran lar n
da adâleti dü üreceGi söylenmi tir.12
b) Muhaddislerin Adâlet Tan m :
Muhaddisler adâlet sahibi ki iyi, Müslüman, ergenlik çaG na gelmi ,
ak ll , takvâ sahibi, fas kl k sebeplerinden ve mürüvveti ihlal eden davran lardan uzak güvenilir ve zapt sahibi biri olarak tan tm lard r. Hatîb elBaGdadî, ahitte ve hadis râvisinde aranan adâlet vasf ile ilgili Kad Ebû
Bekr Muhammed b. et-Tîbî’den u sözleri nakleder: “Adâlet ki inin dininde
istikamet üzere olmas , dini ya ay tarz doGru, fas kl ktan ve ittifakla adâlet vasf n bozacaG kabul edilen yasaklanm davran lardan ve kalbî hallerden korunmas d r. Öz bir ifadeyle adâlet vasf nda bulunmas gereken, Allah’ n emirlerine baGl kalmak ve adâleti dü ürecek yasaklar i lemekten de
uzak durmakt r. BilindiGi üzere yükümlü insanlardan hiçbiri bütün günahlardan korunmay ve yap lmas emredilen baz görevleri terk etmemeyi ba aramaz. Bunun gerçekle mesi çok güçtür. Dolay s yla bu konuda u ölçüyü
vermek doGru olur: Adâlet sahibi, farz görevlerini yerine getiren, kendisine
emredilenleri yapan, yasaklardan korunan, adâleti dü üren çirkin hallerden
uzak duran, davran lar nda ve muamelelerinde hakk ve yap lmas gerekeni
gözeten, sözlerinde ve hareketlerinde dini ve mürüvveti zedeleyen eylerden
sak nan ki idir. Bu özelliklere sahip olan kimse dininde âdil ve naklettiGi
haberlerinde de güvenilirdir. Ancak ki inin âdil olabilmesi için failinin fas k

10

Debusî, Takvîmü’l-edille, s. 186; Nesefî, Ebu’l-Berakât Abdullah, Ke fü’l-esrâr erhu’l-menâr, Beyrut 1986, II, 36.
Âmidî, Seyfüddin, el- hkâm fî usûli’l-ahkâm (thk. †brahim el-Acûz), Beyrut 1985, II, 308-309; †bnü’s-Sübkî,
Cem‘u’l-cevâmi‘, Kahire 1937, II, 148-149; Abdülaziz el-Buhârî, Ke fü’l-esrâr, Kahire, ts. II, 400.
12
†nsanda mürüvvet vasf\n\, yani mertlik, insaniyet, iyilik gibi güzel özellikleri ihlal eden hafiflik ve ki|ilik bozukluZu
alameti say\lan, bir k\sm\ küçük günah ve bir k\sm\ da mübah olan bu tür davran\|lar\n adâleti dü|üren haller aras\nda
gösterilmesi o zamanda hakim olan örf uygulamas\ ve deZer yarg\s\ telakkisi ile yak\ndan ilgili olmal\d\r. Nitekim baz\
usulcüler d\|ar\da yiyecek yemekle ilgili, çar|\da ve d\|ar\da çal\|an esnaf, i|çi, zanaatkâr gibi ki|ileri bunun d\|\nda
tutmu|lard\r. Bkz. Emir Bâdi|ah, Teysîrü’t-Tahrîr, Beyrut, ts., III, 45-46; Ensârî, Abdülalî Muhammed, Fevâtihu’rrahamût, Bulak 1906, II, 144.
11
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kabul edildiGi büyük günahlar i lemekten uzak durmas yetmez. Bununla
birlikte küçük h rs zl klar gibi mürüvveti ihlal eden baz küçük günahlar
yapmaktan da sak nmal d r. Çünkü böyle mürüvvete ayk r , ki ilik bozukluGu
gösteren davran larda bulunan kimse yalan söyleme eGiliminde olur. Dolay s yla bu tür günahlar n ve hatalar n da haber nakli ve ahitlik konusunda
aranan adâlet vasf n dü ürmesi gerekir”.13
Hatîb el-BaGdâdî bu ve benzeri nakillerde bulunduktan sonra son olarak u deGerlendirmeyi yapar: “Bize göre doGru olan, reddetme sebebi olarak
üzerinde ittifak edilen günahlar n d ndaki nedenlerle haber naklinin ve
ahitliGin reddolunmamas ve bu tür günahlar i leyen ki inin adâlet vasf n
kaybedip kaybetmediGi hususunda hakimin ve alimin yüksek kanaatine ba vurulmas d r. EGer alimler ve hakimler nakledilen hadisler ve ahitlikler konusunda, az veya çok sadece bütün günahlardan korunan Müslüman ki iden
kabul etme doGrulturunda hareket etmi olsalard hiçbir ki inin hadisini ve
ahitliGini kabul etmek mümkün olmazd . 4üphe yok ki Allah, günahlar n
i lenebileceGini haber vermi tir. (…) Dolay s yla adâlet vasf n n söylediGimiz
tarzda kabul edilmesi gerekli olmaktad r.”14
Usûlcülerin ve muhaddislerin bu ifadelerinden adâlet vasf n tan mlama konusunda iki yöneli in olduGunu görmekteyiz. Birincisi, mevcut âdet ve
gelenekleri adâletin gerekli özellikleri aras nda sayan, terk edilmesini adâlet
ve mürüvveti ihlal sebebi gösteren sert ve kat bir yakla md r. kincisi ise,
sadece d ar dan görünen slâm vasf ve fas kl k sebebi olan günahlardan
korunma özelliGi ile yetinen mütesâhil ve kolayc bir yakla md r.
c) Adâletin Tan m nda Orta Yol:
Adâlet vasf n n ölçülerini belirleme konusunda baz alimler ifrat ve tefrite kaçmadan orta bir yol izlemi lerdir. 4evkânî öyle demektedir: “Adâlet,
slâm esaslar na ve adâb na sar lmakt r. Yerine getirme ve terk etme eklinde
bunlara baGl olanlar âdil ve güvenilir ki ilerdir. Bunlardan bir k sm n ihlal
edenlerin durumuna bak l r: EGer ihlal ettiGi husus, yasaklanan bir haram n
i lenmesi veya vacip olan bir görevin terk edilmesi gibi ki inin dini halini
zedeleyen bir hata ise adâlet vasf dü er. Ancak insanlar aras nda yayg n
olarak bulunan, ki ilerin, zaman n, yerin ve hallerin deGi mesine göre farkl l k gösteren çe itli âdet ve göreneklerin dikkate al nmas hususuna gelince
bunlar n, hadis rivâyeti ve ahitlik gibi iki büyük köprünün temelinde yeri
olmamal d r. nsanlar n mürüvvet olarak sayd klar hallere ayk r davranmak
dine göre deGil örfe göre deGerlendirilmelidir. Yani böyle davranan ki i örfteki

13
14

Hatîb BaZdâdî, el-Kifâye, Kahire 2003, I, 272-273.
Hatîb BaZdâdî, el-Kifâye, I, 273.
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mürüvveti terk etmi tir. Bu ise onun dini mürüvvetinin ortadan kalkmas n
gerekli k lmaz.”15
Hz. Ömer’in ifadelerinde bu ölçü öyle verilmi tir: “Resûlüllah (s.a.s.)
döneminde insanlar vahyi esas al yorlard . Hiç üphesiz vahiy kesilmi tir.
3imdi biz, sizin görünen amellerinizi ve davran lar n z esas alaca% z. Bize
kim iyi davran lar n gösterirse ona güveniriz ve onu kendimize yak nla t r r z. Onun gizli hallerini ara t rmak bize ait de%ildir. Onu Allah hesaba çekecektir. Kim de bize kötü davran lar n gösterirse ona güvenmeyiz ve sözünü
do%rulamay z; isterse bize içim ve gizli hallerim iyi desin”.16
Tabiînden Saîd b. el-Müseyyeb de öyle demi tir: “Ne kadar faziletli,
erefli, alim ve hükümdar insan varsa mutlaka onda bir kusur bulunur. Fakat insanlardan bir k sm n n kusurlar söylenmez. Faziletleri ve iyi yönleri
eksiklerinden daha çok olan kimselerin kusurlar faziletlerinden dolay görmezden gelinir.”17
B. Adâlet Vasf n Tespit Etme ve Tan ma Yollar
Râvide bulunmas
ler kullan lm t r.

art ko ulan adâlet vasf n n tesbiti için baz yöntem-

1- Ki8inin Durumunun Ara8t r lmas :
Adâlet vasf n n tespitinde inceleme ve deneme usûlü esas kabul edilmi tir. Buna göre uzun süre beraber olmakla, seferde ve ikamet halinde ikili
ili kilerde bulunmakla, al -veri yapmakla ki inin gizli ve aç k yönleri incelenir. Küçük günahlar ve hatalar i lememesi art ko ulmaz. Yalan söylemeye ve ve hadis uydurmaya götürebilecek nitelikte büyük günahlar i lediGi
görülmediGi takdirde ki i güvenilir kabul edilir.18
2- Me8hur ve Tan nan Bir Ki8i Olmas :
Râvinin adâlet ve zabt sahibi bir ki i olduGu muhaddisler ve alimler
aras nda öhret ve tevâtür yoluyla bilinmesidir. Dört mezhep imam müçtehitler, onlar n yak n arkada lar ve öGrencileri, 4u’be, Evzâî, Abdullah b. Mübârek, Süfyan Sevrî, Süfyan b. Uyeyne, Leys b. Sa‘d gibi alimlerin durumu
böyledir. 4öhret ve tevâtür yoluyla olu an adâlet kanaatinin tezkiyeden daha
üstün ve kuvvetli olduGu kabul edilmi tir. te bu yüzden mam Ahmed b.

15

©evkânî, Muhammed b. Ali, r âdü’l-fühûl, Kahire 1937, s. 52.
Hatîb BaZdâdî, el-Kifâye, I, 267.
Hatîb BaZdâdî, el-Kifâye, I, 270.
18
Zerke|î, Bedruddin, el-Bahru’l-muhît (thk. Abdüssettar Ebû Gudde v.dZr.), Kuveyt 1992 IV, 285.
16
17
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Hanbel kendisine shak b. Râheveyh’in âdil olup olmad G n soran kimseye,
Yahya b. Maîn de ona Ebû Ubeyd hakk nda soran ki iye tepki göstermi ler ve
Yahya b. Maîn ona: “Ebû Ubeyd insanlar n durumu hakk nda soru sorarken
sen kalk yorsun onun hakk nda soruyorsun” demi tir.19
3- Adâletin Tezkiye Yoluyla Bilinmesi:
Güvenilir, âdil bir kimsenin râvinin adâlet sahibi birisi olduGunu ve
onu yak ndan tan d G n söylemesiyle olur. Bu ekilde yap lan tezkiyenin
s ras yla u dereceleri vard r:
a) Güvenilir bir kimsenin râvi hakk nda, “o, sözü hüccet ve çok güvenilir, ezberi kuvvetli ve zabt sahibi bir ki idir” demesi.
b) “O, güvenilir, doGru sözlü ve naklinde sak nca olmayan bir ki idir”
denmesi.
si.20

c) “O, salih (rivâyeti geçerli), eyh (alim), hadisi iyi bir ki idir” denme-

Tezkiye yoluyla adâletin tesbitinde bir ki i yeterli midir? Yoksa en az
iki ki i mi olmal d r? Bu konuda alimler aras nda görü farkl l G vard r.21
Birinci görü : Hem rivâyette hem de ahitlikte güvenilir iki ki inin tezkiyesi ve tan kl G gerekir. Kad Ebû Bekir el-Bâk llânî bu görü ü fakihlerin
çoGundan nakletmi tir. Mâlikî ve 4afiî mezhebinde tercih edilen görü budur.
Hanefîlerden Muhammed b. Hasan da bu görü tedir.
kinci görü : Rivâyette ve ahitlikte bir ki inin tezkiyesi yeterlidir. Kad
el-Bâk llânî bu görü ü tercih etmi tir. Ona göre, erkek olsun kad n olsun,
özgür veya köle olsun güvenilir adâlet sahibi her ki inin tezkiyesi kabul edilir.
Üçüncü görü : 4ahitlik konusunda iki, rivâyette ise bir ki inin tezkiyesi
yeterlidir. Bu görü 4afiîlerden Fahruddin er-Râzi, Âmidî ve bnü’s-Salâh
taraf ndan tercih edilmi tir. Âmidî ve bnü’l-Hâcib bu görü ü alimlerin çoGunluGuna nisbet etmi lerdir.22

19

Hatîb BaZdâdî, el-Kifâye, I, 286-287; †bnü’l-Hümâm, et-Tahrîr, III, 49; †bn Abdi||ekûr, Muhibbullah, Müsellemü’ssübût, II, 148.
20
†bnü’l-Hümâm, et-Tahrîr, III, 49; †bn Abdi||ekûr, Müsellemü’s-sübût, II, 148.
21
Âmidî, el- hkâm, II, 316; Zerke|î, el-Bahru’l-muhît, IV, 286; Sehâvî, Fethu’l-mugîs, Kahire 1992, II, 8-9.
22
†bnü’l-Hâcib, Cemaluddin Ebû Amr, Müntehâ’l-vusûl, Beyrut 1985, s. 79; Râzî, el-Mahsûl, II, 200; Âmidî, elhkâm, II, 316.
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4- Adâleti art Ko8an Güvenilir Bir Âlimin Onu Delil Göstermesi:
Adâleti art ko an âdil bir müçtehidin râvinin naklettiGi rivâyeti delil
kabul etmesi ve onunla amel etmesi durumunda bu onu tezkiye etmek anlam na gelir ve râvinin adâleti sabit olur.23
5- Rivâyeti Me8hur Oldu?unda Selef Âlimlerinin Sükût Etmesi:
Râvinin rivâyeti me hur ve yayg n hale geldikten sonra selef alimlerinin onu tenkit etmeyip sükût etmeleri de tezkiye kabul edilmi tir. Zira selef
alimleri, güvenilir ve âdil olmalar n n bir gereGi olarak kötü ve yanl bir
durum kar s nda sessiz kalmazlar, denilmi tir.24
II. MEÇHUL RÂV
A. Meçhul Râvî Kavram
Meçhul terimi, kimliGi veya ki iliGi bilinmeyen râvi hakk nda kullan lmakta olup sözlükte, “bilmemek, tan mamak” anlam na gelen “cehl/cehâlet”
kökünden türemi bir isimdir. Bu terim hadis ilminde, hiç bilinmeyen veya
yeterince tan nmayan râviyi ifade eden bir kavram olup ma‘rûfun kar t bir
anlam ta r.25
Bir râvinin tan nmamas n n ba l ca iki sebebi bulunmaktad r:
Birincisi: Birden fazla ismi, künyesi, lakab , sanat , s fat ve nisbesi
olan bir râvi bunlardan biri veya birkaç ile me hur olmas na raGmen herhangi bir amaçtan dolay onun tan nmad G bir ismi veya özelliGi ile adland r l p farkl bir ah s izlenimi verilmeye çal lmas yahut k saltma için ad n n
hiç belirtilmemesi durumudur. ÖrneGin, Muhammed b. Sâib b. Bi r el-Kelbî
bazan dedesine nisbetle Muhammed b. Bi r, bazen Hammad b. Sâib, bazen
da Ebû’n-Nadr, Ebû Saîd, Ebû Hi âm gibi farkl isim ve künyelerle adland r larak kimliGi ve ki iliGi belirsiz hale getirilmi tir.
kincisi: Râvinin az hadis rivâyet etmesi veya ondan yaln z bir tek ki inin rivâyette bulunmas sebebiyle tan nmamad r. Bir haber naklederken fazla
tan nmayan isimler bazen hiç zikredilmez; bunlar n yerine “Bana filanca
haber verdi” veya “bana bir zat, adam n biri, bir eyh veya baz lar haber
verdi” eklinde ifadeler kullan l r. Bu tür ifadeler rivâyeti meçhul durumuna
getirir. Râvinin bir hadisi hangi eyhinden ald G n belirtmeyerek “bize filan23

Gazzâlî, el-Mustasfâ, I, 163; †bnü’l-Hümâm, et-Tahrîr, III, 50.
†bn Abdi||ekûr, Müsellemü’s-sübût, II, 149; Bahît, Muhammed, Süllemü’l-vusûl erhu nihâyeti’s-sûl, Beyrut, ts.,
III, 141.
25
†bn Manzûr, Lisânü’l-Arab, “c-h-l” md.; A|\kkutlu, Emin, “Meçhul”, D A, XXVIII, 286.
24
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ca ve filanca haber verdi” diyerek hocalar n n adlar n vermesi de bir tür bilinmezlik (cehâlet) say l r.26
B. Râvide Zarar Veren Bilinmezlik
Hadis naklinde sahâbeden olan râvinin tan nmamas rivâyetin s hhati
için zararl görülmemi tir. Çünkü sahâbenin hepsi adâlet vasf na sahip ki iler olarak kabul edilmi ve onlarda var olan bilinmezlik yönünün kalkmas
için onlardan rivâyet eden râvilerin iki veya daha fazla say da olmas gibi bir
art aranmam t r. Gazâlî, Âmidî, Abdülaziz el-Buhârî, bnü’l-Hümâm gibi
birçok usûl alimi sahâbenin hepsinin adil olduGu konusunda alimlerin çoGunluGu aras nda görü birliGi bulunduGunu aktarm lard r.27 mam Nevevî,
“sözüne itibar edilen herkesin icmas ile sahâbenin hepsi âdil ki ilerdir” demi tir.28
Ayr ca ahs tan nd G ve âdil olduGu bilindiGi halde ad ve nisbesi bilinmeyen râvinin rivâyetinin makbul olduGu konusunda da görü birliGi bulunmaktad r.29
Sahâbenin d nda kalan râvilerde bilinmezlik ise mübhem veya
mübhem olmamas olarak iki aç dan incelenmi tir.
Mübhem râvi: Sözlükte “gizli ve kapal olmak” anlam ndaki ibhâm
masdar ndan türeyen mübhem kelimesi hadis terimi olarak senedinde veya
metninde ad aç kça belirtilmeksizin “racül (er ki i), imrae (kad n ki i), eyh,
fülan, fülancan n oGlu, sika (güvenilir)” gibi isimlerle i aret edilen ah s demektir. Hadisin s hhati aç s ndan mübhemlik, mübhem râvinin güvenilir ve
adil olup olmad G n n tesbit edilememesi yüzünden önemlidir. Mübhem râvi
kimliGinin bilinememesi yönünden mechûlü’l-‘ayn râvi gibi görülmü tür.30
Mübhem olmayan râvi ise, mechûlü’l-‘ayn, mechûlü’l-hâl ve mestûr k s mlar na ayr l r.31 A aG da bunlar s ras yla aç klanacakt r.

26

Tecrîd-i Sarîh Tercemesi, D†B yay\nlar\ Ankara 1980, I, 319-320; Çakan, †smail Lütfi, “Cehâlet”, D A, VII, 219.
Gazzâlî, el-Mustasfâ, I, 164; Âmidî, el- hkâm, II, 320; Buhârî, Ke fü’l-esrâr, II, 384; †bnü’l-Hümâm, et-Tahrîr, III,
64-65.
28
Suyûtî, Tedrîbü’r-râvî, (thk. Abdülvehhab Abdüllatif), Beyrut 1979, II, 190.
29
Suyûtî, Tedrîbü’r-râvî, I, 272; Tehânevî, Zafer Ahmed, Kavâid fî ulûmi’l-hadîs (thk. Abdülfettah Ebû Gudde),
Kahire 2000, s. 209.
30
Hâkim en-Nîsâbûrî, Ma’rifetü ulûmi’l-hadis, Beyrut 1977, s. 27-28; Irakî, et-Takyîd ve’l-îzâh, Beyrut 1981, s. 7374; Â|\kkutlu, Emin, “Mübhem”, D A, XXXI, 436.
31
Tehânevî, Kavâid fî ulûmi’l-hadîs, s. 203.
27
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III. Meçhul Râvinin K s mlar
Râvinin kimliGinin veya ki iliGinin ve durumunun bilinmemesine göre
“meçhul” kavram iki ana k sma ayr lm t r:32
A- Mechûlü’l-‘ayn (râvinin tan nmamas ).
B- Mechûlü’l-hâl (adâlet durumu bilinmeyen râvi). Bu ikinci k s m da
ikiye ayr lm t r:
1) D

ve iç yönüyle adâleti bilinmeyen râvi.

2) D yönüyle bilinen ama iç yönüyle adâleti bilinmeyen râvi; buna
“mestûr” ad verilmi tir.
4imdi bu k s mlar ayr nt l olarak inceleyelim.
A. Meçhûlü’l-ayn (Tan nmayan) Râvi:
1- Muhaddislere ve Mütekellimîn Usûlcülerine Göre Meçhûlü’l-ayn:
lk bak ta kimliGi bilinmeyen ki i eklinde anla lan “mechûlü’l-‘ayn”
ifadesi hadis ist lah nda, “ad belli olduGu halde hadis öGrenimi ve öGretimi
bilinmeyen, ilim çevrelerince tan nmayan” veya “ad bilinen ama tek râvisi
bulunan ki i” anlam nda kullan lmaktad r.33 Hatîb el-BaGdâdî mechûlü’l‘ayn’ öyle aç klam t r: “Muhaddislere göre meçhûl, ki i olarak ilim tahsili
ile me hur olmam , alimlerin kendisini tan mad klar ve naklettiGi hadisin
de sadece tek bir râvisi olduGu bilinen kimsedir.”34
bni Abdilber de mechûlü’l-‘ayn’ öyle tan mlar: “Kendisinden yaln z
bir râvi hadis nakletmi olan kimse hadisçilere göre mechûlü’l-‘ayn’d r. Ancak ilim ehlinden olmas yla deGilde ba ka bir yönüyle insanlar aras nda
me hur olup tan nm ise mechûlü’l-‘ayn olmaktan ç kar. Zühdü ile me hur
olan Mâlik b. Dinar ve cesareti ile nâm salan Amr b. Ma‘dîkerib böyledir.”35
Muhaddislerden bnü’s-Salâh Hatîb BaGdâdî’nin ve bn Abdilber’in bu
tan mlar na itiraz ederek öyle demi tir: “ mam Buhârî Sahih’inde Mirdâs b.
Mâlik el-Eslemî’den bir hadis nakletmi ve o hadisi Kays b. Ebî Hâzim’den
ba kas ondan rivâyet etmemi tir. Ayn ekilde Müslim Ashâb- Suffe’den
Rabî‘a b. Ka‘b el-Eslemî’den hadis nakletmi ve ondan da o hadisi sadece
Ebû Seleme b. Abdirrahman rivâyet etmi tir. Bu da gösteriyor ki, kendisinden
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Buhârî, Ke fü’l-esrâr, II, 400-401; Sehâvî, Fethu’l-mugîs, II, 50-51; San‘ânî, Muhammed b. †smail, Tavdîhü’l-efkâr
limeânî tenkîhi’l-enzâr, (thk. Muhammed Muhyiddin Abdülhamid), Medine, ts., II, 185.
Sehâvî, Fethu’l-mugîs, II, 43; Suyûtî, Tedrîbü’r-râvî, I, 269.
34
Hatîb BaZdâdî, el-Kifâye, I, 289.
35
Sehâvî, Fethu’l-mugîs, II, 46; Suyûtî, Tedrîbü’r-râvî, I, 269.
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bir ki i hadis naklettiGi takdirde râvi, rivâyeti reddolunan meçhul bir ki i
olmaktan ç kmaktad r.”36
Fakat bnü’s-Salâh’ n bu itiraz yerinde bulunmam t r. Çünkü birinci
râvi Mirdâs R dvan Bey’at nda haz r bulunanlardan, diGeri de Suffe ehlinden
olmakla alimler aras nda tan nan kimselerdi. Ayr ca sahâbeden olduklar için
adâletlerinden üphe edilmez. Bu yüzden tek râvileri var diye mechûlü’l-‘ayn
say lmazlar ve ilimle tan nmalar için çok say da râvinin onlardan nakil
yapmas na ihtiyaç duymazlar.37
San‘ânî de râvinin mechûlü’l-‘ayn olmaktan ç kmas için Hatib elBaGdâdî ve onun gibi râvide “ilimle me hur olma, alimlerce tan nma” artlar n ileri süren muhaddisleri ele tirmi ve râvide bu artlar n aranmas n
doGru bulmayarak öyle demi tir: “Onlar birtak m artlar ileri sürmektedirler.
Bu artlar delile dayanmad G ndan doGru deGildir. Çünkü ilim sahibi olmak
gerçekte râvide aranan artlar aras nda yoktur. Zira alimler, bedevi sahâbiler
gibi ilim ehlinden olmayan kimselerin rivâyetlerini kabul etmi lerdir. EGer
ilim sahibi olmak râvide art ko ulsayd birçok sahâbînin ve Arap râvilerin
nakilleri kabul edilmezdi. Bu durumda kabul için sahâbî olmak yeterlidir,
denilemez. Çünkü art ko ulan râvinin ilim sahibi olmas d r. Sadece sahâbî
olmak ise ilim sahibi olmak anlam na gelmez. Ayr ca bilindiGi üzere, ahitlik
rivâyetten daha önemli olmas na raGmen onda ilim sahibi olmak art ko ulmam t r.”38
San‘ânî muhaddislerin mechûlü’l-‘ayn râvi hakk ndaki görü lerini öyle özetlemektedir: “Muhaddislerin çoGunluGuna göre, adâlet sahibi tek bir
râvinin kendisinden hadis naklettiGi, râvi d nda bir ba kas n n da onu
ta‘dil ettiGi (adâletli dediGi) ki i meçhuldür. Zira meçhul olman n göstergesi
olan ‘tek bir râvinin ondan rivâyet etmesi’ özelliGi mevcuttur. Hatta onlar n
mechûlü’l-‘ayn hakk nda söyledikleri ifadelerden, ki iyi bir gurup tezkiye
etmi bile olsa ondan tek bir râvi rivâyet etmi se onun üzerinden tan nmama
(cehâlet) vasf n n kalkmayacaG anla lmaktad r”.39
2- Hanefî Usûlcülerine Göre Mechûlü’l-‘ayn:
Tan nmayan (mechûlü’l-‘ayn) râvinin tarifi hakk nda Hanefî alimlerinden iki farkl aç klama nakledilmi tir.
Birincisi: Meçhul râvi, uzun süre Resûlüllah’ n sohbetinde bulunmakla
öhret bulmam ve yaln z bir veya iki hadis rivâyeti ile tan nm ki idir.40

36

Suyûtî, Tedrîbü’r-râvî, I, 269-270.
San‘ânî, Tavdîhü’l-efkâr, II, 190; Tecrîd-i sarîh Tercemesi, I, 322-323.
San‘ânî, Tavdîhü’l-efkâr, II, 191.
39
San’ânî, Tavdîhü’l-efkâr, II, 186; Tecrîd-i sarîh Tercemesi, I, 322.
40
Serahsî, el-Usûl, I, 342; Nesefî, Ke fü’l-esrâr, II, 28.
37
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kincisi: Sadece bir veya iki hadis rivâyeti ile tan nan ve adâleti bilinmeyen ki idir. Bu kimseden ister tek bir râvi isterse iki veya daha fazla say da râvi hadis nakletmi olsun meçhul kabul edilir.41
Birinci tarifte sahâbe ile ilgili geçen ifadeler ihtilaf d görülmü tür.
Çünkü sahâbenin hepsi adil kabul edildiklerinden tan nmamalar onlara zarar vermemektedir. Hanefîlerin tan mlar ndan anla ld G na göre, râvinin
mechûlü’l-‘ayn olup olmad G n tesbit için rivâyetlerinin az veya çok olmas na deGil onun adâlet ve zabt sahibi olup olmad G na bak l r. Bu husus Hanefî
usûl eserlerinde, “râvinin tek olmas tenkit (cerh) sebebi deGildir. Râvilerin
say s n n çok olmas na deGil adâlet ve zabt özelliklerine bak l r”42 eklinde
ifade edilmi tir.
Mâlikî usûlcülerinden Ebû’l-Velîd el-Bâcî râvinin hadisini reddetmeye
sebep te kil eden bilinmemeyi (cehâleti) öyle aç klamaktad r: “Hadis rivâyetinde etki eden bilinmezlik, ismi ve soyu bilinse bile râvinin adâlet durumunun bilinmemesidir. Dikkate al nan onun ismi ve soyu deGil adâlet vasf d r.
Râvinin ismi, soyu ve s fat bilinmese ama kendisi ve adâlet vasf ona i aret
etmekle veya görülmesiyle yahut bir zanaata ya da onu ba kalar ndan ay racak bir i e nisbet edilmesiyle tan nsa, onda adâlet artlar n n var olduGu
bilindiGi takdirde naklettiGi hadisinin delil olarak kabul edilmesi gerekir.
Çünkü onun kimliGi ve durumu hakk ndaki diGer bilinmezlikler adâlet konusunda etkili deGildir.
Muhaddislerin çoGunluGuna göre ise, râviden yaln z tek bir ki i rivâyet
ettiGinde meçhûl olur, ondan iki veya daha fazla say da ki i rivâyet ettiGinde,
bu iki râvinin ondan rivâyeti ile üzerinden bilinmezlik vasf kalkar ve tan nan bir ki i olur. Bu yakla m usûlcülerin ileri gelenlerine göre doGru deGildir. Çünkü bir gurup râvi halini bilmedikleri bir ki iden hadis nakledebilirler
ve onun durumu hakk nda bir bilgi veremezler. Sadece rivâyet ettikleri hadisi
anlatmakla yetinirler. Halbuki onun adâletini bilmedikleri takdirde onlar n
bu rivâyeti bilinmezlik (cehâlet) vasf n ondan kald rmaya yetmez.”43
Hulâsa Hanefî usûlcülerine ve Mâlikîlerden Bâcî’nin önde gelen usûlcülere nisbet ettiGi bu görü e göre mechûlü’l-‘ayn râvi, rivâyet ettiGi hadis say s na veya ondan nakleden râvi say s na bak lmaks z n adâleti bilinmeyen ki i
olarak tan mlanmaktad r. San‘ânî’nin muhaddislerin ve usûlcülerin
mechûlü’l-‘ayn tan mlar n aktard ktan sonra: “Usûlcülere göre doGru olan
güvenilir (sika) bir râvi veya bir ba kas onun güvenilir olduGunu belirttikten
sonra rivâyetinin kabul edilmesidir. Muhaddislerin çoGuna göre ise bu du-

41

†bnü’l-Hanbelî, Rad\yyuddin, Kafvü’l-eser, Kahire 1326, s. 20; Tehânevî, Kavâid fî ulûmi’l-hadîs, s. 207.
Serahsî, Usûl, I, 346; †bn Nüceym, Zeynüddin, Fethu’l-Gaffâr erhu’l-Menâr, Kahire 1936, II, 83; Ensârî,
Fevâtihu’r-rahamût, II, 149.
43
Bâcî, hkâmü’l-füsûl fî ahkâmi’l-usûl (thk. Abdülmecid et-Türkî), Beyrut 1995, s. 367.
42
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rumda kabul edilmez. DoGru olan ise usûlcülerin görü üdür”44 dediGi gibi
tercihe âyân olan görü usûlcülerin görü üdür.
3. Râviden Bilinmezlik (Meçhûlü’l-ayn) Halinin Kalkmas :
Muhaddislerden Hatîb el-BaGdâdî, mechûlü’l-‘ayn olan bir râvi tan nan
iki alimin kendisinden hadis rivâyet etmesi halinde bu durumdan kurtulur
ama adâleti sabit olmaz, diyerek doGru olan görü ün bu olduGunu savunmu tur.45 Bu görü bnü’l-Medînî, Bezzâr, bn Abdilber, Dârekutnî, Zehebî ve
bni Hacer el-Askalânî gibi hadis ve usûl alimlerinin çoGunluGuna nisbet
edilmi tir.46 Ancak Dârekutnî, “Kendisinden iki güvenilir ki inin rivâyet ettiGi
râviden bilinmezlik vasf kalkar ve adâlet sâbit olur” diyerek bu ki inin adâletinin de sabit olacaG n söylemi tir.47
Buna kar l k cehâletü’l-‘ayn halinin kalkmas için say art n aramayan alimler de vard r. bnü’s-Salah’ n konuyla ilgili ifadelerinden bu görü te
olduGu anla lmaktad r.48 bn Huzeyme ve bn H bbân cehâletü’l-‘ayn durumunun ortadan kalkmas için me hur güvenilir bir râvinin rivâyetini yeterli
görmü lerdir.49 Nevevî ve Tîbî’nin de benimsediGi bu görü , bir haberin veya
bir tenkit (cerh) hükmünün kabulü için say art aranmad G gibi cehâletin
kalkmas nda da aranmamas gerektiGi dü üncesine dayan r.50 mam Nevevî
Sahih-i Müslim erhinin mukaddimesinde birçok uzman alimin bu görü te
olduGunu söylemi tir.51 Usûlcülerin bir k sm bu konuda öyle bir ayr m
yapm lard r: EGer meçhul râviden nakleden güvenilir ki i sadece adâlet sahibi olan kimselerden rivâyet yapmakla tan nan birisi ise bu nakliyle o ki iden bilinmezlik kalkar.52
Hanefî alimlerine göre, eGer selef alimleri mechûlü’l-‘ayn olan râviden
rivâyette bulunurlar ve onun hadisinin sahih olduGuna dair tan kl k ederlerse
bu ki iden bilinmezlik kalkar ve hadisi tan nan (ma’rûf) hadis derecesine
yükselir. EGer tenkitte bulunmaks z n onun hakk nda sükût ederlerse veya
güvenilir râvilerin ondan rivâyette bulunmas yla birlikte onun hakk nda ihtilaf ederlerse bilinmezlik vasf yine kalkar ve hadisi makbul olur. Çünkü selef
alimlerinin aç klamaya ihtiyaç duyulan bir yerde susmalar aç klama hükmünde kabul edilmi ve onlar n böyle durumlarda kusurda bulunmayacaklar
söylenmi tir.53
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San‘ânî, Tavdîhü’l-efkâr, II, 186.
Hatîb BaZdâdî, el-Kifâye, I, 290.
Sehâvî, Fethu’l-mugîs, II, 44 vd.; Suyûtî, Tedrîbü’r-râvî, I, 269-270.
47
Sehâvî, Fethu’l-mugîs, II, 51.
48
†bnü’s-Salâh, Ulûmu’l-hadis, Kahire, ts., s. 54.
49
Âmidî, el- hkâm, II, 316; Sehâvî, Fethu’l-mugîs, II, 45.
50
Tîbî, el-Hulâsa fî usûli’l-hadis, Beyrut 1985, s. 91.
51
Nevevî, Sahîh-i Müslim Cerhi, Beyrut 1972, I, 28.
52
†bn Abdi||ekûr, Müsellemü’s-sübût, II, 150; †bnü’l-Hümâm, et-Tahrîr, III, 56.
53
Serahsî, Usûl, I, 342-343; Pezdevî, Usûl, II, 385; †bnü’l-Hümâm, et-Tahrîr, III, 51.
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4. Tan nmayan (Mechûlü’l-‘ayn) Râvinin Nakletti?i Hadisin Hük-

Meçhul râvinin sahâbi olmas halinde bütün sahâbeyi âdil kabul eden
Ehl-i sünnet, Mu‘tezile ve Zeydiye alimlerine göre hepsinin rivâyeti makbuldür. Bu konuda onlar aras nda görü ayr l G yoktur.54
Sahâbe d nda mechûlü’l-‘ayn olan râvinin rivâyetinin kabul edilip
edilmeyeceGi konusunda alimler aras nda görü farkl l G vard r. Bu konuda
nakledilen görü ler unlard r:55
Birinci Görü8:
Âlimlerin çoGunluGuna göre mechûlü’l-‘ayn râvinin rivâyeti kabul
edilmez. mam 4afiî’den: “Meçhul ki inin rivâyeti kabul edilmez. Mutlaka
onun durumunun aç k olarak bilinmesi, ya am ve ahlak n n ara t r lmas
gerekir” sözü nakledilir.56
kinci Görü8:
Râvide Müslümanl k d nda ba ka bir art aramayanlara göre rivâyeti
kesin olarak kabul edilir. Ebû Hanîfe’ye nisbet edilen bu görü ü, me hur bir
râvinin ondan rivâyet etmesiyle bilinmezliGi kalkar ve rivâyeti kabul edilir,
diyerek bni Huzeyme ve bni H bbân da benimsemi lerdir. Bu hususta bn
H bbân öyle demektedir: “Âdil ki i, hakk nda bir tenkit (cerh) yap ld G bilinmeyen kimsedir. Bu ki i, hakk nda bir tenkit tespit edilinceye kadar âdil
kabul edilir. Zira insanlar, bilgi sahibi olmad klar konularla yükümlü tutulmam lard r.”57
Üçüncü Görü8:
Baz artlar dahilinde mechûlü’l-‘ayn ki inin rivâyetini kabul eden
alimlerin görü üdür.
1- Mâlik b. Enes, Yahya b. Saîd el-Kattân, Abdurrahman b. Mehdî gibi
yaln zca âdil kimselerden rivâyet etme kararl l G gösteren güvenilir râvilerin

54

Gazzâlî, el-Mustasfâ, I, 164; Buhârî, Ke fü’l-esrâr, II, 384; Hatîb BaZdâdî, el-Kifâye, I, 180; Suyûtî, Tedrîbü’r-râvî,
II, 190.
55
Görü|ler için Bkz. †bn Salâh, Ulûmu’l-hadis, s. 160-161; Sehâvî, Fethu’l-mugîs, II, 44 vd.; Suyûtî, Tedrîbü’r-râvî, I,
269; Buhârî, Ke fü’l-esrâr, II, 386; ©evkânî, r âdü’l-fühûl, Kahire 1937, s. 53.
56
Râzî, el-Mahsûl, II, 197.
57
Sehâvî, Fethu’l-mugîs, II, 45.
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meçhul ki ilerden rivâyet ettikleri hadisler kabul edilir. mam Ahmed b.
Hanbel bu görü tedir.
2- Mechûlü’l-‘ayn râvi ilim ile deGilde zühd, takvâ, ecâat, sanat gibi
vas flarla me hur olmas halinde kendisinden bilinmezlik (cehâlet) vasf kalkar ve rivayeti kabul edilir. bn Abdilber en-Nemerî de bu görü tedir.
3- Baz alimler tek râvisi olan meçhul ki i cerh ve ta‘dil uzman bir
alim taraf ndan tezkiye edilmesi veya tek kalan râvinin ayn zamanda cerh
ve ta‘dil uzman bir alim olmas halinde rivâyetinin kabul olunacaG n söylemi tir. bnü’l-Kattân’ n tercih ettiGi bu görü ü bn Hacer en doGru görü
olarak nitelendirmi ve Sehâvi de bunu benimsemi tir.58
4- Hanefî alimleri de belirli artlarla meçhul râvinin rivâyetini kabul
edenler aras ndad r. Onlara göre mechûlü’l-‘ayn râvi slâm’ n ilk üç asr nda
olmas halinde rivâyeti u artlarda kabul edilir:
a) Selef alimleri böyle bir râviden rivayette bulunurlar veya hadisinin
sahih olduGuna dair tan kl k ederler ya da onun rivayeti ile amel ederlerse.
b) Onun hakk nda tenkitte bulunmaks z n sükût ederlerse.
c) Güvenilir râvilerin ondan rivâyette bulunmas kayd yla onun hakk nda ihtilafa dü erlerse; yani bir k sm onu makbul görürken baz lar n n
onu kabul etmemesi halinde rivâyeti k yasa uygun dü tüGünde kabul edilir,
k yasa ayk r olduGunda ise reddolunur.
d) Rivâyeti selef alimleri döneminde ortaya ç kmam , kabul veya red
yönünde bir deGerlendirmeye tabi tutulmam ise, bu durumda rivâyeti k yasa ayk r olmad G takdirde onunla amel etmek vacip deGil, caiz olur. Çünkü
ilk üç as rda ki ilerde adâlet vasf esast r.
Ancak ilk üç as rdan sonra mechûlü’l-‘ayn olan râvinin rivâyeti makbul
deGildir. Çünkü bu dönemden sonra insanlar aras nda fas kl k vasf yayg nla m t r. Fas k ki inin rivâyeti de ittifakla kabul olunmaz.59
B. Mechûlü’l-Hâl (Adâlet Durumu Bilinmeyen) Râvi
Mechûlü’l-hâl râvi, kendisinden iki veya daha fazla güvenilir râvi rivâyette bulunmakla beraber hadis alimleri aras nda tan nmayan, hakk nda
herhangi bir cerh ve ta‘dîl hükmü olmad G ndan, cerh ve ta’dîl uzmanlar ndan birisi taraf ndan güvenilir eklinde tezkiye edilmediGinden adâlet durumu bilinmeyen râvidir. Böyle râviye “mechûlü’l-adâle, mechûlü’l-vasf ve
mestûr” da denilmektedir.
58

†bn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, Kahire 1989, s. 49; Sehâvî, Fethu’l-mugîs, II, 47, 50.
Bkz. Serahsî, Usûl, I, 342-344; Pezdevî, Usûl, II, 385-388; Sadru’|-©erî‘a, et-Tevdîh erhu’t-Tenkîh, Kahire ts., II,
10; †bnü’l-Hümâm, et-Tahrîr, III, 51; †bnü’l-Hanbelî, Kafvü’l-eser, s. 20.
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Baz usûlcüler hem d hem de iç yönüyle adâleti bilinmeyen râvileri
“mechûlü’l-hâl”, d yönüyle âdil fakat iç yönüyle adâleti bilinmeyen râvileri
ise “mestûr” veya “mechûlü’l-adâle bat nen” eklinde ifade etmi lerdir.60
Ancak mamü’l-Harameyn el-Cüveynî, Zehebî, bni Hacer gibi baz hadis ve
usûl alimleri bu kavramlar aras nda bir fark görmemi lerdir.61
Meçhûlü’l-hal râvi iki k s md r:
1- D

ve iç yönüyle adâleti bilinmeyen râvi.

2- D yönüyle âdil fakat iç yönüyle adâleti bilinmeyen râvi. Bu ikincisine “mestûr” ad da verilmektedir.
1. D 8 ve ç Yönüyle Adâleti Bilinmeyen (Mechûlü’l-adâle) Râvi
Mechûlü’l-adâle, “adâlet ve f sk belli olmayan, güvenilir alimlerce tezkiye edilmemi ve baz cerh uzmanlar n n mübhem (kapal ) bir ekilde tenkit
ettikleri ki i” eklinde veya “adâleti d ve iç yönüyle bilinmeyen, güvenilir
iki râvinin kendisinden hadis rivâyet etmesiyle bilinmezliGi (mechûlü’l-‘ayn
olu u) kalk p ki ilik olarak tan nan râvi” diye tan mlanm t r.62
Adâleti hem d hem de iç yönüyle bilinmeyen bu râvinin rivâyet ettiGi
hadisin hükmü konusunda farkl görü ler vard r.
Birinci Görü8:
Bu râvinin hadisi kabul edilmez. Muhaddislerin ve usûlcülerin çoGunluGu bu görü tedir.63 Hatta bnü’s-Sübkî gibi baz alimler bu konuda ittifak
bulunduGunu savunmu lard r.64 Bu görü sahipleri u delillere dayanm lard r:65
1- Râvide adâlet vasf n n bulunmas
vâyeti kabul edilmez.

artt r. Adâleti bilinmediGinde ri-

2- Haber-i vâhid rivâyetlerin kabul edilmesinin dayanaG icmad r. cma
da, âdil râvilerin hadisinin kabul edilip fas k râvilerin haberinin reddolunmas n karara baGlam t r. Durumu bilinmeyen râvi âdil olmad G gibi sözüne
güvenilecek nitelikte birisi de deGildir.
60

†bnü’s-Salâh, Ulûmu’l-hadis, s. 160-161; Sehâvî, Fethu’l-mugîs, II, 50-51; Suyûtî, Tedrîbü’r-râvî, I, 268; Zerke|î,
el-Bahru’l-muhît, IV, 280; San‘ânî, Tavdîhü’l-efkâr, II, 191-192.
Cüveynî, Abdülmelik, el-Bürhân fî usûli’l-f kh, Kahire 1400, I, 614; †bn Hacer, Nüzhetü’n-nazar, s. 46; †bnü’sSalâh, Ulûmu’l-hadis, s. 160.
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†bnü’s-Salâh, Ulûmu’l-hadis, s. 160; Suyûtî, Tedrîbü’r-râvî, I, 268; Zerke|î, el-Bahru’l-muhît, IV, 280.
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†bnü’l-Hâcib, Müntehâ’l-vusûl, s. 78; Âmidî, el- hkâm, II, 310; Zerke|î, el-Bahru’l-muhît, IV, 280; Sehâvî, Fethu’lmugîs, II, 50; Suyûtî, Tedrîbü’r-râvî, I, 268.
64
†bnü’s-Sübkî, Cem’u’l-cevâmi’, II, 150; Bahît, Süllemü’l-vusûl, III, 138.
65
©îrâzî, Ebû †shak †brahim, et-Tabs ra fî usûli’l-f kh, D\ma|k 1983, s. 337-338; Râzî, el-Mahsûl, II, 197; Âmidî, elhkâm, II, 310-311; †bni Kudâme, Muvaffakuddin, Ravzatü’n-nâz r ve cünnetü’l-münâz r, I, 288-289.
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3- Hz. Ömer Fât ma bintü Kays’ n rivâyetini, Hz. Ali de Ma’k l b. Sinan
el-E ca‘î’nin rivâyetini durumlar n bilmediklerinden reddetmi lerdir. Bu tutum sahâbe aras nda me hur olmu ve buna kar ç kan olmam t r. Dolay s yla bu bir tür icma kabul edilir.
kinci Görü8:
D ve iç yönüyle adâleti bilinmeyen râvinin rivâyeti mutlak olarak kabul edilir. mam Ebû Hanîfe’ye nisbet edilen bu görü ün gerekçesinde öyle
denilmi tir: Bu râvinin kimliGinin bilinmesi adâletinin bilinmesine gerek
b rakmam t r. Âdil olduGunu kabul etmek için Müslüman olduGunu ve aç k
bir ekilde fas kl kla itham edilmediGini bilmek yeterlidir.66
Üçüncü Görü8:
Yaln zca âdil râvilerden rivâyet etme ilkesine sahip güvenilir kimseler
böyle adâleti bilinmeyen bir ki iden rivâyet ederse hadisi kabul edilir, aksi
takdirde kabul edilmez.67
2. ç Yönüyle Adâleti Bilinmeyen (Mestûr) Râvi
a- Mestûr Kavram :
Buna d
nilmektedir.

yönüyle âdil fakat iç yönüyle adâleti bilinmeyen râvi de de-

mamü’l-Harameyn mestûr râviyi: “Kendisinde adâlet vasf na ayk r bir
davran gözükmeyen, iç yönü itibariyle adâlet durumu ara t r lamam ki i”
diye tan mlam t r. Mestûrun d yönüyle âdil iç yüzü itibariyle adâleti bilinmeyen ki i olma halini muhaddislerden Sehâvî öyle izah etmektedir: “D
yönden adâletinin var olduGu kabul edilip iç yönden kabul edilmemesinin
anlam , râvide fas kl k vasf n n olmad G bilinmekle birlikte onun hakk nda
güvenilir bir alimin aç kça bir tezkiyesi olmad G ndan adâlet durumunun
bilinememesi demektir.”68
Zerke i râvideki iç adâleti öyle aç klamaktad r: “Râfiî’nin ifadesine
göre iç adâlet, hakimlerin tespiti için tezkiye eden uzmanlara ba vurduklar
haldir. Usûlcülere göre ise iç adâlet, Allah’ n emirlerini yerine getirmeye ve

66

Gazzâlî, el-Mustasfâ, I, 157; Âmidî, el- hkâm, II, 310; ©evkânî, r âdü’l-fühûl, s. 53.
Suyûtî, Tedrîbü’r-râvî, I, 268; San‘ânî, Tavdîhü’l-efkâr, II, 192; ©evkânî, r âdü’l-fühûl, s. 53.
Sehâvî, Fethu’l-mugîs, II, 55; Ebû Gudde, Abdülfettah, Abdülhay el-Leknevî’nin er-Raf’u ve’t-tekmîl kitab\n\n
tahkikinde dipnot, s. 242.
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yasaklar ndan kaç nmaya baGl kalarak, mürüvveti bozan hallerden de uzak
durarak istikamet üzere olmakt r”.69
San‘ânî de muhaddislere göre iç yönden adâleti, güvenilir uzman alimlerin tezkiyesi ile sabit olan durum, diye ifade etmi tir.70
Hanefî usûlcüleri ise mestûru, “adâlet ve fas kl k durumu bilinmeyen
râvi” eklinde aç klam lard r.71
b- Mestûr Râvinin Nakletti?i Hadisin Hükmü:
Mestûr râvinin rivâyetinin kabul olunup olunmayacaG konusunda u
görü leri tespit etmekteyiz:
Birinci Görü8:
Adâleti bilinmeyen mestûr râvinin rivayeti makbul deGildir. Aralar nda
mam 4afiî ve Ahmed’in de bulunduGu alimlerin çoGunluGu bu görü tedir. 4u
delillere dayanm lard r:72
1- Fas k ki inin verdiGi haberin hemen kabul edilmeyip ara t r lma yap lmas âyetle emredilmi bir husustur. Ayr ca fas kl k vasf n n rivâyeti kabul
etmeye engel bir durum olduGu konusunda alimlerin icma vard r. Dolay s yla
rivâyetin kabulü için râvinin fas k olmad G , yani âdil ve güvenilir olduGu
bilgisi ve kanaati mevcut olmal d r. Mestûr râvide bu durum bilinmemektedir.
2- Hadis rivâyetinin kabulü için adâletin art olduGunda ittifak vard r.
Ara t rma sonucunda râvinin bu durumu ortaya ç kmad G takdirde yalan ve
uydurma ihtimalinden dolay rivâyeti kabul edilmez.
3- Adâleti bilinmeyen râvinin ahitliGi kabul edilmediGi gibi rivâyeti de
kabul edilmez. Âdil ve güvenilir olmas bak m ndan ahit ile râvi aras nda bir
fark yoktur.
4- Sahâbeden yayg n olarak nakledildiGi üzere onlar fas k kimselerin ve
adâletini bilmedikleri ve tan mad klar ki ilerin rivâyetlerini kabul etmiyorlard . Bu sebeple Hz. Ömer Fat ma bintü Kays’ n rivâyetini kabul etmemi ve
“doGru mu, yalan m söylediGini bilmediGimiz bir kad n n sözünü nas l kabul
ederiz?”73 demi tir. Ayn ekilde Hz. Ali de Ma‘k l b. Sinan el-E caî’nin
“müfavvida”, yani mehri belirlenmeden evlenmi ve zifafa girmeden önce
kocas ölmü kad n hakk nda naklettiGi hadisini kabul etmemi ve öyle demi ti: “TopuGuna bevleden bir bedevinin sözü üzerine Rabbimizin Kitab ’n
69

Zerke|î, el-Bahru’l-muhît, IV, 282.
San’ânî, Tavdîhü’l-efkâr, II, 192.
Buhârî, Ke fü’l-esrâr, II, 400; †bnü’l-Hümâm, et-Tahrîr, III, 48.
72
Gazzâlî, el-Mustasfâ, I, 158; Râzî, el-Mahsûl, II, 198; Âmidî, el- hkâm, II, 310-311.
73
Müslim, “Talâk”, 6; Tirmizî, “Talâk”, 5.
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bir yana b rakamay z.”74 Bu konuda diGer sahâbeden de onlara bir itiraz gelmediGinden yaln z âdil olduGu bilinen râvilerin rivâyetlerinin kabul olunacaG hususunda icmalar olduGu anla l r.
kinci Görü8:
ç adâlet durumu bilinmeyen mestûr râvinin rivâyeti makbuldür. Bu görü gayr-i zâhir rivâyet yoluyla mam Ebû Hanîfe’den nakledilmi tir. Ayn
zamanda Süleym b. Eyyüb er-Râzî gibi baz 4afiîler, bir rivâyette mam
Ahmed, bni H bbân ve Ebû Bekir b. Fûrek gibi bir k s m hadisçiler ve baz
usûlcüler bu görü tedir.75 Hatta mam Nevevi Sahîh-i Müslim erhinin mukaddimesinde tan nm uzman birçok alimin mestûr râvilerin rivâyetini kabul ettiGini ve en doGru görü ün de bu olduGunu söylemi tir.76
Meçhul râviyi, “adâleti ara t rmakla anla lamayan ve ahs da bilinmeyen kimse” diye tan mlayan mam 4âfiî, böyle bir râvinin rivâyetiyle amel
edilemeyeceGini söylemekle birlikte, bnü’s-Salâh’ n belirttiGi üzere ba ka bir
yerde, ba kas n n iç yüzünün ne olduGu bilinmeyeceGi, ki inin âdil olup olmad G n n zâhirine bak larak kabul edileceGini söylemekte ve böylece mestûrun rivâyetinin kabulüne onay vermektedir.77 bnü’s-Salâh bu konuda, “me hur hadis kitaplar n n çoGunda, vefatlar n n üzerinden uzun zaman geçmi
ve iç durumlar n ara t rma imkan kalmam pek çok râvi hakk ndaki uygulama bu doGrultuda olup onlar n zâhir hallerinin bilinmesiyle yetinilmektedir”78 diyerek bu görü ü desteklemi tir.
Hanefîlerden Emir Bâdi ah Tahrir erhinde konuyla ilgili 4âfiîlerden
Beyhakî’nin u sözlerini nakleder: “Meçhul râvilerin hadisleri kabul edilmez.
Fakat bununla birlikte mam 4âfiî’nin, «4ahit ve râviler zâhire göre âdil iseler
onlar n haber verdikleri doGrultuda hüküm vermenin terk edilmesi caiz olmaz» sözü onun mestûr râvinin rivâyetini kabul ettiGine ve bu râvinin meçhul kavram içerisine girmediGine aç k bir delildir.”79
Zerke î’nin belirttiGine göre, bn Abdilber de ilim sahibi olmakla tan nan râviler konusunda bu görü e meyletmi tir.80
Zehebî, Buhârî ve Müslim’in el-Câmi‘u’s-Sahîh’lerinde bu türden birçok
râvi bulunduGunu belirtmekte ve zâhire göre hüküm verme zorunluluGunun
mestûr râvinin rivâyetini kabul etmeyi gerektirdiGini söylemektedir.81
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Tirmizî, “Nikâh”, 43; Hâkim, el-Müstedrek (thk. Mustafa Abdülkadir Atâ), Beyrut 1990, II, 197; Beyhakî, Sünen,
VII, 247.
†bn Abdi||ekûr, Müsellemü’s-sübût, II, 146; †bnü’l-Hümâm, et-Tahrîr, III, 48; Sehâvî, Fethu’l-mugîs, II, 51-52; Ali
el-Kârî, Cerhu Nuhbeti’l-fiker, †stanbul 1327, s. 154; ©enkîtî, Muhammed, Müzekkiratü usûli’l-f kh, Beyrut, ts. 116.
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Sahîh-i Müslim erhi, I, 140; Sehâvî, Fethu’l-mugîs, II, 52.
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©âfiî, htilâfü’l-hadis (thk. M. Ahmed Abdülaziz), Beyrut 1986, s. 36; Sehâvî, Fethu’l-mugîs, II, 55.
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†bnü’s-Salâh, Ulûmu’l-hadis, s. 160; Sehâvî, Fethu’l-mugîs, II, 52.
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Emir Bâdi|âh, Muhammed Emin, Teysîrü’t-Tahrîr, Beyrut ts., III, 49; .Sehâvî, Fethu’l-mugîs, II, 55.
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Zerke|î, el-Bahru’l-muhît, IV, 281.
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Zehebî, Mîzânü’l-i’tidâl, Kahire 1382, III, 426; Tehânevî, Kavâid fî ulûmi’l-hadis, s. 205.
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Hanefî usûlcülerinden Emir Bâdi âh’ n naklettiGine göre Kemal b. elHümâm, zâhir yönünden âdil râviyi, “Allah’ n emirlerine baGl kalan, yasaklar ndan da kaç nan ve onda bunun aksine bir hal gözükmeyen ama iç yüzü
de bilinmeyen” ki i olarak tan mlam ve böyle bir râvinin âdil olup rivâyetinin kabul edilmesi gerektiGini söylemi tir.82
Hanefîlerden Ali el-Kârî Nuhbetü’l-fiker erhinde, mestûr râvinin rivâyetinin kabul olunacaG görü ünü mam Ebû Hanife’ye tâbi olarak bn
H bbân’ n da seçtiGini belirttikten sonra gerekçesinde öyle demi tir: “Zira
ona göre âdil râvi, hakk nda olumsuz bir tenkit (cerh) bilinmeyen ki idir. O
( bni H bbân) bu konuda öyle demi tir: « nsanlar halleri konusunda, onlar
hakk nda olumsuz bir tenkit (cerh) ortaya ç k ncaya kadar iyilik, dürüstlük
ve adâlet üzerinedirler. Onlar bilmedikleri hususlar ara t rmakla yükümlü
tutulmam lar,
aksine
zâhir
hale
göre
hüküm
vermekle
emrolunmu lard r.»”83
Mestûr râvinin rivâyetinin kabul olunacaG n savunan alimler u delillere dayanm lard r:
1- Âyette,84 fas k ki ilerin getirdikleri haberlerin ara t r lmas emredilmi tir. Fas kl k durumu ortaya ç kmam ve bu konuda hakk nda olumsuz bir
tenkit yap lmam ki i hakk nda ara t rma yapmak gerekmez. Onun d yönüyle âdil olmas yeterlidir.
2- Hz. Peygamber (s.a.s.), müslüman olmas d nda hakk nda ba ka
bir bilgi sahibi olmad G bedevi bir arab n tek ba na hilali gördüGüne dair
tan kl k etmesini kabul etmi tir.85 4ahitlikte kabul edildiGine göre rivayette
evleviyetle kabul edilmesi gerekir.
3- Haberlerin kabulü haber verene duyulan hüsnü zanna dayan r. Ki i
hakk nda delile dayanmayan kötü bir zanda bulunmak yanl t r. Hiçbir kimse râvinin iç yüzünü ara t r p öGrenmekle yükümlü deGildir. Bir ki inin adâlet yönünden iç yüzünün ne olduGunu bilmek güç olduGunda onun zâhirine
bak larak âdil olup olmad G na karar verilir. 86
Üçüncü Görü8:
Mestûr râvi insanlar n genelde âdil kabul edildiGi slâm’ n ilk döneminde, yani ilk üç nesil olan sahâbe, tâbiîn ve tebeu’t-tâbiîn nesilleri dönemi
olan ilk üç as rda ya am ise rivâyeti kabul edilir. Bu dönemden sonra gelen
râvilerin adâleti iç ve d yönüyle bilinmedikçe rivâyetleri kabul edilmez.

82

Emir Bâdi|âh, Teysîrü’t-Tahrîr, III, 49.
Cerhu Nuhbeti’l-fiker, s. 154; Tehânevî, Kavâid fî ulûmi’l-hadis, s. 204-205.
Hucurât, 49/6.
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Tirmizî, “Savm”, 7; Ebû Davud, “Savm”, 14.
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Âmidî, el- hkâm, II, 312; †bn Abdi||ekûr, Müsellemü’s-sübût, II, 147; Tecrîd-i sarîh Tercemesi, I, 324.
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Hanefî usûlcüleri genelde mam Ebû Hanife, Ebû Yusuf ve Muhammed b.
Hasan’ n görü lerinin bu olduGunu savunmu lard r.87
lk üç as rda ya ayan mestûr râvinin rivâyetinin kabul olunacaG n savunan Hanefî alimleri gerekçe olarak unu söylemi lerdir: lk dönemde ya ayan insanlarda esas olan adâletli olmalar yd . Çünkü onlar hakk nda Allah
Resûlü (s.a.s.): “ nsanlar n en hay rl s benim asr mda ya ayanlar, sonra
onlar takip eden nesil, sonra da onlar takip eden nesildir”88 buyurmu tur.
O’nun bu ahitliGi ile ilk üç nesilden olan mestûr râvilerin rivâyetleri kabul
edilir. Bu dönemden sonra gelen ve adâleti bilinmeyen mestûr râvilerin rivâyetleri güvenilir alimlerce tezkiye olunmad klar takdirde kabul edilmez.
Çünkü ilk üç nesilden sonra genel ahlak bozulup fas kl k yayg nla m t r.89
Dördüncü Görü8:
Mestûr râvinin rivâyeti mutlak anlamda red veya kabul edilmez; durumu aç kl Ga kavu uncaya kadar beklemek gerekir. Sonuçta adâletinin sabit
olduGu anla l rsa rivâyeti kabul edilir, aksi takdirde kabul edilmez. 4âfiîlerden mamü’l-Harameyn el-Cüveynî bu görü tedir. bn Hacer el-Askalânî de bu
görü ü benimsemi tir.90
mamü’l-Harameyn el-Bürhân isimli usûl eserinde öyle demi tir: “Bu
konuda tercih ettiGim görü udur: Mestûr râvinin rivâyetini mutlak anlamda
ne red ne de kabul etmemeliyiz. Bu konuda, âdil râvinin rivâyeti makbul,
fas k olan n rivâyeti merdûd ve mestûr olan râvinin rivâyeti de durumu aç kl Ga kavu uncaya kadar beklenir, denilir. Biz bir eyin helal olduGuna inan rken mestûr olan bir râvi bize onun haram olduGunu rivâyet etse, kanaatimce
bu râvinin durumu hakk nda ara t rma tamamlan ncaya kadar helal gördüGümüz eyi b rakmam z gerekir. Selef alimlerinin bu tür hususlarda âdet ve
tutumu böyle bilinmektedir.”91
C. Adâlet Durumu Bilinmeyen Râvinin Rivâyeti Hakk nda htilaf
Edilmesinin Sebebi
Bu konuda ihtilaf edilmesinin sebebi, durumu meçhul râvinin rivâyetinin kabulü için asl nda art olan n râvinin âdil olduGunun bilinmesi mi, yoksa fas k olduGunun bilinmemesi mi sorusuna verilecek cevap ile yak ndan
87

Bkz. Debûsî, Takvîmü’l-edille, s. 182; Pezdevî, el-Usûl, II, 400; Sadru’|-©erî‘a, et-Tevdîh erhu’t-Tenkîh, II, 11; Ali
el-Kârî, Cerhu Nuhbeti’l-fiker, s. 155; †zmîrî, Hâ iyetü’l-Mir’ât erhu’l-Mirkât, †stanbul 1309, II, 219.
88
Buhârî, “©ehâdât”, 9, “Rikâk”, 7; Müslim, “Fezâilü’s-sahâbe”, 210-215.
89
Buhârî, Ke fü’l-esrâr, II, 400; Molla Hüsrev, el-Mir’ât, †stanbul 1309, II, 214, 219; Ali el-Kârî, Cerhu Nuhbeti’lfiker, s. 155; †bnü’l-Hanbelî, Kafvü’l-eser, s. 15, 20.
90
Cüveynî, el-Bürhân, I, 615; †bnü’s-Sübkî, Cem‘u’l-cevâmi‘, II, 150; Sehâvî, Fethu’l-mugîs, II, 53-54; Ali el-Kârî,
Cerhu Nuhbeti’l-fiker, s. 155.
91
Cüveynî, el-Bürhân, I, 615.
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ilgilidir. Râvinin âdil olduGunun bilinmesi artt r diyen alimler mestûr
râvinin rivâyetini kabul etmemi lerdir. Esas olan râvinin fas k olduGunun
bilinmemesidir, diyen alimler ise mestûr râvinin rivâyetini kabul etmi lerdir.92
III. MEÇHUL RÂV N N R VÂYET N N KABULÜ KONUSUNDA HT LAFIN HUKUKÎ SONUCU
slâm hukuku alimleri mechûlü’l-hâl râvinin rivâyetinin kabul edilip
edilmeyeceGi hususunda ihtilaf etmelerinin bir sonucu olarak birçok f khî
meselenin hükmünde de ihtilaf etmi lerdir. htilaf edilen bu f khî meselelerden baz lar unlard r:
1. Hurma

ras (Nebîz) ile Abdest Al nmas

Mâlikî, 4âfiî ve Hanbelî alimleri ile Hanefîlerden Ebû Yusuf ve Muhammed’e göre hurma ras ile abdest almak caiz deGildir. 4âfiîlerden
Nevevî öyle der: “Bize göre hangi vas fta olursa olsun; ister baldan isterse
hurmadan veya kuru üzümden olsun, pi mi veya çiGden olsun
ra
(nebîz=meyva suyu) ile temizlik yapmak caiz deGildir. mam Mâlik, Ahmed
ve Ebû Yusuf ile alimlerin çoGunluGu bu görü tedir.”93
mam Ebû Hanife, Evzâî ve Sevrî gibi bir k s m alime göre ise hurma ras ile abdest almak caizdir.94 Onlar bu konuda Abdullah b. Mes‘ûd’un naklettiGi bir hadise dayanm lard r. Hz. Peygamber (s.a.s.) bn Mes‘ûd’a: “Yan nda abdest alabilece%im su var m ?” diye sorduGunda bni Mes‘ûd: “Hay r,
ama bir kapta bir miktar hurma ras (nebîz) var” demi ti. Hz. Peygamber
de: “Güzel bir meyve, tertemiz bir su” buyurarak onunla abdest alm ve sabah namaz n k lm t .95
bni Mes‘ûd’dan nakledilen bu hadis hadisçilerin ittifak yla zay f kabul
edilmi tir. Tirmizî bu hadis hakk nda öyle demi tir: “Bu hadisi bni
Hureys’in azatl s Ebû Zeyd’den ba ka rivâyet eden olmam t r. Ebû Zeyd
durumu bilinmeyen meçhul bir ki idir ve bu hadis d nda ondan nakledilen
ba ka bir rivâyet de yoktur.”96 bn H bbân da onun hakk nda: “Ebû Zeyd bn
Mes‘ûd’dan nakiller yapan ya l biridir. Kendisinin kim olduGu bilinmediGi
gibi babas ve beldesi de bilinmemektedir” demi tir.97
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†bn Abdi||ekûr, Müsellemü’s-sübût, II, 146; ©enkîtî, Müzekkiratü usûli’l-f kh, s. 116.
Nevevî, Muhyiddin, el-Mecmû’ erhu’l-Mühezzeb, Kahire 1344, I, 93-94.
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Mergînânî, Burhanuddin, el-Hidâye erhu bidâyeti’l-mübtedî, †stanbul, ts., I, 24; Kâsânî, Alâuddin, Bedâiu’s-sanâi’,
Beyrut, 1982, I, 15.
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Ahmed, el-Müsned, I, 449; Beyhakî, es-Sünen, I, 9.
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†bni Hacer, ed-Dirâye fî tahrîc-i ehâdîsi’l-Hidâye, Beyrut 1384, I, 65.
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Hanefilerden Kâsânî öyle demi tir: “Ebû Zeyd’in durumuna gelince,
tabiîn zahitlerinden Sâ d onun hakk nda öyle söylemi tir: «Ebû Zeyd, Amr b.
Harîs’in azatl s d r. KimliGi tan nan birisidir. Ayr ca efendisi kanal ndan da
tan nmaktad r. Adâlet durumunun bilinmemesi rivâyetini olumsuz etkilemez.
DiGer yönden bu hadisin ba ka versiyonlar da vard r.”98
2. kindi Namaz n n Geciktirilmesi
Alimlerin çoGunluGuna göre ikindi namaz n n ilk vaktinde k l nmas
daha faziletlidir.99
Hanefî imamlar na ve Sevrî’ye göre ikindinin güne in
nlar n n deGi mediGi vakte kadar geciktirilmesi daha faziletlidir. Bu meselede dayand klar deliller aras nda Abdülvahid b. Nâfi‘ kanal yla aktar lan bir hadiste, “Hz.
Peygamber (s.a.s.) ikindi namaz n n geciktirilerek k l nmas n emrederdi”100
ifadesi geçmektedir. Hadisçiler Abdülvahid b. Nâfi’in zay f olduGunu belirtmi lerdir. Muhaddislerin ileri gelenlerinden bnü’l-Kattan onun hakk nda:
“Abdülvahid b. Nâfi‘ Ebu’r-Rumâh mechûlü’l-hâl birisidir; hadisinin kabulü
konusunda ihtilaf edilmi tir” demektedir.101
3. Abdeste Ba8larken Besmele Çekmek
Abdest almaya ba larken besmele çekmek alimlerin çoGunluGuna göre
sünnettir. Malikîler besmeleyi abdestin fazilet ve âdâb ndan saym lard r.102
Ancak Hanbelîler abdeste ba larken besmele çekmeyi vâcip görmü lerdir.103
Onlar bu konuda Saîd b. Zeyd’din naklettiGi u ve benzeri ba ka hadislere
dayanm lard r: “Abdesti olmayan n namaz yoktur, abdeste ba larken besmele çekmeyenin de abdesti yoktur.”104
Fakat hadisçiler bu hadisin senedinde üç tane meçhul râvi olduGundan
zay f olduGunu söylemi lerdir. Hadis Ebû Sifâl kanal yla Rabâh b.
Abdurrahman’dan nakledilmi , o da ninesi vas tas yla Saîd b. Zeyd’den rivâyet etmi tir. bnü’l-Kattân bu sened hakk nda öyle demi tir: “Bu senedde
durumu meçhul üç tane râvi vard r. Rabâh’ n ninesinin ne ismi ne de durumu
bilinmemekte ve bu hadis d nda ba ka bir rivayetle de tan nmamaktad r.
Rabâh ve Ebû Sifâl’in de durumlar (mechûlü’l-hâl) bilinmemektedir.” bnü
Ebî Hâtem de benzer sözlerle bu hadisin senedini ele tirmi tir.105

98

Kâsânî, Bedâi‘u’s-sanâi’‘ I, 16.
Nevevî, el-Mecmû‘ erhu’l-Mühezzeb, III, 54.
100
Tirmizî, Salât, 8; Beyhakî, es-Sünen, I, 442; Dârekutnî, es-Sünen, I, 251.
101
Nevevî, el-Mecmû‘, III, 54; †bn Hacer, ed-Dirâye, I, 105; Zeylaî, Nasbü’r-râye, I, 245.
102
Kâsânî, Bedâi‘u’s-sanâi‘, I, 20; †bn Rü|d, Bidâyetü’l-müctehid, Beyrut ts., I, 13.
103
†bn Kudâme, el-Mu9nî, I, 60.
104
Hâkim, el-Müstedrek, I, 245; Ebû Davud, “Tahâret”, 45; Tirmizî, “Tahâret”, 20.
105
Zeylaî, Nasbü’r-râye, I, 4.
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4. Atlar n Zekat
Fakihlerin çoGunluGu, Hz. Peygamber’den nakledilen ve “atlar n zekâttan istisna edildiGini”106 ifade eden hadislere dayanarak bütün atlar n zekâttan muaf olduGu görü ünü benimsemi lerdir.107 Hammâd b. Süleyman, Ebû
Hanîfe ve öGrencisi Züfer b. Hüzeyl’e göre ise, nesli elde edilip ileride sat lmak maksad yla, erkeGi di isi kar k bir halde ya ayan, senenin çoGunu
otlaklarda otlayarak geçiren (sâime) atlar zekâta tâbidir ve bunlardan ya at
ba 1 dinar veya paraya göre k ymetlendirilerek, bu deGeri üzerinden % 2.5
nisbetinde zekât verilir. Ebû Hanife ve onun gibi dü ünen alimler bu konuda
Câbir’in naklettiGi: “Senenin ço%unu otlaklarda otlayarak geçiren (sâime)
atlardan 1 dinar veya on dirhem (zekât) vard r”108 hadisine dayanm lard r.109
Fakat muhaddislerden Dârekutnî hadisin senedinde bulunan Gavrak
isimli râvinin çok zay f ve meçhul olduGunu söylemi tir. Ayr ca bnü’l-Kattân
hadisin senedinde geçen Ebû Yusuf’un da bilinmediGini (meçhul) belirtmi tir.110
5. Kurban Kesmenin Hükmü
Kurban kesmenin me ruiyetinde slâm alimleri aras nda ittifak olmakla
beraber dini hükmü konusunda fakihler ihtilaf etmi lerdir. Dinen aranan
artlar ta yan kimselerin kurban kesmesi Hanefî mezhebinde Ebû Hanîfe,
Muhammed, Züfer ve bir rivâyette Ebû Yusuf’a göre, diGer alimlerden de Rabîa, Leys b. Sa‘d, Evzâî, Süfyan es-Sevrî ve bir rivâyette mam Mâlik’e göre
vaciptir. Aralar nda bir rivâyette Ebû Yusuf ve Muhammed’in de bulunduGu
fakihlerin çoGunluGuna göre ise kurban kesmek müekked sünnettir.111
Hanefilerin vacip hükmünde dayand klar deliller aras nda Mahnef b.
Süleym kanal ndan nakledilen, “Ey insanlar, her sene, her ev halk na kurban
kesmek vaciptir”112 hadisi de yer almaktad r. Bu hadis senedinde tan nmayan
(meçhul) râviler olmas nedeniyle zay f bulunmu tur. bnü’l-Kattân öyle
demi tir: “Zay f olma sebebi, senedinde geçen Âmir ismindeki Ebî Ramle’nin
durumunun bilinmemesidir. Bu ki i, bu rivâyet d nda ba ka bir nakille tan nmamaktad r. (…) Ayr ca bu hadisi ondan rivâyet eden oGlu Habîb b.
Mahnef de babas gibi bilinmemektedir”.113

106

Buhârî, “Zekât”, 45-46.
†bn Rü|d, Bidâyetü’l-müctehid, I, 183; †bn Kudâme, el-Mu9nî, Kahire, ts., II, 338-339.
Beyhakî, es-Sünen, IV, 19; Dârekutnî, Sünen, II, 125.
109
Mergînânî, el-Hidâye, I, 100; Kâsânî, Bedâi‘u’s-sanâi‘, II, 34.
110
†bni Hacer, ed-Dirâye, I, 255; Zeylaî, Nasbü’r-râye, II, 358.
111
Mergînânî, el-Hidâye, IV, 70; Kâsânî, Bedâi‘u’s-sanâi‘, V, 62; †bn Rü|d, Bidâyetü’l-müctehid, I, 314; †bn Kudâme,
el-Mu9nî, VIII, 376.
112
Tirmizî, “Edâhî”, 18; †bn Mâce, “Edâhî”, 2.
113
Zeylaî, Nasbü’r-râye, IV, 211.
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SONUÇ
“Hz. Peygamber’den duyup öGrendiklerini ba kalar na öGreten ve aktaran ki i” anlam na gelen râvi terimi slâm’ n ilk günlerinden itibaren kullan lmaktayd . I./VII. yüzy l n ikinci yar s ndan itibaren râvilik büyük önem
kazanm t r. Hadislerin yayg n olarak rivâyet edilmeye ba land G bu dönemden sonra hadisçiler yalanc lara kar hadisleri korumak amac yla hadis rivâyetinde sened sormaya ve râvilerin durumunu ara t rmaya ba lam lard r.
Hadislerin s hhatini anlamadaki en önemli kriter râvi unsuru olduGundan senedde bulunan râvilerden biri veya birkaç güvenilir deGilse s hhat için
gerekli say lan diGer ölçülere bak lmaks z n hadisin sahih olmad G na hükmedilir. Râviler kendilerinde baz vas flar bulunduGu takdirde güvenilir kabul
edilirler. Bunlar n ba nda da adâlet ve zabt s fatlar gelir. Râvilerde adâlet
vasf olabilmesi için müslüman olmak, bulûGa ermi olmak, ak ll olmak,
takvâ sahibi olmak ve mürüvvet (çirkin davran lardan uzak durmak) gibi
özellikler aranm t r.
F k h usûlü alimleri adâlet teriminin, “hal ve hareketlerde, dini ya ant da istikamet ve doGruluk üzere olmak” anlam na geldiGini ifade ettikten
sonra bunu: “ stikametin özü, ki inin benliGinde yerle en, onun hem takvâ
hem de mürüvvete (mert, iyi ve olgun bir karaktere) baGl olmas n saGlayan
ve böylece insanlarda doGruluGu hakk nda güven duygusunu olu turan bir
özelliktir” eklinde aç klam lard r. Baz usûlcüler de bunu, “Ki inin benliGinde var olan ve onu büyük günahlar i lemekten ve çirkin davran lar
yapmaktan al koyan yatk nl k” eklinde ifade etmi lerdir. Bu ki inin bütün
günahlar i lemekten uzak durmas art ko ulmam ama büyük günahlar
terk etmesi, küçük günahlar yapmakta srar etmemesi, hafiflik, ki ilik ve
me rep bozukluGu alameti kabul edilen hallerden uzak olmas aranm t r.
Bunlardan birinin yokluGunda râvinin güvenilirliGini kaybedeceGi söylenmi tir.
Hiç bilinmeyen, yeterince tan nmayan ve adâlet durumu hakk nda bilgi
sahibi olunmayan râviye meçhûl veya mechûlü’l-hal ad verilmi tir. Bir
râvinin tan nmamas için ba l ca iki sebep gösterilmi tir:
Birincisi: Birden fazla ismi, künyesi, lakab , sanat , s fat ve nisbesi
olan bir râvi bunlardan biri veya birkaç ile me hur olmas na raGmen herhangi bir amaçtan dolay onun tan nmad G bir ismi veya özelliGi ile adland r l p farkl bir ah s izlenimi verilmeye çal lmas yahut k saltma için ad n n
hiç belirtilmemesi durumudur.
kincisi: Râvinin az hadis rivâyet etmesi veya ondan yaln z bir tek kiinin rivâyette bulunmas sebebiyle tan nmamad r.
Hadis naklinde sahâbeden olan râvinin tan nmamas rivâyetin s hhati
için ittifakla zararl görülmemi tir. Çünkü sahâbenin hepsi adâlet vasf na
sahip ki iler olarak kabul edilmi tir. Ayr ca ahs tan nd G ve âdil olduGu
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bilindiGi halde ad ve nisbesi bilinmeyen râvinin rivâyetinin makbul olduGu
konusunda da görü birliGi bulunmaktad r.
Sahâbenin d nda kalan râvilerde bilinmezlik ise hadisin s hhati için
engel kabul edilmi ve konunun baz ayr nt lar nda ihtilaf edilmi tir.
Râvinin kimliGinin veya ki iliGinin ve durumunun bilinmemesine göre
“meçhul” kavram , mechûlü’l-‘ayn (râvinin tan nmamas ) ve mechûlü’l-hâl
(adâlet durumu bilinmeyen râvi) eklinde iki ana k sma ayr lm ve bu ikinci
k s m da, d ve iç yönüyle adâleti bilinmeyen râvi (mechûlü’l-adâle) ve d
yönüyle bilinen ama iç yönüyle adâleti bilinmeyen râvi (mestûr) diye ikiye
ayr lm t r.
Durumu bilinmeyen râvinin bu k s mlar n n hepsinde âlimler aras nda
ihtilaf bulunmaktad r. Onlar n bu konuda ihtilaf etmelerinin sebebi, meçhul
râvinin rivâyetinin kabulü için asl nda art olan râvinin âdil olduGunun bilinmesi mi, yoksa fas k olduGunun bilinmemesi mi sorusuna verilen cevapta
ihtilaf etmeleridir. Râvinin âdil olduGunun bilinmesi artt r diyen alimler
durumu bilinmeyen râvinin rivâyetini kabul etmemi ler, esas olan râvinin
fas k olduGunun bilinmemesidir diyen alimler ise böyle bir râvinin rivâyetini
kabul etmi lerdir.
slâm hukuku alimleri mechûlü’l-hâl râvinin rivâyetinin kabul edilip
edilmeyeceGi hususunda ihtilaf etmelerinin bir sonucu olarak birçok f khî
meselenin hükmünde de ihtilaf etmi lerdir.
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ÎSÂ B. EBÂN’IN HAYATI ESERLER VE HABERLER N EP STEMOLOJ K DE ER LE LG L BÂZI GÖRÜ LER
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Giri8
slâm ilimler geleneGi içerisinde, slâm hukukunun Kur'ân- Kerîm'den
sonra ikinci aslî kaynaG olduGu hususunda -baz marjinal dü ünü ve yöneli ler istisnâ- slâm toplumu içerisinde âdetâ icmâ hâs l olmu olan hadîs’in
müslümanlar nezdindeki önemine paralel olarak geli mi olan hadis ilimleri;
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slâm ilim ve medeniyet târihinde en kapsaml çal malara sahne olmu ilim
dal veya ilim dallar mecmuâs d r.
Hadîs veya daha geni ifâdesi ile sünnet, Kur'an' n yan nda dînin otorite te kil eden ikinci kaynaG ve özellikle ictihad hareketlerinin ve f k h ara t rmalar n n vazgeçilmez dayanaG olmu tur. Daha Hz. Peygamber hayatta
iken sahâbe, onun (s.a.s.) sözlerinin yeni dinlerini anlamada son derce önemli ve vazgeçilmez olduGunun uûruna varm lar ve mümkün olduGu kadar
ile bu sözleri h fzetmeye ve ba kalar na da ula t rmaya büyük gayret
sarfetmi lerdir. Sahâbe'den sonra gelen nesil de, hadîse kar ayn alâkay
göstermi ve bu çabalar ilerleyen nesiller boyunca devam edip gitmi tir. Hadîs, slâm kültür târihi boyunca entelektüel ve ilmî çabalar n dâimâ odaG nda
yer alm ; hattâ erken devirlerde 'hadîs' deyince ilim akla gelmi , diGer bir
deyi le 'ilim' kelimesi ile hadîs kasdedilmi tir.
Hadîs, ilk as rlar n hareketli ve yoGun ortam nda serpilip geli mi ve
bir kaç as rl k zaman zarf nda muazzam bir literatür olu mu tur. Hadîs yine
bu zaman zarf nda onlarca, ve belki de yüzlerce farkl anlay a ve dü ünü
tarz na kaynakl k etmi tir. DiGer bir ifâde ile her fikhî ya da kelâmî cereyan,
veya siyâsî ya da dînî dü ünce hareketi, kendisine hadîsten referans bulmak
zorunluluGunu hissetmi tir. Zîrâ Hz. Peygamber'in dindeki tart mas z otoritesi ve konumunun fark nda olanlar, bu sahada kendi konumlar n saGlamla t rmak ve me rûla t rmak için, kendilerini Hz. Peygamber'in otoritesine
ba vurmak ihtiyac içerisinde hissetmi lerdir. Ancak ne yaz k ki, muhterem
üstâd m z HatiboGlu’nun deyimiyle “Hz. Peygamber'in, slâm câmias n n en
yüksek otoritesi olu u, ayn zamanda onun, slâm âleminin en çok istismar
edilen ahsiyeti hâline gelmesine müncer olmu tur.''1
F k h mezhepleri dediGimiz slâm' anlama ve yorumlama çabalar n n,
birbirlerinden anlay ve dü ünü düzeyinde farkl l k arzetmesinde hadîslerin
son derece önemli bir rol oynad G bilinen bir husustur. Hattâ sahâbe'nin de
hadîslere yakla m konusunda birbirlerinden farkl eGilimler içerisinde olduGu, ülkemizde yap lan ara t rmalarla ortaya konmu tur.2 te bu eGilim tarzlar sonraki nesillere de aynen yans m ve tamâmen doGal bir ekilde f khî
mezhepler de bu dü ünceler etraf nda te ekkül etmi tir.
Bu çal mada hayat n , eserlerini ve haberlerin epistemolojik deGeri ile
ilgili baz fikirlerini inceleme konusu yapmaya çal acaG m z Îsâ b. Ebân (ö.
221/836) Hanefî mezhebine mensup muhaddis ve usûlcü fakihlerdendir. 4u
an sahip olduGumuz verilere göre, eserlerinin günümüze kadar ula amad G
1 Mehmed Said HatiboZlu, Hazreti Peygamberin Vefât ndan Emevîlerin Sonuna Kadar Siyâsî- ctimâî Hâdiselerle
Hadis Münâsebetleri, (Bas\lmam\| doçentlik tezi), Ankara 1967, s. IV.
2 Sahâbe’nin hadis sahas\ndaki faaliyetleri, ülkemizde müstakil olarak iki ara|t\rmaya konu edilmi|tir. Bkz., Nevzat
A|\k, Sahâbe ve Hadis Rivâyeti, †zmir 1981; Bünyamin Erul, Sahâbenin Sünnet Anlay , T.D.V.Y., Ankara 1999.
Erul, kendi eserinin hadis rivâyetiyle ilgili deZil, sünnet dirâyetiyle ilgili olduZunu ve gerek Hz. Peygamber’in hayat\nda ve gerekse vefât\ndan sonra, sahâbe’nin yaln\zca sünnet anlay\|\n\ konu edindiZini ifâde eder. Bkz., Erul,
a.g.e., s. XIII.
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tahmin edilen Îsâ b. Ebân'la ilgili olarak D A’daki “Îsâ b. Ebân” maddesi3
hariç Türkçe’de u ana kadar bildiGimiz kadar ile herhangi bir çal ma yay nlanmam t r. Ahmet Özel, Hanefî F k h Âlimleri adl eserinde Îsâ b.
Ebân' n hayat na, -belki de eserinin metodu gereGi- bir kaç cümle ile k saca
yer vermi ,4 muhterem hocam z smâil Hakk Ünal da mam Ebû Hanîfenin
Hadîs Anlay ve Hanefî Mezhebinin Hadîs Metodu adl deGerli eserinde,5 Îsâ
b. Ebân' n usûlle ilgili baz görü lerini zikretmi tir.
Biz de bu çal mam zda, kaynaklarda Îsâ b. Ebân' n hayat yla ilgili daG n k ve k t mâlumât bir araya toplamaya ve onun özellikle haberlerin epistemolojik deGeri ile ilgili görü lerinden en az ndan bir k sm n , Hanefî mezhebinin en me hûr Usûl kaynaklar n tarayarak ortaya koymaya çal t k.
Îsâ b. Ebân, önceleri ashâbu'l-hadîs saflar nda yer al rken, daha sonra
rey ekolünün dü üncelerini benimsemi ve bu ekolün dü üncelerinin sistemle mesinde önemli katk lar olmu bir fakihtir. DiGer taraftan onun, ashâbu'lhadîs'in o dönemde en güçlü sesi olan Muhammed b. drîs e -4âfiî (ö.
204/819) ve onun dü üncelerini benimseyen diGer bir tak m âlimlerle metodik düzeyde ilmî münâka alar olmu tur.6 te bu yüzden bu k sa giri te hadislere yakla m konusunda Ebû Hanîfe ve e -4âfiî'nin sergilemi olduklar
tav rlar ve metodolojik yakla mlar konusunda özet bilgiler aktarmay yararl
gördük.
Hadîs’in slâm Hukuku'nda Kur'an'dan sonra ikinci s rada yer alan bir
er'î delil olduGu, slâm ilim geleneGi içerisinde -baz marjinal gruplar hariçittifakla kabul edilmi gerçeklerdendir. Ancak ayn derecede gerçek olan ba ka bir durum daha vard r ki, o da gerek f khî bir ekol olsun, gerekse itikâdî
bir ekol olsun, slâm târihi içerisinde vücut bulmu çe itli fikir cereyanlar n n
hadîs'e yakla m konusunda birbirlerinden farkl temâyüller içerisinde olduklar d r. Yani çe itli f khî ve itikâdî mezheplerin hadîs metodolojileri aras nda
bâriz farklar mevcuttur. Hattâ öyle ki, bu yakla m farklar ndan dolay f khî
mezhep ve itikâdî olu umlardan her biri, diGerini hadîs'e uymamakla, daha
da ötesi bu kaynaG inkar etmekle suçlam lard r. ÖrneGin bu suçlamaya
mâruz kalan f rkalar n ba nda mu'tezile gelmektedir. Mu'tezile mezhebi,
özellikle ehl-i sünnet çevrelerince dâima hadîs münkiri olarak takdim edilmi tir ve bu eGilim, konuya eserlerinde yer veren günümüz ara t rmac lar nca da sürdürülmektedir. Fakat dikkat çeken bir husus vard r ki, o da bu mesele hakk nda fikir yürüten ara t rmac lar n temel referanslar n n,
mu'tezile'nin kendi özgün eserleri olmay p, ehl-i sünnet'e mensup müelliflerin
saha ile alakal eserleri olmas d r. Ancak bu tutumun, ara t rmac y yanl
3

Bkz., ©ükrü Özen, “Îsâ b. Ebân”, D A, †stanbul, 2000, XXII, 480-481.
4 Ahmed Özel, Hanefî F k h Âlimleri, T.D.V.Y., Ankara 1990, s. 27.
5 †smâil Hakk\ Ünal, mam Ebû Hanîfe'nin Hadis Anlay ve Hanefî Mezhebinin Hadis Metodu, D.†.B.Y., Ankara
1994, türlü yerler.
6
Bu konuda bkz., Murteza Bedir, “An early Response to Sh‚fi'„: •s‚ b. Ab‚n on the Prophetic Report (Khabar)”,
Islamic Law and Society, IX/3, Brill 2002, pp. 285-311.
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kanâatlere sevk edecek saGl ks z bir yakla m olduGu unutulmamal d r. Burada yap lmas gereken doGru davran , inceleme konusu yap lan mezhep
veya fikrî cereyan n özgün eserlerini temel referans olarak almakt r.7
slâm ilim geleneGi içerisinde nasslara yakla m konusunda ashâbu'rrey ve ashâbu'l-hadîs diye iki farkl ak m n olu tuGu bilinmektedir. Bu ak mlardan ashâbu'l-hadîs, ashâbu'r-rey'i dâimâ hadîs'e muhâlefet etmekle suçlam t r. Bu konuda târih içerisinde ad geçen gruplar aras nda bir çok tart malar cereyan etmi ve bu tart malar sonucu polemik türü eserler vücut
bulmu tur. Ancak içerisinde Hanefî'lerin de yer ald G ashâbu'r-rey, hadîs'e
muhâlefet ettikleri suçlamas n hiç bir zaman kabul etmemi ler, fakat
nasslar , özellikle de hadîsleri, ashâbu'l-hadîs'in anlay ndan farkl bir ekilde anlad klar n bizzat kendileri deklare etmi lerdir.
Asl nda özelde Ebû Hanîfe'nin, genelde ise Hanefî mezhebinin hadîs’e
muhâlefet ettikleri eklindeki iddiâlar temelden yoksun olup, i in hakîkatinin
tam anlam yla kavranamamas ndan kaynaklanan bir tak m pe in fikirlerdir.
Zîra kelimenin teknik anlam yla bir muhaddis olmaktan daha ziyâde, bir
fakîh olan Ebû Hanîfe'nin hadisten müstaGnî kalmas dü ünülemez. Çünkü
Ebû Hanîfe'nin esas i tiGal sahas olan f kh n malzemesinin büyük bir bölümünü hadis ve sünnetin te kil ettiGi bilinen bir husustur. Ebû Hanîfe, diGer
bir çok muhaddis gibi, sadece bir rivâyet toplay c s deGil, bu rivâyetlerin
ahkâm aç s ndan ne gibi bir deGere sahip olduGunu irdeleyen ve daha çok
hüküm deGeri ta yan rivâyetlere itibar eden bir fakihti.8 bn Abdilberr
(ö.463/1071) Ebû Hanîfe'nin rivâyet kritiGindeki metodunu u ekilde dile
getirmektedir: “Hadîs ehlinin çoGunu Ebû Hanîfe'yi k namaya sevkeden udur: O, adâlet sahibi râvîlerin âhâd haberlerini ekseriyetle, Kur'an ve hadislerden elde edilen küllî esaslara arzeder. Bunlara muhâlif dü enleri âz diyerek reddederdi...”9 el Kevserî, Ebû Hanîfe ve ashâb n n hadislere muhâlefet
ettikleri eklindeki ithamlar için öyle diyor: “Ebû Hanîfe’nin az hadis bildiGini ve hadislere muhâlefet ettiGini, ya da zay f hadisleri ald G n zanneden
kimseler, imamlar n haberleri kabul için ileri sürdükleri artlar bilmemekte
ve müctehid imamlar n ilimlerini öyle anla l yor ki ayar bozuk bir terazi ile
ölçmektedirler. mam Ebû Hanîfe'nin hükümleri istinbat konusunda geli mi
bir k s m prensipleri vard r. Onu suçlayanlar, onun prensiplerini bilmeyenlerdir…”10

7 Mu’tezilen bizzat kendi özgün kaynaklar\na dayan\larak hadis metodolojilerinin ortaya konduZu titiz bir ara|t\rma
için bkz., Hüseyin Hansu, Mu’tezile ve Hadis, Kitâbiyât yay., Ankara 2004.
8 †smâil Hakk\ Ünal, mam Ebû Hanîfe'nin Hadis Anlay ve Hanefî Mezhebinin Hadis Metodu, s. 56.
9 Mehmet Emin Özaf|ar, Hadîsi Yeniden Dü ünmek, A.O.Y., Ank., 1998, s. 77. (†bn Abdilberr, ntikâ, s. 149'dan
naklen)
10 Kevserî, Muhammed Zâhid, Hanefî F kh n n Esaslar (çev. Abdulkadir ©ener-M. Cemal SofuoZlu), T.D.V.Y.,
Ankara 1991, s. 88, dipnotlar k\sm\, 37. dipnot. (Bu bilgi Ebû ¸udde taraf\ndan el-Kevserî'nin Te'nîbu'l-Hatîb adl\ eserinden (s. 152) iktibas edilip, F khu ehli'l-Irâk adl\ esrinin sonuna konmu|tur).
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Asl nda hadisin alt n çaG diye vas fland r lan ve Kutub-i sitte diye
me hûr olmu olan eserlerin müelliflerinin ya am olduGu as r ile, Ebû Hanîfe'nin ya am olduGu as r aras nda bir as rdan daha fazla bir zaman dilimi
olduGuna göre -zîra Ebû Hanîfe'nin vefât 150/767, Kutub-i sitte’ye dâhil en
me hûr eserin müellifi olan el-Buhârî'nin vefâte ise 256/870'tir- Ebû Hanîfe'nin rivâyetlere ilk elden ula ma aç s ndan çok daha avantajl bir konumda
olduGu rahatl kla söylenebilir. Nitekim el-Kevserî de öyle diyor: “Ebû Hanîfe'nin kabul ettiGi bir k s m hadisleri sonraki baz âlimlerin sözlerine dayanarak senedleri yönünden zay f saymak doGru deGildir. Çünkü o, hadis rivâyet
ettiGi üstadlar n n durumlar n yak ndan biliyordu. Genellikle kendisi ile
sahabî aras nda sadece iki râvî bulunuyordu.”11 Ebû Hanîfe’nin en önemli
temsilcilerinden biri olduGu ashâbu'r-rey'in hadîslere yakla mlar n n temel
karakteristiGini u ekilde özetlemek mümkündür: Onlar nasslar n, özellikle
de hadislerin laf zlar n n zâhirine tak l p kalmam lar, sahip olduklar hukuk
formasyonu ile hüküm koyarken o laf zlar n alt nda yatan ilke ve hikmeti
esas almaya çal m lard r.
Buna mukâbil içerisinde e -4âfiî'nin de yer ald G , hattâ onlar n sözcülüGünü yapt G , daha ileri a amada ise Zâhiriler taraf ndan temsil edilen
ashâbu'l-hadîs ise, hadîslere yakla m konusunda lafz n zâhirini esas alm lar ve f khî hükümlerini ona göre vermi lerdir. Zâhirî doktrini ile 4âfiî mezhebi aras nda bâriz farklar olmakla berâber, Hukuk mantalitesi aç s ndan
aralar ndaki dü ünce yak nl G göz ard edilmemelidir. Nitekim Zâhirî dü ünceyi ilk defa DoGu'da tesis eden Dâvud b. Ali (ö.270/884), bu yeni doktrini
geli tirmezden önce 4âfiî mezhebine mensup idi. Bundan dolay , âhirî hukuk
anlay n n ortaya ç k na 4âfiî kelam n n zemin haz rlad G na dâir güçlü bir
kan vard r.12
Her ne kadar e -4âfiî'nin ehlu’l-re’y ile ashâbu’l-hadîs’in aras n bulmaya çal t G söylense de, bunun böyle olmad G , e -4âfiî'nin yapt G i in,
ashâbu'l-hadîs'in müdâfaas n yapmak ve bu hususta onlar n fikirlerini sistemle tirmekten ibâret olduGu, günümüz ara t rmac lar taraf ndan ifâde
edilmektedir.13 M. Emin Özaf ar, e -4âfiî'nin hadis anlay ile ilgili olarak u
tespiti yapar: “'Muhammed b. drîs e -4âfiî (150-204/767-819) hadis ve f k h
târihinde bir dönüm noktas d r. Zira o, hadis ve sünnet özelinde, kendisinden
önceki iki as rda egemen olan; teorinin pratiGe, pratiGin de teoriye uygun
olmas anlay na kar l k, mutlak mânâda teorinin hakimiyetini savunmu -

11 Kevserî, Hanefî F kh n n Esaslar , s. 91, 37. dipnot.
12 Fad\l †. Abdullah, bn Hazm' n Din Hukuku le lgili Meselelerde K yas Reddedi iyle lgili Notlar (†bn Hazm'\n
en-Nubez el-kâfiye fî ahkâmi usûli'd-dîn adl\ eserinin, Usûl-i dîn Dînin Kaynaklar na Bir Bak ad\ alt\ndaki Türkçe tercümesinin (çev. †brahim Akbaba, †nsan yay., †st., 1991) sonunda, s. 88. †. Abdullah, söz konusu görü| için
|u referans\ vermektedir: †bn Hazm, Usûl ve’l-furû’, yay., M. A. el-Irâkî, S. Ebû Vâfiye, †. Halîl, I. bsk., Kâhire,
1978, s. 42-43, giri| bölümü. Esâsen bu hususa, az önce at\f yapt\Z\m\z Türkçe tercüme eseri biz görmeden önce,
doktora derslerimiz esnas\nda muhterem hocam M. Hayri K\rba|oZlu’nun delillerini de ortaya koymak sûretiyle
bir çok kereler deZindiZini burada belirtmek isterim.
13 ÖrneZin bkz., Özaf|ar, Hadîsi Yeniden Dü ünmek, s. 84.
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tur. Bu sistemi çerçevesinde, hadîsi, Peygamber'in söz, fiil ve davran lar na;
sünneti de Peygamber'in sünneti ile kay tlayarak hadîse indirgemi tir. Bu
arada, hadisin sahih ya da muteber olu undaki kriterleri de, onun içeriGine
yönelik olmaktan çok, d sal bir tak m etkenlere baGlam t r...''14
Bu k sa giri ten sonra, imdi esas mevzûmuza dönerek Îsâ b. Ebân’ n
hayat , eserleri ve metodoloji ile ilgili görü lerinden tespit edebildiklerimizi
sunmaya çal acaG z.
I. ÎSÂ b. EBÂN'IN HAYATI ve ESERLER
1. 1.Hayat
Îsâ b. Ebân' n hayat , doGumu ve âilesi hakk nda elimizdeki tabakât ve
biyografi türü eserlerde yeterli ve ayr nt l mâlumât bulma imkan yoktur.15
Onun hakk nda bilgi veren elimizdeki en eski kaynak bnu'n-Nedîm'in
(ö.385/995) el-Fihrist16 adl eseridir. Îsâ b. Eban' n hayat hakk nda diGer
eserlere nazaran, bize en detayl bilgiyi ise Ahbâru Ebî Hanîfe ve Ashabihî17

14 Özaf|ar, Hadîsi Yeniden Dü ünmek, s. 81.
15 Îsâ b. Ebân'\n hayat\ ve eserleri hakk\nda bilgi veren kaynaklar\ |u |ekilde s\ralamak mümkündür: †bnu'n-Nedîm,
Muhammed b. †shâk, Kitâbu'l-Fihrist (n|r. R\za Teceddüd) Marv\ Offset Printing, Tahran, 1973, s. 258; Saymerî,
Ebû Abdillah Huseyn b. Ali, Ahbâru Ebî Hanîfe ve ashabihî, Beyrut 1976, s. 141-148; Hatîbu'l-BaZdâdî, Ebû
Bekr Ahmed b. Ali, Târîhu Ba9dâd ev Medîneti's-Selâm, Beyrut, ts., XI, 157-160; Sem'ânî, Ebû Sa'd Abdulkerîm
b. Muhammed b. Mansûr, el-Ensâb (thk. Abdulfettâh Muhammed el-Hulv), Beyrut 1981, X, 26-28; ©îrâzî, Ebû
†shâk Cemâluddîn †brâhim b. Ali b. Yûsuf el-Fîrûzâbâdî, Tabakâtu'l-fukahâ, Beyrut, ts. (Dâru'l-Kalem), s. 143;
Halîfe b. Hayyât, Ebû Amr e|-©eybânî, Târîh (thk. E. Ziyâ el-Ömerî), Necef 1967, s. 516; Vekî', Muhammed b.
Halef b. Hayân, Ahbâru'l-kudât, Beyrut, ts. (Âlemu'l-kutub,), II, 170-172; Kura|î, Muhyiddîn Ebû Muhammed
Abdulkâdir b. Muhammed, el-Cevâhiru'l-mudiyye fî tabakâti'l-hanefiyye (thk. Abdulfettâh Muhammed el-Hulv),
Dâru Hicr, 1993, II, 678-680; †bnu'l-Esîr, †zzuddîn Ebu'l-Hasen Ali b. Ebi'l-Kerem Muhammed b. Muhammed,
el-Kâmil fi't-târîh, Beyrut, ts. (Dâru Sâd\r), VI,460; †bnu'l-Cevzî, Ebu'l-Ferec Abdurrahman b. Ali b. Muhammed,
el-Muntazam fî târîhi'l-umem ve'l-mulûk (thk., Muh. Abdulkadir Atâ-Mus. Abdulkadir Atâ), Beyrut 1992, XI, 6768; Nevevî, Ebû Zekeriyyâ Muhyiddîn b. ©eref, Tehzîbu'l-esmâ ve'l-lu9ât, Beyrut, ts. (Dâru'l-kutubi'l-ilmiyye), I.
k\s\m, II. cüz, 44; Zehebî, ©emsuddîn Muhammed b. Ahmed b. Osman, Siyeru a'lâmi'n-nubelâ (thk. ©uayb elArnavût), Beyrut 1992, X, 440; a.mlf., Târîhu'l- slâm ve vefeyâtu'l-me âhîrî ve'l-a'lâm (thk. Ömer Abdisselâm
Tedmürî), Beyrut 1991, (h. 221-230 y\llar\ olaylar\n\n ele al\nd\Z\ cilt), s. 311-312; †bn KutluboZa, Ebu'l-Fidâ
Zeynuddîn Kâs\m, Tâcu't-terâcim fî tabakâti'l-hanefiyye (thk. M. H. Ramazan Yûsuf), D\ma|k 1992, s. 226-227;
Ta|köprülüzâde, Ahmed b. Muslihiddin Mustafa, Tabakâtu'l-fukahâ (n|r. Ahmed Neyle), Musul, ts., s. 32, (Bu
eserin Ta|köprülüzâde'ye deZil, K\nal\zâde'ye ait olduZu söylenmektedir. Bkz., Ahmed Özel, “Hanefî Mezhebi”,
D A, XVI, 26); Kâtib Çelebi, Ke fu'z-zunûn an esâmi'l-kutubi ve'l-funûn (haz. ©erefettin Yaltkaya-Kilisli R\fat
Bilge), †stanbul 1943, II, 1431, 1440; Leknevî, Ebu'l-Hasenât Muhammed b. Abdulhayy, el-Fevâidu'l-behiyye fî
terâcimi'l-hanefiyye, Beyrut, ts. (Dâru'l-Ma‘rife), s. 151; BaZdatl\ †smail Pa|a; Hediyyetu’l-ârifîn esmâu'lmuellifîn ve âsâru'l-musann fîn (haz. Kilisli R\fat Bilge-†. M. Kemal †nal), †stanbul 1951, I, 806; a. mlf., Îdâhu’lmeknûn fi'z-zeyl alâ Ke fi'z-zunûn an esâmi'l-kutub (haz. ©erefettin Yaltkaya-Kilisli R\fat Bilge), †stanbul 1972, I,
23, 26; II, 285, 288, 292; Ömer R\za Kehhâle, Mu'cemu'l-muellifîn, Beyrut, ts. (Dâru †hyâi't-turâsi'l-Arabî), VIII,
18; Hayruddîn ez-Ziriklî, el-A'lâm, Beyrut 1990, V,100; Carl Brockelmann, GAL, Suppl., Leiden 1937, I, 950;
Muhammed Zâhid el-Kevserî, F khu ehli'l-Irâk ve hadîsuhum (thk. A. Ebû ¸udde), Mektebu'l-matbûâti'l†slâmiyye, y.y., ts., s. 63 (Biz bu çal\|mam\zda eserin Türkçe çevirisinden yararland\k); Fuat Sezgin, GAS,
Leiden, 1967, (Târîhu't-tûrâsi'l-arabî) ad\ alt\nda Arapça'ya çev., Mahmud Fehmi Hicâzî-Fehmî Ebu'l-Fazl, Kahire 1977, II,75; Ahmed Özel; Hanefî F k h Âlimleri, s. 27.
16 †bnu'n-Nedîm, el-Fihrist, s. 258.
17 Saymerî, Ahbâr, s. 141-148.
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adl eserinde es-Saymerî ve Târîhu Ba%dâd18 adl eserinde el-Hatîbu'l-BaGdâdî
(463/1071) aktarmaktad r.
Baz tabakât müellifleri taraf ndan el-imâmu'l-kebîr diye tavsîf edilen19
Îsâ b. Ebân' n tam ad kaynaklarda u ekilde tespit edilmektedir: Îsâ b. Ebân
b. Sadaka b. Adiyy b. Merdân âh el-Kâdî Ebû Mûsâ20 el-BaGdâdî el-Hanefî.21
bnu'n-Nedîm, Îsâ b. Ebân' n dedelerinden Merdân âh' n22 Fesâ'l 23 olduGunu
zikretmektedir.24 'Merdân âh' isminin Arapça olmamas ndan ve Araplar taraf ndan kullan lmamas ndan, ayr ca atalar n n da bir Fars ehri olan Fesâ'dan
olmas ndan hareketle, Îsâ b. Ebân' n Arap as ll olmad G , belki de Farisî olduGu sonucuna var labileceGini dü ünüyoruz. Ancak onun nerede ve ne zaman doGduGu ile ilgili olarak kaynaklarda hiç bir bilgiye rastlanmamaktad r.
Fakat baz kaynaklarda müellifimizin fakîhu'l-Irâk25 ve el-Ba%dâdî26 gibi
nisbelerle an lmas ndan ve ayr ca Basra'da kad 'l k yapm olduGunun hayat na yer veren bütün müelliflerce ittifakla vurgulanm olmas ndan hareketle,
onun BaGdâd ve çevresinde doGup yeti tiGinin söylenebileceGi kan s nday z.

mas

1. 2. lim Tahsili ve Muhammed b. el-Hasen e8- eybânî le Tan 8-

Îsâ b. Ebân' n ya ad G çaGlarda BaGdâd' n oldukça hareketli ve yoGun
bir kültürel ortama sahip olduGu ve ayr ca devrin en önde gelen ilim merkezi
olduGu bilinmektedir. Müellifimizin de bu hareketli kültür ortam ndan etkilenmi olacaG ve bu ilim merkezindeki âlimlerden ilim alacaG , diGer taraftan
bu kültürel yoGunluGa bir tak m katk lar saGlam olacaG gayet aç kt r. Ancak ne var ki, elimizde mevcut olan kaynaklar bize, Îsâ b. Ebân' n ilim tahsiline ne ekilde ba lad G ve ilk olarak ilmi kimlerden tahsil ettiGine dâir ayr nt l mâlumât sunmamaktad r. Bununla berâber ayn kaynaklar hemen
hemen ittifakla Îsâ b. Ebân' n Muhammed b. Muhammed b. el-Hasen e 4eybânî'nin (ö.189) öGrencisi olduGunu kaydetmektedirler.
Îsâ b. Ebân' n önceleri ashâbu'l-hadîs'den olduGu27, hadisleri çok güzel
ezberlediGi28 vurgulan rken, daha sonralar kendisinde rey dü üncesinin aG r
18 Hatîb, Târîh, XI,157-160.
19 Kura|î, el-Cevâhir, II,678; Ta|köprülüzâde, Tabakât, 32.
20 Her ne kadar †bnu'l-Cevzî'nin el-Muntazam'\nda (XI, 67) ve †bn KutluboZa'n\n Tâcu't-terâcim'inde (s. 226)
müellifin ismi, Îsâ b. Ebân b. Sadaka b. Mûsâ olarak zikredilse de, Îsâ b. Ebân'\n biyografisine yer veren kaynaklar\n hiç birisinde onun dedeleri aras\nda 'Mûsâ' ismine yer verilmemektedir. Ancak müellifimizin künyesi Ebû
Mûsâ olarak zikredilmektedir.
21 †bnu'n-Nedîm, el-Fihrist, s. 258; BaZdatl\, Hediyyetu’l-ârifîn, I,806.
22 Bu ismi BaZdatl\ †smâil Pa|a 'Mervân|âh' |eklinde kaydetmektedir. Bkz., BaZdatl\, Hediyyetu’l-ârifîn, I,806.
23 “Fesâ: Fasâ, eskiden Basâ-Sîr, Fars eyâletinde, bir |ehir olup, ©iraz'\n cenûb-i |erkîsinde ve oraya dört günlük
mesâfede, Darâbeird bölgesinin en mühim |ehri idi.” Cl. Huart, “Fesâ”, A., IV,575.
24 †bnu'n-Nedîm, el-Fihrist, s. 258.
25 Zehebî, Siyer, X,440.
26 BaZdatl\, Hediyyetu’l-ârifîn, I,806.
27 ©îrâzî, Tabakât, s. 143.
28 Sem'ânî, el-Ensâb, X,27; Kura|î, el-Cevâhir, II,679.
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bast G ifâde edilmektedir.29 Onun bu yöneli inde öGrenciliGini yapt G Muhammed b. el-Hasen e -4eybânî'nin (ö.189/805) rolü olduGu aç kt r. Her ne
kadar baz kaynaklar Îsâ b. Ebân' n Muhammed b. el-Hasen'den az ilim ald G n 30, hatta mam Muhammed'le ancak alt ay kadar berâber olduGunu31
söyleseler de, bnu'n-Nedîm ve el-Kura î (ö.775/1373) gibi müellifler bunu
zay f bir görü olarak nakletmektedirler.32 Ancak kaynaklar n çoGu müellifimizin Muhammed b. el-Hasen'le uzun süre berâberliGinin olduGunu, ona
öGrencilik yapt G n ve f kh' mam Muhammed'den öGrendiGini vurgulamaktad r.33 DiGer taraftan Îsâ b. Ebân' n mam Ebû Yûsuf'la (ö.182/798) görü mediGi de ifâde edilmektedir.34
el-Hatîbu'l-BaGdâdî, Îsâ b. Ebân' n mam Muhammed'in ilim meclisine
kat lmas ile ilgili olarak kendisine kadar ula an bir senedle, öyle bir anekdot nakletmektedir: “Muhammed b. Semâa (ö.233/848)35 öyle demi tir: 'Îsâ
b. Ebân güzel yüzlü birisi idi. Bizimle berâber namaz k lard . Ben ise onu
Muhammed b. el-Hasen'in ilim meclisine gelmesi için davet eder dururdum.
Îsâ, çok güzel hadîs ezberlerdi. Bir gün bizimle berâber sabah namaz n k ld .
O gün mam Muhammed'in ilim meclisi günü idi. Ders halkas na oturana
kadar Îsâ'dan ayr lmad m. mam Muhammed dersi bitirince Îsâ'y onun yan na yakla t rd m ve öyle dedim: 'Bu karde inin o%lu kâtib Ebân b. Sadaka'd r. Kendisi zekidir ve hadis bilgisi olan birisidir. Ben onu senin ilim meclisine gelmesi için davet ediyorum, ancak o hadis'e muhâlefet etti%imiz gerekçesiyle bundan kaç n yor.' mam Muhammed Îsâ'ya döndü ve ona öyle dedi: 'Ey
evlad m! Bizde ne gördün ki, bizim hadîs'e muhâlefet etti%imizi dü ünüyorsun? Olay n hakikatini bizden dinlemedikçe bizim aleyhimizde ehâdette
bulunma!' O gün Îsâ b. Ebân, mam Muhammed'e 25 bab hadîs hakk nda
soru sordu. mam Muhammed sorulara cevap vermeye ba lad , hadislerin
mensûh olanlar hakk nda da bilgi veriyordu. Dile getirdi%i her görü ünü de
âhitler ve delillerle destekliyordu. Îsâ, biz ilim meclisinden ç kt ktan sonra
bana döndü ve öyle dedi: 'Benimle nûr'un aras nda bir örtü vard , imdi o

29
30
31
32

©îrâzî, Tabakât, s. 143.
†bnu'n-Nedîm, el-Fihrist, s. 258; Vekî', Ahbâr, II, 171.
Saymerî, Ahbâr, s. 141; Kura|î, el-Cevâhir, II,678.
Zira onlar bu görü|ü naklederken 'denildi ki’ ve ‘söylendiZine göre' anlam\na gelen (kîle ve yukâlü) laf\zlar\n\
kullanm\|lard\r ki, bu laf\zlar da temrîz sîgalar\ olup kendileri ile nakledilen görü| veya sözün kesin olmad\Z\na
delalet ederler.
33 Hatîb, Târîh, XI,157; Sem'ânî, el-Ensâb, X,26; †bnu'l-Esîr, el-Kâmil, VI,460; Zehebî, Siyer, X,440; Kura|î, elCevâhir, II,678; †bnu'l-Cevzî, el-Muntazam, XI,67; Ta|köprülüzâde, Tabakât, s. 32; Leknevî, el-Fevâid, s. 151;
Brockelmann, GAL, Suppl., I, 950; Kehhâle, Mu'cem, VIII, 18, Sezgin, Târîhu't-Turâs, II, 75.
34 †bnu'n-Nedîm, el-Fihrist, s. 258; Vekî', Ahbâr, II,171.
35 Ebû Abdillah Muhammed b. Semâa b. Ubeydullâh (Abdullah) b. Hilâl b. Vekî' b. Bi|r et-Temîmî el-Kûfî: Ebû
Yûsuf, e|-©eybânî, Hasan b. Ziyâd ve Leys b. Sa'd'\n talebesi olan †bn Semâa, sika âlimlerden olup Halîfe elMe'mûn zaman\nda BaZdad'da kad\'l\k yapm\|t\r. Ebû Yûsuf ve †mam Muhammed'den en-Nevâdir'i yazm\|, kitaplar\ ve el-Emâlî'yi rivâyet etmi|tir. Onun hakk\nda Yahyâ b. Maîn'in |öyle dediZi nakledilir: “EZer Muhammed
b. Semâa'n\n rey'de doZru sözlü olduZu kadar, ashâbu'l-hadîs de doZru sözlü olsalard\, i|in sonuna gelmi| olurlard\.” Muhammed b. Semâa'n\n en-Nevâdir, Usûlu'l-f kh, Edebu'l-kâdî, Kitâbu'l-mehâdir ve's-sicillât adl\ eserleri
olduZu söylenmektedir. Bkz., †bnu'n-Nedîm, el-Fihrist, s. 258-259; el-Hatîb, Târîh, V,341-343; Kura|î, elCevâhir, III, 168-170; †bn Hacer, ©eyhu'l-†slâm ©ihâbuddîn Ahmed b. Ali el-Askalânî, Tehzîbu't-Tehzîb, Kahire
1984, IX, 181-182; Ta|köprülüzâde, Tabakât, s. 28; Sezgin, Târîhu't-Turâs, II,76-77; Özel, F k h Âlimleri, s. 27.

,-

A

* "V

@

örtü kalkt . Allah' n mülkünde, insanlar için izhâr etti%i bu adam n bir benzerinin daha oldu%unu zannetmiyorum.' Bu hâdiseden sonra Îsâ, fakîh oluncaya kadar Muhammed b. Hasen'den hiç ayr lmad .”36
Bu rivâyetten de anla ld G üzere Îsâ b. Ebân, Muhammed b. el-Hasen
e -4eybânî'nin ilim meclisine kat lana kadar ashâbu'l-hadîs saflar nda yer
alan ve rey dü üncesinden uzak duran, hatta onlar hadîs'e muhâlefet etmekle suçlayan bir kimsedir. Bu suçlama, târih boyunca rey kar tlar n n, özellikle de ashâbu'l-hadîs'in rey taraftarlar na yönelttikleri bir suçlamad r. Fakat
bu suçlamalar n saGlam temellere dayanmad G da bilinen gerçeklerdendir.
Ancak bununla berâber ehlu'r-rey'in hadislere yakla m konusunda ashâbu'lhadîs'den farkl bir metot izledikleri de doGrudur. Yukar daki rivâyete tekrar
dönecek olursak Îsâ b. Ebân, mam Muhammed'e hadîs'le ilgili sorduGu sorulara tatmin edici cevaplar alm ve onlar n hadîs'e muhâlefet etmedikleri hususunda ikna olmu olacak ki; daha sonra bu dü üncesinden vazgeçmi ,
mam Muhammed'in öGrencisi olmu ve ondan f k h öGrenmi , ehlu’r-rey
saf na geçmi ve hattâ o dönemde ashâbu'l-hadîs'in sözcüsü konumundaki
mam e -4âfiî37 ile özellikle usûl konular nda bir tak m tart malara girmi tir. Ayr ca Îsâ b. Ebân' n, Hanefîler’in hukuk metodolojisinin olu mas nda
önemli bir rol oynad G anla lmaktad r.38
DiGer taraftan bu rivâyetin bize saGlad G önemli bir mâlumât da udur:
Târih boyunca ashâbu'r-rey olarak bilinen ve hadîs'lere yakla m konusunda
ashâbu'l-hadîs'den farkl bir metot izleyen guruplar, dâimâ hadîs'e muhâlefet
etmekle suçlanm lard r. Ayn suçlaman n, önceleri ashâbu'l-hadîs taraf nda
yer ald G vurgulanan Îsâ b. Ebân taraf ndan da mam Muhammed'e yöneltildiGini görüyoruz. Ancak ne var ki Îsâ b. Ebân, hadîs'le ilgili olarak mam
Muhammed'e yönelttiGi sorulara tatminkar cevaplar ald ktan sonra, bu fikrinden vazgeçmi ve kendisi de ashâbu'r-rey saflar na geçmi tir.
1. 3. Hadîs Rivâyet Etti?i Kimseler
yi bir fakîh olarak takdim edilen Îsâ b. Ebân, ayn zamanda hâf zas
güçlü bir hadîs râvîsidir. el-Kevserî, Îsâ b. Ebân için “hadis ilmindeki büyük
yeri bilinmektedir”39 demektedir. ez-Zehebî (ö.748/1347) Mîzân' nda Îsâ b.
Ebân için “ne tevsîk eden birini, ne de zay f sayan birini biliyorum”40 diyerek
ona kar nötr bir tav r tak nmaktad r. Her ne kadar ez-Zehebî'nin bu sözü,

36 Hatîb, Târîh, XI, 158, Sem'ânî, el-Ensâb, X, 27 (es-Sem'ânî'nin ifâdeleri, el-Hatîbu'l-BaZdâdî'nin ifâdelerinin
tamamen ayn\s\d\r). Kura|î ise el-Cevâhir'inde (II, 279) bu mâlumât\ özet olarak zikretmi|, Leknevî de elFevâid'inde (s. 151) olay\ es-Sem'ânî'ye dayand\rarak nakletmi|tir.
37 Özaf|ar, Hadîsi Yeniden Dü ünmek, A.O.Y., Ankara, 1998, s. 84.
38 Bu hususlara, çal\|man\n ilerleyen sayfalar\nda tekrar deZinilecektir.
39 Kevserî, Hanefî F kh n n Esaslar , s. 54.
40 Zehebî, ©emsuddîn Muhammed b. Ahmed b. Osman, Mîzânu'l-i'tidâl fî nakdi'r-ricâl (thk., Ali Muhammed elBicâvî), Kahire, ts. (Dâru'l-Fikr), III, 310.
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bir yönü itibariyle onun hakk nda cerh gibi görünse de, durumun böyle olmad G n ifâde etmek gerekir.41 Ancak bize göre ez-Zehebî'nin onu bu ekilde
takdim etmesinin sebebi, Îsâ b. Ebân'n n daha çok bir muhaddis olarak deGil
de bir fakîh olarak tan nmas ndand r. Çünkü Îsâ b. Ebân, bildiGimiz mânâda
sadece rivâyet toplamakla uGra an bir muhaddis olmay p, daha çok bu rivâyetlerin ahkâm'a delâletleriyle, yani meselenin metodolojik yönü ile me gul
olan bir hukukçudur. Ancak bunun yan s ra onun ilk ba larda ashâbu'lhadîs saflar nda yer al yor olduGunu dü ündüGümüzde, geni bir hadîs bilgisine sahip olacaG â ikârd r. Ayr ca ez-Zehebî’nin Îsâ b. Ebân hakk nda hiç
bir ey söylememesi, aralar ndaki itikâdî ve f khî mezhep fark ndan kaynaklanm da olabilir. Nitekim Tâcuddîn es-Subkî (ö.771/1370) hocas ez-Zehebî
için “ben bir E ’arî’nin yerilmesi ve bir Hanbelî’nin övülmesi hususunda üstad m z ez-Zehebî’nin sözüne güvenmenin câiz olmayaca% yönünde fetvâ
veriyorum” demektedir.42 Kaynaklarda Îsâ b. Ebân’ n hadisleri çok güzel ezberlediGi zikredilmekte43, onun a aG daki kimselerden hadîs rivâyet ettiGi
ifâde edilmektedir:
a) smâil b. Ca'fer:44
b) Hü8eym b. Be8îr:45
Ebû Muâviye Hü eym b. Be îr el-Kâs m b. Dînâr es-Sulemî’nin aslen
Buhâra'l olduGu da söylenmi tir. Babas ndan ve day s el-Kâs m b.
Mehrân'dan hadîs rivâyet etmi tir. Ayr ca Abdulmelik b. Umeyr, Ya'lâ b. Atâ,
Abdulazîz b. Suheyb, Amr b. Dînâr, Âs m el-Ahvel, Husayn b. Abdurrahmân,
Humeyd et-Tavîl, Hâlid el-Hazzâ, el-A'me , Yahyâ b. Saîd el-Ensârî ve ba kalar ndan hadîs rivâyet etmi tir.

41 Bir çok ©âfiî âlimin Îsâ b. Ebân’\ sika sayd\Z\, en-Nevevî’nin (el-Mecmû’, I, 150) de sika hükmüne kat\ld\Z\ ifâde
edilmektedir. Bkz., Özen, “Îsâ b. Ebân” mad., D A, XXII, 481.
42 Subkî, Tâcuddîn Ebû Nasr Abdulvehhâb b. Tak\yyiddîn, Kâidetun fi’l-muerrihîn (n|r. Abdulfettâh Ebû ¸udde),
(Erbau’ resâil fî ulûmi’l-hadîs içerisinde), Haleb, ts. (Mektebetu’l-Matbûâti’l-†slâmiyye), s. 77. Ancak esSan‘ânî, Tâcuddîn es-Subkî’nin Salâhuddîn el-Alâî’den naklen ez-Zehebî ile ilgili tenkitlerini ve yukar\da verdiZimiz ifâdelerini naklettikten sonra, es-Sukkî’nin üstad\ ez-Zehebî hakk\ndaki bu tenkitlerinin de aralar\ndaki
mezhep fark\ndan kaynakland\Z\n\ söyleyerek |öyle der: “©üphesiz es-Salâh el-Alâî ve †bnu’s-Subkî kat\ bir
E|’arî-©âfiî’dirler. ez-Zehebî ise furû-\ f\k\h’ta ©âfiî, itikâdî konularda ise Hanbelî mezhebine baZl\ büyük bir
âlimdir. Bu iki grup aras\nda –Hanbelîler ile E|’ariler- s\fatlar ve ba|ka konularda büyük bir nefret vard\r. Bu
ikisinin ez-Zehebî hakk\ndaki sözleri ayn\ ile kabul edilmez” Bkz. San‘ânî, Muhammed b. †smâîl el-Emîr elHasenî, Tavdîhu’l-efkâr li meânî tenkîhi’l-enzâr (thk. Muhammed Muhyiddîn Abdulhamîd), Beyrut 1414/1998,
II, 278. San‘ânî’den bu al\nt\y\ merhum Ebû Gudde de yapar, ancak o Salâh el-Alâî’yi zikretmeksizin sadece
†bnu’s-Subkî ile ilgili yorum yapar. Bkz., Ebû Gudde, Erbau’ resâil, s. 78.
43 Hatîb, Târîh, XI,158; Sem'ânî, el-Ensâb, X, 27; Ta|köprülüzâde, Tabakât, s. 28; Leknevî, el-Fevâid, s. 151;
Kura|î, el-Cevâhir, II, 679.
44 Hatîb, Târîh, XI, 157; Sem'ânî, el-Ensâb, X, 26; Zehebî, Siyer, X, 440; Leknevî, el-Fevâid, s. 151. Tabakât ve
rical biyografisi ile ilgili eserlerde ayn\ isimde iki ki|i geçtiZi ve bu hususta da elimizde hiçbir karîne olmad\Z\
için, bunlardan hangisinin Îsâ b. Ebân'\n |eyhi olduZunu belirleyemedik.
45 Hatîb, Târîh, XI, 157; Sem'ânî, el-Ensâb, X, 26; Zehebî, Siyer, X, 440; Leknevî, el-Fevâid, s. 151 (el-Hatîb ve
Zehebî, bu zât\ sadece ismiyle 'Hü|eym' olarak zikretmektedirler. Babas\n\n isminin ise 'Be|îr' olduZunu esSem'ânî söylemektedir. Her ne kadar bu |ahs\n ismi, Leknevî'nin el-Fevâid'inde 'Hâ|im b. Bi|r' olarak geçse de,
daha eski kaynaklar\n hiç birisinde bu |ekilde geçmemesinden dolay\, bunun müstensih veyâ bask\ hatas\ olduZu
söylenebilir).
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Hü eym'den ise ya lar kendisinden büyük olmas na raGmen Mâlik b.
Enes, 4u'be ve es-Sevrî gibi muhaddisler hadis rivâyet etmi tir. Bunlar n yan
s ra oGlu Saîd b. Hü eym, bnu'l-Mubârek, Vekî', Yezîd b. Harûn, Yahyâ b.
Yahyâ, Saîd b. Mansûr, Ali b. el-Medînî, Ebû 4eybe'nin iki oGlu (Ebû Bekr ve
Osman), Ahmed b. Hanbel, Kuteybe b. Saîd v.d. hadis rivâyet etmi lerdir.
Ebu'l-Kâs m el-BeGavî, Yahyâ b. Eyyûb el-Mekâbirî'nin öyle dediGini
naklediyor: “Ebû Ubeyde el-Haddâd' n öyle dediGini duydum: 'Biz Basra'da
iken Hü eym bizim yan m za geldi. Durumu 4u'be'ye söylediGimizde bize
'EGer size bn Abbas ve bn Ömer'den hadîs rivâyet ederse onu tasdik edin'
dedi.”46 Ali b. Ma'bed öyle demi tir. “Irâk'dan bir adam geldi ve Mâlik'le47 bir
hadîsi müzâkere etti. Mâlik, Hu eym'i kasderek ‘Irâk'da bu Vâs t'l dan ba ka
hadîs'i güzel bilen yoktur' dedi.” Hammâd b. Zeyd'in 'muhaddisler içerisinde
Hü eym'den daha mükemmelini görmedim' dediGi nakledilmi tir.
Abdurrahman el-Mehdî'nin ise 'Hü eym, hadîsi Süfyân es-Sevrî'den daha iyi
ezberlerdi' dediGi nakledilir. Yine bn Mehdî'nin “bana göre Hü eym'in h fz
Ebû Avâne'den daha saGlam, Ebû Avâne'nin de Kitab' da Hü eym'in
h fz n'dan daha saGlamd r” dediGi nakledilir. el-Iclî Hü eym'in 'sika' olduGunu, ancak tedlîs yapt G n söylemi tir. bn Ebî Hâtim de babas n n “Hü eym
'sika’d r, Ebû Avâne'den h fz daha güçlüdür” dediGini nakletmektedir. bn
Sa'd da onun 'sika' ve saGlam olduGunu ve ayr ca çok tedlîs yapt G n , rivâyet
ettiGi hadîste tahdîs sîgas 'n aç kça söylediGi zaman huccet olduGunu, ancak
tahdîs sîgas 'n aç kça söylemezse hiç bir ey olmad G n belirtmi tir. Ayr ca
onun zühd hayat n n olduGu da ifâde edilmektedir. el-Halîlî de Hü eym'in
hâf z, mutk n olduGunu, ancak hayat n n sonlar na doGru durumunun deGi tiGini söylemi tir. bn Hibbân onu Sikât' nda zikretmi tir. K sacas ,
Hü eym'in tedlîs yapt G söylenmekle berâber, sika bir râvî olduGu genellikle
kabul edilmi tir.48
c) Yahyâ b. Zekeriyyâ b. Ebî Zâide49:
Bu zât n tam ad et-Tehzîb'de u ekilde tesbit edilmektedir: Yahyâ b.
Zekeriyyâ b. Ebî Zâide (Ebû Zâide’nin ad Hâlid b. Meymûn b. Fîrûz) elHemedânî el-Vâdiî. Yahyâ b. Zekeriyyâ b. Ebî Zâide babas n n yan s ra elA'me , bn Avn, Âs m el-Ahvel, Hü eym b. Urve, Yahyâ b. Saîd el-Ensârî,
Dâvud b. Ebî Hind, smâil b. Ebî Hâlid ve diGerlerinden hadîs rivâyet etmi tir.
46 †bn Hacer, Tehzîb, XI, 54. Bu rivâyet, Îsâ b. Ebân'\n Hü|eym'den hadîs rivâyet ettiZini kuvvetlendiren bir delildir
Çünkü Hü|eym'in Basra'ya geldiZini tasrîh etmektedir. Îsâ b. Ebân da Basra'da yeti|tiZi ve hatta orada kad\l\k
yapt\Z\ için ondan hadis rivâyet etmi| olmas\ kuvvetle muhtemeldir.
47 Mâlik b. Enes olsa gere. Çünkü Mâlik'in ya|\ Hü|eym'den büyük olduZu halde ondan hadîs rivâyet ettiZi yukarda
geçmi|ti.
48 Biyografisi için bkz., †bn Ebî Hâtim, Ebû Muhammed Abdurrahman b. Ebî Hatim Muhammed b. †dris b. Munzir
et-Temîmî er-Râzî, Takdimetu’l-ma’rife li kitâbi’l-cerh ve’t-ta’dîl, Beyrut 1952, s. 115-116; †bn Hacer, Tehzîb,
XI, 53-56.
49 Hatîb, Târîh, XI, 157; es-Sem'ânî, el-Ensâb, X, 26; Zehebî, Siyer, X, 440 (Burada 'Yahyâ b. Ebî Zâide' olarak
geçmektedir); Leknevî, el-Fevâid, s. 151.
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Kendisinden ise Yahyâ b. Âdem, Ahmed b. Hanbel, Yahyâ b. Maîn, Ebû
4eybe'nin iki oGlu (Ebû Bekr ve Osman), Ali b. el-Medînî, Yahyâ b. Yahyâ enNeysâbûrî gibi me hûr muhaddislerin yan nda ba kalar da hadîs rivâyet
etmi tir.
Kûfe'nin en fakîhi olarak tavsîf edilmekte ve hadîs almas n n ceyyid olduGu vurgulanmaktad r. Ahmed b. Hanbel ve bn Maîn 'sika' olduGunu söylemi lerdir. bn Medînî de sikât'tan olduGunu, Kûfe'de es-Sevrî'den sonra
Yahyâ b. Zekeriyyâ b. Ebî Zâide'den daha saGlam/esbet birisinin olmad G n
ve zaman nda ilmin kendisinde nihayet bulduGunu söylemi tir. Ayr ca Ebû
Hâtim, en-Nesâî ve el-Iclî gibi cerh ve ta'dîl otoriteleri onun 'sika' olduGunu
söylemi lerdir. bn Ebî Hâtim, Yahyâ b. Zekeriyyâ'n n Kûfe'de kitaplar ilk
defa tasnif eden kimse olduGunu söylemektedir. Kûfe'nin muhaddis fakihlerinden say lan Yahyâ b. Zekeriyyâ Medâin'de kad 'l k yapm t r. Vefât târihinde ihtilaf olmakla berâber Ali bnu'l-Medînî 182/798 y l nda vefât ettiGini
söylemi tir.50
d) Muhammed b. el-Hasen e8- eybânî51:
Îsâ b. Ebân’ n üstad olan ve ehl-i rey dü üncesini benimsemesinde çok
büyük bir etkisi olan Muhammed b. el-Hasen e -4eybânî’den de hadis rivâyet
ettiGi kaynaklarda ifâde edilir. Kaynaklarda yukar da sayd G m z muhaddislerden Îsâ b. Ebân’ n hadis rivâyet ettiGi ifâde edilirken, Îsâ b. Ebân' n kendisinden ise el-Hasen b. Sellâm es-Sevvâk' n hadîs rivâyet ettiGi nakledilmektedir.52
1. 4. Îsâ b. Ebân'n n Ö?rencileri
a) Bekkâr b. Kuteybe:53
ÇaG nda Hanefî âlimlerin önde gelenlerinden olan Bekkâr b.
Kuteybe'nin tam ismi, kaynaklarda u ekilde tesbit edilmektedir: Ebû Bekre
Bekkâr b. Kuteybe b. Esed es-Sekafî el-Bekrâvî el-Basrî. Bekkâr, Basra'ya
yerle en sahabî Ebû Bekre Nüfey' b. el-Hâris'in54 soyundand r. 182/798 y l nda Basra'da doGdu. Hilâlu'l-re'y diye bilinen Hilâl b. Yahyâ b. Muslim'den 55
50 †bn Ebî Hâtim, el-Cerh ve't-ta'dîl, IX, 144-145; †bn Hacer, Tehzîb, XI, 183-184 (Bu bilgiler ad\ geçen eserlerden
özetlenerek al\nm\|t\r.)
51 Hatîb, Târîh, XI, 157; Sem'ânî, el-Ensâb, X, 26; Leknevî, el-Fevâid, s. 151. †mam Muhammed'in me|hur ve
mâruf olmas\ndan dolay\ onun hakk\nda bilgi aktarmay\ zâid addettik.
52 Hatîb, Târîh, X, 157; Sem'ânî, el-Ensâb, X, 26; Zehebî, Siyer, X, 440. Bu |ah\s hakk\nda ula|abildiZimiz kaynaklarda herhangi bir bilgi bulamad\k.
53 Zehebî, Siyer, X, 440.
54 Bu sahabî'nin ismini †bnu'l-Esîr 'el-Hars,P # ' olarak zikretmektedir. Bkz., †zzuddîn †bnu'l-Esîr el-Cezerî, elLubâb fî tehzîbi'l-ensâb, Beyrut, ts. (Dâru Sâd\r), I, 169.
55 Ebû Bekr Hilâl b. Yahyâ b. Muslim: †lim ve anlay\|\n\n derinliZi nedeniyle 'Rey' lakab\yla an\lan Hilâl b. Yahyâ,
Ebû Yûsuf ve Züfer'den ders okudu. Ebû Avâne ve †bn Mehdî'den hadîs rivâyet etti. Kendisinden de Bekkâr b.
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(ö.245/860) f k h okudu. Ebû Yûsuf ve Züfer b. Huzeyl'in ashâb ndan idi. Ebû
Dâvud et-Tayalisî (ö.204/819) ve Yezîd b. Hârun (206/822) gibi muhaddislerden hadîs dinledi. Basral lar’ n ilmini M s r'da canland rd . et-Tahâvî ondan
çok istifade etti ve birçok rivâyette bulundu. Ebû Avâne, Ebû Bekr b.
Huzeyme ve bn Ebî Hâtim ondan rivâyette bulundular. Sultan Ahmed b.
Tolun onun ders halkalar na kat l rd . Halîfe el-Mütevekkil taraf ndan 246/
861 y l nda M s r'a kad olarak tayin edildi ve vefât na kadar bu vazifede
kald . Daha sonra Halîfe el-Mu'temed'in karde i veliahd el-Muvaffak' n
veliahdlikten azli konusundaki isteGini kabul etmeyince onu hapse att .
Bekkâr, Ahmed b. Tolun öldükten sonra hapisten ç kt ysa da k sa bir süre
sonra vefât etti. Vefât târihi 270/884 olarak verilmektedir. Bekkâr vefât ettikten sonra M s r kad 'l G n n yedi veya üç y l bo kald G zikredilir. Çok âbid ve
zâhid bir kimse olduGu nakledilen Bekkâr b. Kuteybe'nin daha çok hadis'le
me gul olduGu, furû'da da çok ileri bir düzeyde olduGu, bir tak m kitaplar
yazd G ve ilim meclislerinin insanlarla dolup ta t G ifâde edilmektedir.56
b) Ebû Hâzim el-Kâdî:57
Bu zât n tam ad kaynaklarda u ekilde tesbit edilmektedir: Ebû
Hâzim,58 Abdulhamîd b. Abdilazîz es-Sekûnî el-Basrî. Aslen Basra'l olan Ebû
Hâzim, Îsâ b. Ebân ve Hilâlu'r-Rey'den f k h okudu. Muhammed b. Be âr,
Muhammed b. el-Musennâ ve 4uayb b. Eyyûb'dan hadîs rivâyet etti. etTahâvî ve Ebû Tâhir ed-Debbâs ondan f k h okudular. Ebu'l-Hasen el-Kerhî
ona yeti ti ve meclisinde haz r bulundu. 4am, Kûfe ve Kerh'de kad 'l k yapt .
Sika ve dindar bir zat olarak tavsîf edilen Ebû Hâzim, hesap ve ferâiz'de,
mehâd r59 ve mahkeme sicillerinin tutulmas gibi konularda mahir bir kimse
idi. BaGdâd'da 292/905 y l nda vefât etti. Kendisine Kitâbu'l-mehâdir ve'ssicillât, Kitâbu'l-ferâiz ve Kitâbu edebi'l-kâdî gibi eserler nisbet edilmektedir.60

56

57
58
59
60

Kuteybe, Abdullah b. Kahtabe ve el-Hasen b. Ahmed b. Bistâm gibi kimseler ders ald\. Ahkâmu'l-vakf, Musannef
fi' - urût (Kitâbu tefsîri' - urût) ve Kitâbu'l-hudûd gibi eserleri vard\r. Biyografisi için bkz., †bnu'n-Nedîm, elFihrist, s. 258; el-Kura|î, el-Cevâhir, III, 572-573; Ta|köprülüzâde, Tabakât, s. 33; Sezgin, Târîhu't-turâs, II, 7778; Özel, F k h Âlimleri, s. 28.
Biyografisi için bkz., Sem'ânî, el-Ensâb, II, 274; †bnu'l-Esîr, el-Lubâb, I, 169; †bn Kesîr, Ebu'l-Fidâ †smâil b.
Ömer; el-Bidâye ve'n-nihâye (thk. Ahmed Ebû Mulhim v.dZr.), Beyrut 1985, XI, 51; Zehebî, Siyer, XII, 599-605;
†bnu'l-†mâd el-Hanbelî, Cezerâtu'z-zeheb fî ahbâri men zeheb, Beyrut 1988, II, 158; Kura|î, el-Cevâhir, I, 458461; Özel, F k h Âlimleri, s. 29.
Leknevî, el-Fevâid, s. 151.
Ebû Hâzim (•> B 5') ismi, baz\ kaynaklarda (•> 5') |eklinde noktas\z 'hâ' ile kaydedilse de (örneZin bkz., †bnu'nNedîm, el-Fihrist, s. 261; †bnu'l-†mâd, Cezerât, II, 210) bunun yanl\| olduZu, doZrusunun ise (•> B 5') olduZu
vurgulanmaktad\r. Kura|î, el-Cevâhir, II, 366. (tahkik edenin dipnotu)
Mehâd r ( ¹ # ): Taraflar ve |âhitlerin hâkim huzurunda dâvâ ile ilgili olarak sunduklar\ bilgi ve delillerin,
yemin, ikrâr veyâ inkâr\n kaydedildiZi belge ve defterler. Bkz., D A, Ankara 2003, XXVIII, 360.
Biyografisi için bkz., †bnu'n-Nedîm, el-Fihrist, s. 261; Hatîb, Târîh, XI, 62-67; Leknevî, el-Fevâid, s. 33; Kura|î,
el-Cevâhir, II, 366-368; Zehebî, Siyer, XIII, 539-541; Ziriklî, el-A'lâm, V, 58; Kehhâle, Mu'cem, V, 101.
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1. 5. tikâdî Yöneli8leri le lgili Görü8ler
Îsâ b. Ebân' n, Kur'an' n mahluk olduGu görü üne sahip olduGu rivâyet
edilmektedir. Hatîbu'l-BaGdâdî, oldukça ilginç olan bu haberi kendisine kadar
ula an bir senetle, ancak ‘. #&/anlat ld % na göre’ diyerek kesin olmayan bir
ifâde ile nakletmektedir. Hatîbu'l-BaGdâdî mesele ile ilgili olarak u mâlumât
nakleder: “Anlat ld % na göre Îsâ b. Ebân, Kur'an' n mahluk oldu%u fikrini
benimsiyordu. Muhammed b. Halîl el-Fârisî'nin bize babas ndan -ki onun
babas Sufyân es-Sevrî'nin arkada idi- naklen u hâdiseyi rivâyet etti: “Ben
Basra'da iken bir müslümanla bir yahûdî, kâdî'n n huzurunda münâka a
ettiler ve mahkemelik oldular. O zaman onlar n kâdî's Îsâ b. Ebân idi ve halk n görü ünü (Kur'an' n mahluk oldu%u görü ünü kasdediyor) benimsiyordu.
Müslüman olan ki inin yemin etmesi gerekti. Kâdî ona öyle dedi: “Kendisinden ba ka ilah olmayan Allah'a yemin ederim' de.” Bunun üzerine yahûdî,
kâdî'ye öyle dedi: “O'na hâl k (yarat c ) ile yemin ettir, mahluk (yarat lm )
ile de%il. Çünkü 'kendisinden ba ka ilah olamayan (lafz )' Kur'an'da geçmektedir. Siz ise Kur'an' n mahluk oldu%unu iddiâ ediyorsunuz.”61 Yahûdî'nin bu
sözü üzerine Îsâ b. Ebân a rd , ne söyleyece%ini bilemedi ve: ‘Kalk p gidin,
ben sizin durumunuzu biraz dü üneyim' dedi.”62
bnu’l-Murtezâ (ö.840/1437), Îsâ b. Ebân’ mu’tezilenin be esas ndan
biri olan adâlet anlay n savunan fakihler aras nda sayar ve e -4âfiî’nin
onunla münâzaralar yapt G n ve öGrencilerine de onunla münâzara yapmalar n emrettiGini sözlerine ekler.63 DiGer taraftan, el-Cassâs’ n bizzat Îsâ b.
Ebân’ n eserinden yapt G bir iktibastan hareketle, onun ‘fukahâ mürciîliGi’
denilen bir görü e sahip olduGu tespiti yap lmaktad r.64
1. 6. Kad 'l k Görevine Tâyini ve Baz crâatlar
Kad Yahyâ b. Eksem, Halîfe el-Me'mûn'la berâber, Femu's-sulh'a gittiGinde, Îsâ b. Ebân' BaGdâd' n doGu taraf na65 yerine vekil b rak r. Onun bu
vekâlet görevine getirildiGi târih 210/825 y l d r. Îsâ b. Ebân, Yahyâ b. Eksem
dönünceye kadar bu görevde kal r.66 Daha sonra 211/ 826 y l nda smâil b.
Hammâd' n Basra kad l G ndan azledilmesi üzerine bu göreve Îsâ b. Ebân
tâyin edilir67 ve vefât edene kadar, yani 10 y l Basra kad l G yapar.68

61 ".»
+!' % /L3 = !' 4 %ž , .1 J *¼ + * %S ½»
5*
5 +- ":º ; + ,1
62 Hatîb, Târîh, XI, 159; Sem'ânî, el-Ensâb, X, 28 (es-Sem'ânî bu olay\ bir-iki laf\z farkl\l\Z\ ile senetsiz olarak
nakletmektedir); †bnu'l-Cevzî, el-Muntazam, XI, 68. (†bnu'l-Cevzî'nin laf\zlar\ ise Hatîb'in laf\zlar\n\n ayn\s\d\r.
Ancak †bnu'l-Cevzî'nin senedinde el-Hatîb'in senedindeki râvîlerden fazla olarak iki râvî daha vard\r)
63 †bnu’l-Murtezâ, Ahmed b. Yahyâ, Kitâbu tabakâti’l-mu’tezile (thk., Suzanna D. Wilzer), Beyrut 1409/1988, s.
129.
64 Özen, “Îsâ b. Ebân”, D A, XXII, 480.
65 Sem'ânî, buray\ Askeru'l-mehdî olarak vermektedir. Bkz., el-Ensâb, X,26.
66 Sem'ânî, el-Ensâb, X, 26.
67 Hatîb, Târîh, XI, 158.
68 Vekî', Ahbâr, II, 171; Sem'ânî, el-Ensâb, X, 26.
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Son derece cömert bir kimse olduGu nakledilen Îsâ b. Ebân, bu cömertliGini kad l k görevine tâyin edildikten sonra da sürdürmü tür. O'nun bu durumuna a aG da anlat lan olay da delâlet etmektedir. Ebû Hâzim el-Kâdî'nin
öyle dediGi nakledilmektedir: “Adam n birisi, Muhammed b. Abbâd elMuhellebî'yi Îsâ b. Ebân' n huzuruna getirdi ve kendisine dört yüz dinar borcu oldu%unu iddiâ etti. Îsâ, Muhammed'e o adam n iddiâs n n do%ru olup
olmad % n sorunca, Muhammed do%ru oldu%unu söyledi. Bunun üzerine
adam ‘onu benim için hapset' dedi. Îsâ b. Ebân ise 'hapsetmem gerekir, ancak
Abû Abdillah' hapsetmeyi uygun görmüyorum, ben kendi mal mdan onun
borcunu ödeyebilirim' dedi ve kendi mal ndan o adam n alaca% n ödedi.”69
es-Saymerî, el-Kelâbazî diye bilinen brahim b. Humeyd el-Basrî’den
öyle bir nakle yer verir: “ brahim b. Humeyd el-Basrî babas n n öyle dediGini söylüyor: 'Biz, Kelâbaziyye diye bilinen arâzimizle ilgili olarak o zaman
Basra kad s olan Îsâ b. Ebân'la münâka a ediyor, bu i için onun önünde
mahkeme oluyorduk. Bizim bu arâzimiz baz artlara baGl olarak vakfedilmi ti. Ancak Îsâ b. Ebân, bu mahkeme i inde bizi sallay p duruyordu. Bir gün
huzuruna ç kt k ve dedik ki: 'Ey kad ! Bu bizim arazi i i uzad da uzad . Aram zda hüküm vermesi için kad 'ya (yani sana) geldik. Kad 'dan ba ka kime
mürâcaat edeceGimizi de bilmiyoruz.' Bunun üzerine Îsâ b. Ebân elini uzatt
ve ba ndan sar G n ald , sonra öyle dedi: 'Vallahi kad (kendisini
kasdediyor) sizin bu meselenizin cevab n /çözümünü hakk yla bilememektedir. EGer Allah bu meselede sizin için de benim için de bir ç k yolu gösterinceye kadar sabrederseniz ne âlâ. Yok eGer sabretmez iseniz, ben bu i i size
b rak yorum, bildiGiniz gibi yap n z!”70
Bu olay n bize öGrettiGi husus udur. Îsâ b. Ebân, kendisine getirilen
meselelerde son derece itinal davranmakta, hükmünü bilemediGi meselelerde
aceleci davran p yanl bir karar vermekten korkmaktad r. Çözümünü bilemediGi bir sorunla kar la t G nda 'Ben bu meselenin çözümünü tam olarak
bilmiyorum' diyebilmektedir.
1.7. Hakk nda Söylenenler
Ebû Hâzim el-Kâdî'nin öyle dediGi nakledilir: “BaGdad'l lar aras nda
Îsâ b. Ebân ve Bi r b. el-Velîd'den71 daha zeki genç görmedim.”72 Yine O'nun

69 Saymerî, Ahbâr, s. 143; Sem'ânî, el-Ensâb, X, 27.
70 Saymerî, Ahbâr, s. 144.
71 Ebu'l-Velîd Bi|r b. el-Velîd Hâlid b. el-Velîd el-Kindî: Rey ashâb\n\n büyüklerinden ve Ebû Yûsuf'un önde gelen
talebelerinden olan Bi|r b. el-Velîd, Abdurrahman b. el-¸asîl, Hammâd b. Zeyd ve Mâlik b. Enes'den hadis dinlemi|tir. Kendisinden de Ebû Nuaym el-Mevs\lî el-BeZavî, Ebû Ya'lâ ve ba|kalar\ rivâyette bulundu. el-Me'mûn
zaman\nda Kur'an'\n mahluk olup olmad\Z\ meselesi ile ilgili olarak mihne'ye maruz kald\. el-Mu'tas\m zaman\nda BaZdad'da kad\'l\k yapt\. Kur'an'\n mahluk olduZunu söylemediZi için hapsedildi ve vetfâ vermesi yasakland\.
Câfer b. Ebî †shâk hilâfet makam\na gelince Bi|r'i serbest b\rakt\. Bi|r, h. 238 y\l\nda BaZdad'da vefât etti. edDârekutnî onun sika olduZunu söylemi|tir. Bkz., †bnu'n-Nedîm, el-Fihrist, s. 257; el-Kura|î, el-Cevâhir, I, 452454; Ta|köprülüzâde, Tabakât, s. 28-29; Özel, F k h Âlimleri, s. 27.
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öyle dediGi nakledilir: “Îsâ b. Ebân çok cömert bir kimse idi. Yemin ederek
öyle derdi: 'EGer bana kendi mal n , benim mal m kulland G m gibi kullanan
bir adam getirilirse, onun mal n kullanmas na kânûnen engel olurum!”73
Burada Îsâ b. Ebân'n n böyle söylemesinin nedeni, kendisi çok cömert bir
kimsedir ve âdeta elindeki mal n n tamam n hay r yolunda sarfetmektedir.
Ancak o bir kad olarak bunu ba ka bir insan yapsa ,ona kad 'l k yetkisini
kullanarak mal n n tamam n sarfetmesine engel olacaG n söylemektedir. etTahâvî, yine Ebû Hâzim el-Kâdî'nin öyle dediGini naklediyor: “Görüp de
kendisi gibi olmak istediGim tek kimse, Muhammed b. Semâa'd r. bn Semâa
ve Îsâ b. Ebân'dan ba ka, kendi nefsi için gerekli gördüGünü, arkada için de
gerekli gören iki karde fakîh görmedim.”74 Bekkâr b. Kuteybe'nin öyle dediGi rivâyet edilir: “ slâm' n geli inden günümüze kadar Basra'ya Îsâ b.
Ebân'dan daha fakîh bir kad gelmemi tir.”75 Ayr ca Bekkâr b. Kuteybe'nin
öyle dediGi rivâyet edilir: “Bizim iki kad 'm z vard ki, her ikisinin de benzeri
yoktu. Onlar da smâil b. Hammâd76 ve Îsâ b. Ebân'd r.”77
1. 8. Vefât
Îsâ b. Ebân'n n vefât târihi ile ilgili olarak kaynaklarda iki farkl görü
vard r. Baz kaynaklar onun 220/835 y l nda vefât ettiGini söylerken78, diGer
baz kaynaklar ise Îsâ b. Ebân' n 221/836 y l nda vefât ettiGini söylemektedirler.79 el-Hatîbu'l-BaGdâdî'nin verdiGi bilgiye göre, 221/836 y l n n Muharrem
ay nda, Çar amba günü hac farîzas n ifâ edip döndükten bir kaç gün sonra
Basra'da vefât eden Îsâ b. Ebân, yine oraya defnedilmi tir.80
1. 9. Eserleri
Daha sonraki usûl müelliflerince ona yap lan at flardan Hanefî f k h
ekolü içerisinde önemli bir yere sahip olduGu anla lan ve özellikle bu ekolün

72
73
74
75
76

77
78
79
80

Hatîb, Târîh, XI,159; Sem'ânî, el-Ensâb, X, 27.
Hatîb, Târîh, XI,159; Saymerî, Ahbâr, s. 143; Sem'ânî, el-Ensâb, X, 27; Kura|î, el-Cevâhir, s. II, 679.
Saymerî, Ahbâr, s. 144; el-Kura|î, el-Cevâhir, II, 679.
Kura|î, el-Cevâhir, II, 679.
†smâil b. Hammâd b. Ebî Hanîfe: Ebû Hanîfe'nin torunu olan †smâil b. Hammâd, babas\ Hammâd, Hasan b. Ziyad
ve Ebû Yûsuf'tan ders alm\|t\r. Dedesini görememi|tir. Babas\ndan, Ebû ©ihâb el-Hannât, Mâlik b. MiZvel, Ömer
b. Zerr, Kâs\m b. Ma'n ve †bn Ebî Zi'b'den hadîs dinlemi|tir. BaZdad, Basra ve Rakka'da kad\'l\k yapm\|t\r. Genç
ya|ta vefât etmi|tir. †ran'l\ olduZunu, atalar\n\n hiç bir zaman köle olmad\Z\n\ söylemi|tir. Kendisine el-Câmî' fi'lF kh, er-Reddü ale'l-Kaderiyye, Risâletun ile'l-Bustiyy ve Kitâbu'l-ircâ gibi eserler nisbet edilmektedir. 212/827
y\l\nda vefât etmi|tir. Bkz. †bnu'n-Nedîm, el-Fihrist, s. 255; †bn Ebî Hâtim, el-Cerh ve't-ta'dîl, II, 165; Kura|î, elCevâhir, I,400-403; Ta|köprülüzâde, Tabakât, s. 25; Özel, F k h Âlimleri, s. 26.
Kura|î, el-Cevâhir, II, 679.
†bnu'n-Nedîm, el-Fihrist, s. 258; Vekî', Ahbâr, II, 172; BaZdatl\, Hediyyetu’l-ârifîn, I, 806; Kehhâle, Mu'cem,
VIII, 18.
Hatîb, Târîh, XI, 159; Sem'ânî, el-Ensâb, X, 28; †bnu'l-Cevzî, el-Muntazam, XI, 68; †bnu'l-Esîr, el-Kâmil, VI,
460; Halîfe b. Hayyât, Târîh, s. 516; Zehebî, Siyer, X, 440; Ziriklî, el-A'lâm, V, 100; Sezgin, Târîhu't-turâs, II,
75.
Hatîb, Târîh, XI, 159.
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hadîs'e bak aç s n yans tan metodolojik yakla mlar olan Îsâ b. Ebân' n
eserlerinin günümüze kadar ula p ula mad G tam olarak bilinmemektedir.
Çe itli biyografi eserlerinde Îsâ b. Ebân'a atfedilen eserler unlard r:
1) Kitabu'l-Hucec81, 2) sbâtu'l-k yâs82, 3) Haberu'l-vâhid83
Serahsî, Haberi-vâhid'lerin kabûlü ve onlarla amel edilmesi meselesini
incelerken, bu konu ile ilgili Hz. Peygamber (s.a.s.) ve sahâbe'den say lamayacak kadar çok ve gizlenemeyecek kadar me hûr haberler geldiGini, bunlardan baz s n mam Muhammed'in el- stihsân' nda zikrettiGini ve bunlar n
çoGunu Îsâ b. Ebân' n haber-i vâhid'lerle amelin cevâz na delil olmak üzere
naklettiGini söylemektedir. Îsâ b. Ebân, bu haberleri Haberu'l-vâhid adl eserinde zikretmi olmal d r. Ancak Serahsî bu haberlere yer vermemi ve bu
davran na da bir usûlcü titizliGinden kaynaklanan u gerekçeyi göstermi tir: “Bu haberler me hûr oldu%u için ve muhâliflerin terslik ç kart p 'bizzat
kendileri tart ma konusu iken nas l olur da haber-i vâhid'le amelin gereklili%i konusunda yine âhâd olan haberlerle delil getirirsiniz' diyeceklerini bildi%imiz için biz, bu haberlerle me gul olmad k.”84 Serahsî'nin bize saGlad G bu
mâlumâttan hareketle, muhtemelen onun Îsâ b. Ebân' n Haberu'l-vâhid adl
eserine sahip olduGunu söyleyebiliriz.
4) ctihâdu'r-rey85, 5) el-Câmi' fi'l-f kh86, 6) Kitâbu' - ehâdât87, 7)
Kitâbu'l-ilel88, 8) el-Huccetu's-sa%îra89

81 †bnu'n-Nedîm, el-Fihrist, s. 258; Bu eser baz\ kaynaklarda Kitâbu'l-hacc (I# ™ •) |eklinde geçmektedir. Bkz.,
Kura|î, el-Cevâhir, II, 679 (el-Kura|î, bu eserin birinci cildini gördüZünü söylüyor ve ayr\ca eserin yaz\l\| sebebinin me|hur olduZunu belirtiyor, ancak bu sebebin ne olduZu hakk\nda hiç bir |ey söylemiyor. Ancak öyle zannediyoruz ki, bu eserle müellifin el-Huccetu's-sa9îra diye zikredilen eseri, ayn\ eserdir); Ta|köprülüzâde,
Tabakât, s. 32; el-Leknevî, el-Fevâid, s. 151; BaZdatl\, Hediyyetu’l-ârifîn, I, 806; a.mlf., Îdâhu’l-meknûn, II, 288;
82 †bnu'n-Nedîm, el-Fihrist, s. 258; BaZdatl\, Hediyyetu’l-ârifîn, I, 806; a.mlf., Îdâhu’l-meknûn, II, 288; Kehhâle,
Mu'cem, VIII, 18; Ziriklî, el-A'lâm, V,100.
83 †bnu'n-Nedîm, el-Fihrist, s. 258; BaZdatl\, Hediyyetu’l-ârifîn, I, 806; a.mlf., Îdâhu’l-meknûn, II, 288; Kehhâle,
Mu'cem, VIII, 18.
84 Serahsî, Ebû Bekr Muhammed b. Ahmed b. Ebî Sehl, el-Usûl (thk., Ebu'l-Vefâ el-AfZânî), Haydarâbâd, ts., I,
328.
85 †bnu'n-Nedîm, el-Fihrist, s. 258; BaZdatl\, Hediyyetu’l-ârifîn, I, 806; a.mlf., Îdâhu’l-meknûn, II, 288; Kehhâle,
Mu'cem, VIII, 18; Ziriklî, el-A'lâm, V, 100.
86 †bnu'n-Nedîm, el-Fihrist, s. 258 (Burada Kitâbu'l-Câmi' |eklinde geçmektedir); BaZdatl\, Hediyyetu’l-ârifîn,
I,806; a.mlf., Îdâhu’l-meknûn, II, 288; Ziriklî, el-A'lâm, V, 100.
87 Kâtib Çelebi, Ke fu'z-zunûn, II, 1431; BaZdatl\, Hediyyetu’l-ârifîn, I, 806; Kehhâle, Mu'cem, VIII, 18 (Burada elIlel ve'l- ehâdât |eklinde geçmektedir.)
88 Kâtib Çelebi, Ke fu'z-zunûn, II, 1440; Kehhâle, Mu'cem, VIII, 18 (Burada el-Ilel fi'l-f kh |eklinde geçmektedir);
BaZdatl\, Hediyyetu’l-ârifîn, I, 806 (Burada ise eserin ad\ Kitâbu'l-ilel fi'l f kh |eklinde geçmektedir)
89 †bn KutluboZa, Tâcu't-terâcim, s. 227. (Her ne kadar Îsâ b. Ebân'\n bu eserinin ad\, es-Saymerî ve †bn
KutluboZa'n\n eserlerinin d\|\ndaki diZer kaynaklarda el-Huccetu's-sa9îra diye geçse de, †bn KutluboZa'n\n eserini tahkîk eden M. H. Ramazan Yûsuf bunun yanl\| olduZunu, çünkü 'es-sa9îr' lafz\n\n 'el-hucce' kelimesine deZil,
'el-kitâb' kelimesine râci' olduZunu söylemektedir. Bkz., †bn KutluboZa, Tâcu't-terâcim, s. 227, 1. dipnot. Bundan
dolay\ bu esere, Kitâbu'l-hucceti's-sa9îra deZil de Kitâbu'l-Hucceti's-sa9îr demek daha doZru olmaktad\r ki, biz
de bunu tercih ettik). Ziriklî, el-A'lâm, V, 100. (Ziriklî, bu eserin hadisle ilgili olduZunu söylemektedir);
Brockelmann, GAL, Suppl., I, 950; Sezgin, Târîhu't-turâs, II, 75. Fuat Sezgin bu eserin bir yazmas\n\n Bankipûr
Hudâbah| Kütüphanesi’nde bulunduZunu iddiâ eder. Ancak Sezgin’in söz konusu ettiZi eserin Îsâ b. Ebân’a âit
olmad\Z\ ileri sürülmektedir. Bu konuyla ilgili olarak ©ükrü Özen |öyle demektedir: “Brockelmann ve Fuat Sezgin, bu kitab\n Bankipûr Hudâbah| Kütüphanesi’nde (n. 1596) kay\tl\ 168 varakl\k bir nüshas\n\n bulunduZunu
ileri sürerlerse de eseri yerinde görüp inceleyen Atîk Ahmed el-Bestevî, bunun †mam Muhammed’in Kitâbu’l-
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Saymerî, Îsâ b. Ebân' n el-Huccetu's-sa%îr adl eserini telif etme sebebi
ve bu eserin muhtevâs ile ilgili olarak bize a aG daki k ymetli bilgiyi aktarmaktad r: “Îsâ b. Hârûn el-Hâ imî, el-Me'mûn'u e%itmekle görevli idi. Îsâ b.
Hârûn, el-Me'mûn ve el-Emîn'le berâber ( eyhlerden) hadîs dinlerdi. Zira Hârûn er-Ra îd, kendilerinden hadîs dinlemeleri için, çe itli bölgelerden insanlar onlara göndermi ti. Îsâ b. Hârûn, bu hadisleri bir kitap halinde toplad ve
el-Me'mûn'un önüne koydu. Sonra ona öyle dedi: 'Allah Emîru'l-Mü'minîn'i
slah eylesin! Bu hadisleri, er-Ra îd'in senin için seçti%i eyhlerden seninle
berâber dinledim. Ancak bu hadislere muhalefet edenler, senin meclisinin
âfeti oldular. Bu kimseler aras nda smâil b. Hammâd90, Bi r b. el-Velîd91,
Bi r b. Z yâs92, Muhammed b. Semâa93 ve Yahyâ b. Eksem vard .94-Onlarla

90
91
92

93

hucce alâ ehli’l-Medîne adl\ eserine âit bir nüsha olduZunu belirlemi|tir (International Conference on the Life, s.
149).” (Bkz., ©ükrü Özen, “Îsâ b. Ebân” mad., D A, †stanbul 2000, XXII, 480-481) Ancak bu duruma göre, her ne
kadar ortaya Îsâ b. Ebân’\n söz konusu eserinin bize kadar ula|mad\Z\ gibi bir sonuç ç\k\yorsa da, biz bu konuda
ara|t\rmaya devam etmenin yeni baz\ bulgular ortaya koyabileceZini dü|ünüyoruz. Esasen Brockelmann ve Fuat
Sezgin’nin Bankipûr Hudâbah| Kütüphanesi’nde (n. 1596) kay\tl\ 168 varakl\k bir yazman\n Îsâ b. Ebân’a âit bir
eser olduZunu söyledikleri halde, eseri yerinde görüp inceleyen Atîk Ahmed el-Bestevî’nin, bunun †mam Muhammed’in Kitâbu’l-hucce alâ ehli’l-Medîne adl\ eserine âit bir nüsha olduZunu söylemesi, bu eserin Îsâ b.
Ebân’a âit olmad\Z\n\ mutlak bir |ekilde ispatlamaz diye dü|ünüyoruz. Daha doZrusu, Îsâ b. Ebân’\n ad\ geçtiZi
|ekilde bir eseri olduZu kesin olmakla berâber, sözü keçen kütüphanedeki eserin bu olup olmad\Z\ hususunda iki
farkl\ görü| var gibi durmaktad\r. Burada |u iki ihtimalden söz etmek mümkün gibi görünmektedir: Birinci ihtimale göre, Brockelmann ve muhtemelen ona tâbî olarak Fuat Sezgin Bankipûr Hudâbah| Kütüphanesi’ndeki bahsi geçen yazmay\ Îsâ b. Ebân’a atfetmekte isâbet kaydedememektedirler ve Atîk Ahmed el-Bestevî eseri yerinde
görüp inceleyerek, bunun †mam Muhammed’in Kitâbu’l-hucce alâ ehli’l-Medîne adl\ eserine âit bir nüshâ olduZunu tespit etmektedir. Ancak burada Atîk Ahmed el-Bestevî’nin de yan\lm\| olma ihtimalini göz önünde bulundurarak, i|in doZrusunun Brockelmann ve Fuat Sezgin’nin tespitleri yönünde olmas\ da kesin bir biçimde ihtimal
d\|\ deZildir. Ya da Atîk Ahmed el-Bestevî’nin tespiti doZru olup, Brockelmann ve Fuat Sezgin söz konusu yazmay\ †sâ b. Ebân’a nispet etmekte hata etmi| olabilirler ki, bu da bu sahan\n iki dev uzman\na kesinlikle bir nakîsa getirmez. Fakat bütün bunlara raZmen yine de Îsâ b. Ebân’\n yukar\da ad\ geçen eserini ara|t\rmaktan vazgeçmemek gerekir diye dü|ünüyoruz. Belki de |imdi bu eser dünyan\n ba|ka bir kütüphanesinde, -devâsâ †slâm kültür ve medeniyetinin in|âs\nda en ba|at rolü oynayan henüz daha tozlu raflardan indirilip edisyon-kritikli ne|irleri
gerçekle|tirilememi| binlerce deZerli el yazmas\ gibi- kendisini ke|fedecek ve gün yüzüne ç\karacak bahtiyar
ara|t\rmac\lar\ beklemektedir. Zîrâ çal\|man\n ilerleyen sayfalar\nda es-Saymerî’den aktaracaZ\m\z anekdot, †sâ
b. Ebân’\n haber-i vahid’le ilgili tart\|mal\ konular\ i|lediZi el-Huccetu’s-sa9îr adl\ bir eser kaleme ald\Z\ hususunda güçlü bir argüman gibi durmaktad\r. Zannediyoruz, |öyle demek daha doZru olur: Îsâ b. Ebân’n\n böyle bir
eser telif ettiZi hususunda ku|ku yoktur, ancak |u anki bilgilerimize göre bu eserin bize kadar ula|\p ula|amad\Z\,
eZer ula|m\| ise dünyan\n hangi kütüphanesinde olduZu bilinmemektedir.
Biyografisi için bkz., Bu çal\|ma, 76. dipnot.
Biyografisi için bkz., Bu çal\|ma, 71. dipnot.
Ebû Abdirrahman Bi|r b. ¸\yâs b. Abdirrahman el-Merîsî el-Adevî el-BaZdâdî: Ebû Hanîfe'nin talebelerinden
olan Bi|r'in mu'tezilî bir kelamc\ olduZu söylenmi|tir. Çok dindar bir kimse olmas\na ve zühd hayat\ ya|amas\na
raZmen, kelâm ilmi ile uZra|mas\ndan dolay\ insanlar ondan uzak durmu|lard\r. K\sa bir süre Ebû Hanîfe'den ders
ald\ktan sonra Ebû Yûsuf'un derslerine devam etti ve onun önde gelen talebelerinden oldu. Ebû Yûsuf'tan aralar\nda gayr-\ ma’kûl görü|ler de bulunan çok rivâyeti vard\r. Hammâd b. Seleme ve Sufyân b. Uyeyne'den de rivâyette bulundu. Önceleri takvâ sahibi mutedil bir kimse idi. Daha sonra felsefe ve kelâm'a meyletti, Kur'an'\n mahlûk olduZunu ileri sürdü. †mam e|-©âfiî ile aralar\nda münâzaralar olduZu gibi Ebû Yûsuf da onu zemmederdi.
Mürcie'den Merîsiyye f\rkas\ ona nisbet edilmekte olup bir çok âlim kendisini tekfir eder. Hicrî 218 y\l\nda vefât
etmi|tir. Kendisine Kitâbu'l-ircâ, Kitâbu'r-redd ale'l-havâric, Kitâbu'l-istitâa, Kitâbu kufri'l-mu ebbihe, Kitâbu'lma'rife ve Kitâbu'l-vaîd gibi eserler nisbet edilmektedir. Bkz., el-Hatîb, Târîh, VII, 56-67; ©îrâzî, Tabakât, s. 145;
†bnu'l-Esîr, el-Lubâb, III,200; Zehebî, Siyer, X, 199-203; Kura|î, el-Cevâhir, I, 447-450; Ta|köprülüzâde,
Tabakât, s. 30-31; Leknevî, el-Fevâid, s. 54; Özel, F k h Âlimleri, s. 26. Hakîkatte Bi|r b. ¸\yâs'\n tekfîr edilmesinin büyük bir haks\zl\k olduZunu ifâde etmek gerekir. Zîrâ onun eserlerinin isimlerine bakt\Z\m\z zaman, Bi|r'in
yine kendisini tekfir edenler taraf\ndan f\rak-\ dâlle olarak tavsif edilen ak\mlara kar|\ bir mücadele verdiZini görüyoruz. Onun bu davran\|\n\n kar|\l\Z\ kafirlikle suçlanmas\ olmamal\ idi. Ancak bu suçlama o dönemde †slâm'\
yabanc\ ak\mlara kar|\ savunan o dönemin bütün entelektüel beyinleri için yöneltilmi|tir.
Biyografisi için bkz., bu çal\|ma 35. dipnot.
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berâber bir grup kimseyi daha sayd - E%er bu kimseler görü lerinde hakl
iseler, er-Ra îd senin için seçti%i kimselerde hatâl davranm t r. E%er erRa îd do%ru davranm ise bu hatâl kimseleri yan ndan kovman gerekir.' elMe'mûn, onun getirdi%i kitab ald ve Îsâ b. Hârûn'a verdi ve öyle dedi: 'Belki
de onlar n bir delili vard r. Ben onlara bu hususu soraca% m.' Bu olaydan
sonra el-Me'mûn'un huzuruna ilk giren kimse smâil b. Hammâd oldu ve elMe'mûn durumu ona haber verdi. Bunun üzerine smâil öyle dedi: 'Ey
Mü'minlerin Emîri! Bu kitap için ben size yeterli gelirim ve size delili aç klar m.' el-Me'mûn bunun üzerine 'öyle ise bu i i yap' dedi ve kitab ona verdi.
Kitap bir müddet onun yan nda kald , sonra onu el-Me'mûn'a getirdi. elMe'mûn kitab okuyunca bir nevi sövme ile dolu oldu%unu gördü ve onu be%enmedi ve ona öyle dedi: 'Bu, herhangi bir konuda bir toplumun verece%i
cevap de%ildir.' Sonra ondan kitab ald . Daha sonra el-Me'mûn'un huzuruna
Bi r b. Z yâs girdi ve ona haberi bildirdi. Bi r 'Ey Mü'minlerin Emîri! Bu hususta ben sana kâfî gelirim' dedi. Kitab ald ve bir müddet sonra bir kitap
getirdi ve öyle dedi: ' te bu arad % n z cevapt r.' el-Me'mûn kitab okuyunca
bakt ki, bir de ne görsün! Kitap'ta haber-i vâhid'in kabûlünün reddi var. elMe'mûn ona öyle dedi: 'Bu, herhangi bir konuda bir toplumun verece%i cevap
de%ildir. Çünkü senin ashâb n (Burada el-Me'mûn, Hanefî mezhebine mensup
olan fakihleri kasdediyor) baz meselelerinde haber-i vâhid'le delil getiriyorlar
ve kitaplar n telif ederken haber-i vâhid'e ba vuruyorlar. E%er haber-i vâhid
her hangi bir eyde kendisi ile amel edilmesi câiz olan eylerden ise, o eylere
benzeyen di%er hususlarda da onunla amel etmek câiz olur. Yok e%er her
hangi bir eyde haber-i vâhid'le amel etmek câiz de%il ise, (senin ashâb n)
niçin kitaplar na haber-i vâhid'i al yorlar.' Sonra ona verdi%i kitab ald ve
bundan sonra huzuruna ilk giren kimse olan Yahyâ b. Eksem'e durumu haber
verdi. Yahyâ 'Ey Mü'minlerin Emîri! Onu bana ver, bu hususta ben size kâfî
gelirim.' dedi. el-Me'mûn kitab ona verdi, kitap Yahyâ b. Eksem'in yan nda
uzun bir süre kald . el-Me'mûn ona her soru unda Yahyâ 'bitirmedim' diyordu. Bunun üzerine el-Me'mûn ona öyle dedi: 'Bu i çok uzad . Senin delili
ortaya koymamandaki hikmet nedir? Çünkü senin muhâliflerin aksi yöndeki
görü lerini ve senin aleyhine olan delili bir kitapta aç klad lar. Belki de sen o
kitaba kar yüz tane kitap da yazsan delil getiremezsin!' Bu haber, daha
önce el-Me'mûn'un huzuruna hiç girmemi olan Îsâ b. Ebân'a ula nca, elHuccetu's-sa îr adl eserini yazd . Eserine haberlerin çe itleri, nas l nakle-

94 Ebû Muhammed Yahyâ b. Eksem b. Muhammed b. Katan et-Temîmî el-Mervezî el-BaZdâdî: et-et-Tirmizî'nin esSunen'inde ve el-Buhârî'nin es-Sahîh'inin d\|\ndaki eserlerinde kendisinden hadîs rivâyet ettikleri Yahyâ b. Eksem, †mam Muhammed, †bn Mubârek, Sufyân b. Uyeyne ve Cerîr b. Abdulhamîd'den hadis dinledi. 20 ya|\nda
Basra kad\s\ oldu. Halîfe el-Me'mûn taraf\ndan son derece deZer verilen Yahyâ, onun taraf\ndan BaZdâd kad\l\Z\na tayin edildi. Onun Kur'an'\n mahlûk olduZu fikrine |iddetle kar|\ ç\kt\Z\, hatta bu görü|te olan kimseden önce
tövbe etmesinin isteneceZi, eZer tevbe etmez ise boynunun vurulacaZ\ fikrinde olduZu nakledilmektedir. Derin bir
f\k\h bilgisine sahip olan Yahyâ b. Eksem hakk\nda Ebû Âs\m'\n 'kezzâb', †shâk b. Râhûye'nin de 'deccâl' dediZi
zikredilmektedir. Ahmed b. Hanbel'in ise Yahyâ'n\n hiç bir bid'at davran\|\n\ bilmediZini söylediZi nakledilmektedir. Hicrî 243 y\l\nda vefât etmi|tir. Yahyâ b. Eksem'in Kitâbu't-Tenbîh ve câbetu't-temessuk bi-ahkâmi'lKur'ân gibi eserleri olduZu söylenmektedir. Biyografisi için bkz., †bn Ebî Hâtim, el-Cerh ve't-ta'dîl, IX, 129;
Vekî', Ahbâr, II, 162-167; †bn Hacer, Tehzîb, XI, 159-161; Özel, F k h Âlimleri, s. 27-28.
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dildikleri, haberlerden kabul edilmesi ve reddedilmesi gerekenleri ele alarak
ba lad . Birbiriyle çeli kili olan haberleri i itti%imizde ne yapmam z gerekti%ini ele ald . Sonra bu hadisler için birer bab tasnîf etti. Her bir babda Ebû
Hanîfe ve onun mezhebinin delilini ve onun lehine olan haberleri ve yapt %
k yas zikretti. Bu hususlar güzelce ara t rd . Kitab n tamamlay nca, kitap
el-Me'mûn'un eline ula t . Kitab okuyunca el-Me'mûn öyle dedi: ' te, toplulu%a kar verilmesi gereken cevap budur!' Sonra u iiri söyledi:
Gencin sa'yine (çabas na) ula amay nca ona hased ettiler.
Topluluk ona dü man ve rakiptirler.
Güzel kad n n kumalar gibi ki,
Hasedlerinden ve bu%zlar ndan onun yüzü için 'çirkin' dediler.”95
bnu’l-Murtazâ, Îsâ b. Ebân’ n i bu Huccetu’s-sa%îr adl eserinde haberi vâhidin hucciyetini savunurken e -4âfiî’nin kulland G argümanlar n ayn s n kulland G n , ancak bunlara bir tak m yeni argümanlar da ilâve ettiGini
söyler.96
Îsâ b. Ebân' n eserlerinin isimlerinden hareketle, onlar n muhtevâlar
hakk nda az-çok bir fikir sahibi olman n imkan dâhilinde olduGunu dü ünmekteyiz. Onun eserlerinin isimlerine bakt G m z zaman, Îsâ b. Ebân' n f kh n
furû' konular ndan daha çok usûl konular ile ilgilendiGini söyleyebiliriz.
Özellikle onun sbâtu'l-k yâs, Haberu'l-vâhid, ctihâdu'r-rey ve el-Huccetu'ssa%îr adl eserlerinin, o dönemde yoGun bir biçimde tart lan k yas' n me rûluGu, haber-i vâhid'lerle amel etmenin câiz olup olmad G ve ayr ca rey ile
ictihad n mahiyeti hakk nda, Hanefî'lerin bu meseleler ile ilgili görü lerini
yans tan birer F k h Usûlü eserleri olduGu rahatl kla söylenebilir.
II. HABERLER N
GÖRÜ ELER

EP STEMOLOJ K

DEZER

LE

LG L

BAZI

2. 1.Haberlerle lgili Görü8leri
Îsâ b. Ebân' n haberlerle ilgili görü lerine Cassâs' n (ö.370/981) Usûl'ü
sayesinde vâk f olmaktay z. Cassâs, eserinin haberlerin k s mlar na, mertebelerine ve hükümlerine ay rd G bölümde Îsâ b. Ebân' n görü lerine geni yer
ay rmakta ve onun görü lerini erhetmektedir. Cassâs, eserinin ilgili bölü-

95 Saymerî, Ahbâr, s. 141-143. †bn KutluboZa'n\n eserini tahkîk eden M. H. Yûsuf Ramazan, bu beyitlerin Ebu'lEsved ed-Dueliî'ye âit olduZunu söylemektedir. Bkz., †bn KutluboZa, Tâcu't-terâcim, s. 227 (2. dipnot).
96
Bkz. †bnu’l-Murtazâ, Ahmed b. Yahyâ, Minhâcu’l-vusûl ilâ mi’yâri’l-ukûl fî ilmi’l-usûl (thk. Ahmed Ali
Mutahhir el-Mâh\zî), San‘a, 1412/1992, s. 485. †bnu’l-Murtazâ’n\n eserini tahkîk eden, Îsâ b. Ebân’\n bu esrini
bulamad\Z\n\ söyler. Bkz., †bnu’l-Murtazâ, Minhâc, s. 485, 2. dipnot.
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münün 'Haberlerin K s mlar , Mertebeleri ve Hükümleri' ba l G alt nda öyle
demektedir:
''Îsâ b. Ebân, haberler konusunda Bi r b. el-Merîsî'ye reddiye olarak
yazd G eserinde, haberlerin tertîbi ve hükümlerini geni olarak ele alm t r.
Ben onun laf zlar n n ayn s n zikretmeden, özet olarak bu laf zlar n anlamlar n vereceGim. Meseleyi uzatmak istemediGim için, onun laf zlar n n ayn s n zikretmeyeceGim, ancak onun görü lerinin bilinmesi için-ihtiyaç miktar nca- özetini zikredeceGim.''97
Bu giri ten sonra el-Cassâs, Îsâ b. Ebân' n haberleri üç k sma ay rd G n
ifâde etmekte ve bunlar u ekilde zikrettiGini nakletmekedir: ''I. k s m haberler: lim, bu haberlerin do%rulu%unu ve bu haberlerin içeriklerinin gerçekli%ini tam anlam yla ihâta etmekte/kavramaktad r. II. k s m haberler: lim,
bu haberleri söyleyenlerin ve haber verenlerin yalan n ihâta etmektedir. III.
k s m haberler: Bu haberlerin do%ru olmas da, yalan olmas da câiz/mümkündür. Birinci k s m haberlere gelince, bu tür haberler tevâtür yolu
ile geldi%i için, bunlar n haber verilmesi ile ilim hâs l olmaktad r. Böyle bir
haberi vermek için herhangi bir ittifak n da imkans z olmas bunda rol oynamaktad r. Örne%in biz dünyada Mekke, Medîne ve Horasan gibi ehirlerin
oldu%unu; Hz. Muhammed (s.a.s.)'in insanlar Allah'a davet etti%ini, Kur'an'
getirdi%ini, Allah' n ona Kur'an' inzal etti%ini ve onun (s.a.s.) bize namaz ,
zekat , orucu ve hacc emretti%ini bilmekteyiz. te bizim bu tür bilgilerimiz
birinci k s m haberlere girmektedir.98 Bu gibi eyleri bilmek, zd rârî ve ilzâmî
(zorunlu) bir bilgidir. Saym oldu%umuz bu dînî vecîbelerle ilgili olarak,
sanki bir kimse, Rasûlullah bunlar söylüyormu , o da bunlar dinliyormu
gibidir. E%er o kimse bu emirleri reddederse kâfir olmu olur ve slâm dîninden ç kar. Çünkü bu gibi eylerin bilgisi zorunlu bir bilgidir. Hisse ve mü âhedeye dayanan eylerin bilgisi gibi, bizden önce de bu dünyada insanlar n
oldu%unun ve u anda var olan insanlar n onlar n çocuklar oldu%unun ve
biz do%madan önce de gökyüzünün varl % n n bilgisi gibi, bu bilgi zorunlu bir
bilgidir. Bu haberlerin ilim ifâde etmesi için bilinen bir s n r ve belli bir say
yoktur. On ve yirmi ki inin haber vermesiyle bile (bazen) ilim hâs l olmayabilir.''99
Îsâ b. Ebân haberleri genel olarak a) doGruluGu kesin olan haberler, b)
yalan olduGu kesin olan haberler ve c) doGru ve yalan olma ihtimali olan
haberler eklinde üçe ay rmaktad r ki, haberlerin bu üçtü taksîmi daha sonra
hangi mezhebe baGl olursa olsun bütün f k h usûlcüler taraf ndan benimsenmi , bu taksim üzerinden haberlerin epistemolojik deGerleri tart lm ve
tâbiri câizse mükemmel bir ‘haber felsefesi’ yap lm t r. GörüldüGü gibi Îsâ b.

97 Cassâs, Ebû Bekr b. Ahmed b. Ali b. er-Râzî, el-Fusûl fi'l-fusûl (thk. Uceyl Câsim en-Ne|mî), Kuveyt 1994, III,
35.
98 Cassâs, el-Fusûl, III, 35.
99 Cassâs, III, 35.
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Ebân burada mütevâtir haberin kesin ve zorunlu ilim ifâde ettiGini, bu haberleri inkâr edenin küfre dü eceGini ve bir haberin mütevâtir olabilmesi için, bu
haberi getirenlerin kaç ki i olmas gerektiGi ile ilgili herhangi bir say olmad G n , bazen on ve hatta yirmi ki inin verdiGi haberin bile mütevâtir vasf n
kazanamayacaG n ifâde etmektedir.
4âfiî Gazâlî (ö.505/1111) de ayn görü te olup kimi âlimlerin, cuma
namaz için öngörülen say dan hareketle zorunlu bilginin asgarî say s olarak
k rk say s n ; kimilerinin de ''Mûsâ, bulu ma vaktimiz için kavminden yetmi
adam seçti.''100 âyetinden hareketle yetmi say s n ve kimilerinin de Bedir
ehlinin say s n tahsîs ettiklerini söylemekte, ancak bunlar n hepsinin de
bozuk ve keyfî hükümler olup, hiçbirisinin amaca uygun dü meyip meseleye
delâlet etmediklerini dile getirmektedir.101
Cassâs, Îsâ b. Ebân' n on ve yirmi ki inin verdiGi haberlerin bile bazen
ilim ifâde etmeyeceGi eklindeki görü üne öyle bir aç klama getirmektedir:
“Bana göre bu u anlama gelmektedir: EGer bu kimseler (yani bir haber getiren on veya yirmi ki i) bilinçli olarak bir araya gelmi seler, bu gibi kimselerin
yalan üzere ittifak etmi olmalar câiz/mümkündür.”102
Daha sonra el-Cassâs, Îsâ b. Ebân' n konu ile ilgili aç klamalar na u
ekilde devam ettiGini söylüyor:
“Çünkü bu tür haberler (yani birinci k s mda yer alan haberler) bizde
ek ve üpheye mahal b rakmayacak ekilde zarûrî bilgi olu turmaktad r.
Kur'an'da Gayb ve gelecekle ilgili olarak verilen haberler bu cümledendir. Bu
haberlerin içeriGi haber verildiGi gibi meydana gelmi tir. Mesela Allah (c.c.)
öyle buyuruyor: “Elif lâm mîm. (Araplar n bulundu%u) en yak n bir yerde
Rum(lar) yenildi...”103 “...Allah dilerse güven içerisinde Mescid-i Haram'a
gireceksiniz...''104 “Allah sizden, inan p iyi i ler yapanlara va'detti; onlardan
öncekileri nas l hükümran k ld ysa, onlar da yeryüzünde hükümran k lacak...”105 Bu ve benzeri haberlerin içerikleri, Allah (c.c.)' n haber verdi%i ekilde meydana gelmi , gerçekle mi tir. Bunlardan baz lar Rasûlullah' n zaman nda meydana gelmi , baz lar da ondan sonra vukû bulmu ve bulacakt r.”106
DiGer taraftan el-Cassâs, Îsâ b. Ebân' n bu tür haberler için öyle bir
misal verdiGini de söylemektedir: “Meselâ biz bir grubun Cuma günü toplu
olarak bir yerden geldiklerini görsek ve onlar n önlerine ç k p nereden geldiklerini sorsak ve onlar da 'Câmiden geliyoruz, namaz k ld k' deseler; onlar n

100
101
102
103
104
105
106

A'râf, 7/155.
¸azâlî, Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed; el-Mustasfâ min ilmi'l-usûl, Beyrut 1322, I, 132.
Cassâs, III,36.
Rum, 30/1.
Feth, 48/27.
Nûr, 24/55.
Cassâs, III, 36.
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içlerinden baz lar n n kendisi hakk nda verdi%i haberde yalan söylemi olma
ihtimali ile berâber, bu kimselerin verdi%i haberin do%ru oldu%unu zorunlu
olarak biliriz. Yine ayn ekilde Mekke'den dönmekte olan bir hacc kafilesinin
önüne ç k p onlara nereden geldiklerini sorsak, onlar da 'Haccettik ve
Arafatt'a vakfe yapt k' deseler, içlerinden baz lar n n kendisi hakk nda yalan
söylemi olma ihtimali ile berâber, bunlar n verdi%i haberin de do%ru oldu%unu zorunlu olarak biliriz. (Yani bu haberler bizde zorunlu ilim olu turur.)''107
Îsâ b. Ebân, yalan olduGu hakîki olarak bilinen haberlere ise,
Müseyleme ve benzeri yalanc peygamberlerin haberlerini misal olarak vermekte ve öyle demektedir: “Bu yalanc peygamberler gelecekle ilgili baz
hususlarda birtak m bilgiler vermi ler, fakat bunlar n yalan oldu%u aç %a
ç km t r. ddiâ ettikleri peygamberlikle ilgili delilleri oldu%unu öne sürmü ler, ancak bu delillerden hiç birisini ortaya koyamam lard r. Böylece onlar n
yalanlar ortaya ç km ve iddiâlar n n bât l oldu%u ayan-beyan belli olmu tur. te u a a% da zikredece%imiz sözleri sarfedenlerin sözleri de bu kabildendir.'Zürriyetsiz olarak yarat lm insanlar gördüm. n â edicisi olmadan
var olmu bir ev gördüm. Arafat günü Arafat'ta birbirini öldürerek yok etmi
insanlar gördüm' dese ve onlardan bu olay haber verecek hiç bir kimse kalmam olsa Mekke'den gelen hiç bir kimse de bu olay haber vermese, i te bu
da kendisinde hiç bir üphe olamayan bir yalan olmu olur.''108
Daha sonra Îsâ b. Ebân, bünyesinde doGruluGu da yalan da bar nd rmas câiz/mümkün olan haberleri ele almakta ve bu tür haberlerle ilgili olarak öyle demektedir: “Haber-i vâhid ve tevâtür derecesine ula mayan bir
toplulu%un haberi ki, bu tür haberlerde (yalan) üzere ittifak mümkün olur ve
bu tür haberlerin yalan ve do%ru olmas câizdir. Zâhiren adâlet vasf n ta yan ve töhmet alt nda olmayan bir kimsenin haberi baz artlara ba%l olarak
hükümler (ahkâm) konusunda makbûldür. Ancak zâhiren fâs k olan ve yalan
söyleme töhmeti alt ndaki ki inin haberi ise makbul de%ildir.''109
2. 3. Îsâ b. Ebân' n Ebû Hureyre Hakk ndaki Görü8leri
el-Cassâs, eserinin haberlerle ilgili bölümünde 'Âhâd Haberlerin Durumlar n Göz Önüne Alma' ba l G alt nda ele ald G konulara, Îsâ b. Ebân' n Ebû
Hurayre hakk ndaki görü lerini zikrederek ba lamaktad r. Cassâs, Îsâ b.
Ebân' n öyle dediGini belirtiyor: “Bir hadiste tam olarak vehmetmedi%i müddetçe Ebû Hurayre'nin hadisi kabul olunur. Çünkü Ebû Hurayre âdil idi.''110
Cassâs, Îsâ b. Ebân' n ba ka bir yerde de öyle dediGini zikrediyor:
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''Ebû Hurayre’nin hadisleri, benzerleri mâruf sünnete muhâlif dü medikçe ve onlar k yas reddetmedikçe kabul edilir. Ancak böyle olan hadisleri
sahâbe ve tâbiîn'in reddetmeyip kabul etmesi gerekir. nsanlar n Ebû
Hurayre’nin hadisleri ile ilgili bir çok hususu yad rgamalar ve insanlar n
onun hadisleri ile ilgili bir çok eyde ku kuya dü melerinden dolay , Ebû
Hurayre’nin hadisleri, onun d nda hadis nakli ve h fz ile mâruf olan kimselerin hadisleri mertebesinde de%ildir. brâhim en-Nahaî öyle demi tir: 'Ebû
Hureyre’nin hadislerinden baz lar n al yorlar, baz lar n da terkediyorlard .'
Ve yine en-Nahaî öyle demi tir: 'Ebû Hureyre’nin hadislerinden ancak cennet
ve cehennemden bahseden hadisleri al yorlard .' bn Abbâs, Ebû Hureyre’nin
Hz. Peygamber'den rivâyet etti%i “Ate in dokundu u eylerden sonra abdest almak gerekir” eklindeki rivâyetini kabul etmemi ve k yasla bu rivâyete itiraz etmi tir. bn Abbas öyle demi tir: 'Ey Ebû Hureyre! Biz s cak su
ile abdest al yoruz, ki bu su ate te kaynam t r. Yine biz ya% ile vücudumuzu
ya%l yoruz ki, bu ya% da ate te kaynam t r.(Bunlardan sonra da m abdest
alaca% z?!)' Bunun üzerine Ebû Hureyre bn Abbâs'a öyle der: 'Ey karde imin
o%lu! Sana Rasûlullah'tan bir hadis geldi%inde, ona çe itli misaller getirme!'
E%er birisi ' bn Abbâs'ta Hz. Peygamber'den Ebû Hureyre’nin rivâyetinin aksine bir rivâyet vard ' derse, ona öyle cevap verilir: 'E%er durum sizin de%iniz
gibi olsayd , bn Abbâs “Rasûlullah'tan i ittim” der ve nâsih olan hadisin
hangisi oldu%unu bilebilmek için, Ebû Hurayre’ye rivâyet etti%i hadisi
(Rasûlullah'tan) ne zaman duydu%unu sorar ve Ebû Hureyre’nin rivâyet etti%i hadisi reddetmek için k yasa s % nmazd .''111
el-Cassâs, bn Abbâs' n k yas yolu ile Ebû Hureyre’nin rivâyet ettiGi hadisi reddetmesi ile ilgili olarak öyle bir yorum yapmaktad r: “ bn Abbâs' n
Hz. Peygamber'den rivâyet ettiGine göre “Hz. Peygamber et yemi , arkas ndan namaz k lm , ancak abdest almam t r.”112 Îsâ b. Ebân' n, sahih k yasla
bn Abbâs' n Ebû Hureyre’nin hadislerini reddetmesiyle ihticâc etmesi meselesine gelince; eGer Ebû Hureyre’nin haberi bn Abbâs'a göre k yasa muhâlif
olmas na raGmen makbul olmu olsayd , etin, ate in deGdikleri cümlesinden
olarak, onda abdest al nmayacaG n n aç klanm olmas gerekirdi. Böylece de
bn Abbâs'a göre Ebû Hureyre’nin haberi ile etin d ndaki eylerde amel
edilmi olunurdu. bn Abbâs, kendisine göre etten ve kaynam sudan dolay
abdest al nmayacaG zahir olduGundan, hadisin tamam n k yasa muhâlif
olduGu için reddedince, bu durumun bn Abbâs' n metodu olduGu sâbit olur.
Nitekim bn Abbâs k yasla Ebû Hureyre’nin haberini reddetmi tir.''113
Îsâ b. Ebân, Ebû Hureyre ile ilgili görü lerine öyle devam ediyor: “Bir
keresinde de Âi e (r.a) karde inin o%luna öyle demi tir: '3u adam n (Ebû
Hureyre'y kasdediyor) bu kadar çok hadis rivâyet etmesine a yorum. Çünkü Rasûlullah öyle (az) konu urdu ki, saymak isteyen onun sözlerini sayabi111
112
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Cassâs, III, 127-128.
Muslim, “Hayz”, 91; Tirmizî, “Tahâret”, 59.
Cassâs, III,128.
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lirdi.' 114 bn Ömer ve sahâbeden bir topluluk, Ebû Hureyre’nin çok hadis rivâyet etmesini ho kar lamam lar ve ondan ba kas na sorana kadar Ebû
Hureyre’nin hadislerinin ço%unu almam lard r. E%er ondan ba kas ayn
hadisi onlara haber vermi se, o zaman o hadisle amel etmi lerdir.”
el-Cassâs, Îsâ b. Ebân' n Ebû Hureyre’nin hadislerine yakla m tarz ile
ilgili olarak öyle bir yorum yapmaktad r: “Îsâ b. Ebân, selefin Ebû
Hureyre’nin hadislerine (bu hadisleri) as llara k yas etmek sûretiyle itiraz
etmi ve bu hadislere kar ihtiyatl davranm olmalar n , Ebû Hureyre’nin
rivâyetlerine k yas yolu ile itiraz edilebileceGinin bir nedeni saym t r. Bu
sonuca göre Îsâ b. Ebân, Ebû Hureyre’nin hadislerinden k yasa uygun olanlar n kabul etmi , muhâlif olanlar n ise kabul etmemi tir. Ancak (Ebû
Hureyre’nin rivâyet ettiGi hadis) sahâbe'nin kabul edip gereGine uyduklar bir
haber olursa, bu gibi durumlarda Ebû Hureyre’nin hadisine kar , sahâbe'den
onun d ndaki birisinin hadisi gibi, herhangi deGi ik bir muâmele uygulamam t r. Çünkü sahâbe'nin, Ebû Hureyre’nin d nda ba ka birisinin hadisine kar ihtiyatl davrand G na ve Ebû Hureyre’nin hadisine itiraz ettikleri
gibi o hadîs’e k yasla itiraz ettiklerine muttalî olunmam t r. Îsâ b. Ebân bunu, Ebû Hureyre’nin haberinde ihtiyatl davranman n gerekçelerinden birisi
saym t r. (Îsâ b. Ebân bu gerekçeden hareketle) Ebû Hureyre’nin haberini, o
haberin benzerlerine arzetmi , eGer o haberin usûlden benzerleri onu reddetmemi se o haberi kabul etmi , usûlden benzerleri o habere muhâlif dü tüGünde ise, o haberin benzerleri ile amel etmi , o haberle amel etmemi tir. bn
Abbâs' n, Ebû Hureyre’nin ate in dokunduGu eylerden sonra abdest almak
gerektiGi ile ilgili rivâyetinde, o haberin benzerine itibar etmesi gibi...''115
Bu noktada el-Cassâs, Îsâ b. Ebân' n Ebû Hureyre ile ilgili görü lerinin
çarp t ld G ndan ve yanl aksettirildiGinden yak narak ve biraz da öfkeli bir
uslûpla öyle demektedir: “Dinle-diyânetle alâkas olmayan, yalan ve iftirâdan korkmayan baz ki iliksiz ve vakars z kimseler, Îsâ b. Ebân' n Ebû
Hureyre’ya ta'n ettiGini ve Îsâ b. Ebân' n Ali b. Ebî Tâlib'ten öyle bir söz rivâyet ettiGini nakletmi lerdir. (Gûya) Ali b. Ebî Tâlib öyle demi :
“Rasûlullah' n öyle dedi%ini duydum: 'Ümmetimden otuz deccâl ç kacak. Ebû
Hureyre’nin da o deccâlerden birisi oldu%una ehâdet ederim.” Bu, Îsâ b.
Ebân aleyhine uydurulmu bir yaland r. Îsâ b. Ebân ne böyle bir ey demi ,
ne de böyle bir haber rivâyet etmi tir. Ebû Hureyre hakk nda Ali b. Ebî
Tâlib'den böyle bir haber rivâyet eden bir kimse de bilmiyoruz. Bizim burada
bu haberi zikretmekten kasd m z, bu sözü söyleyenin yalan n , iftirâs n ve
dindarl G n n azl G n ortaya koymakt r. Aksine Îsâ b. Ebân, yukar da da zik-
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Muslim'in Sufyân b. Uyeyne'den, onun Hi|âm'dan, onun da babas\ndan rivâyet ettiZine göre, Hi|am'\n babas\
|öyle demi|tir: “(Bir keresinde) Ebû Hureyre hadis rivâyet ediyor ve 'Ey oda sahibi dinle! Ey oda sahibi dinle!'
diyordu. O esnâda da Âi|e (r.a.) namaz k\l\yordu. Âi|e (r.a.) namaz\ bitirince Urve'ye dedi ki: '©u adam\n az
önce ne dediZini duymad\n m\? Hz. Peygamber öyle (az) konu|urdu ki, saymak isteyen onun sözlerini sayabilirdi.” (Muslim, “Zühd”, 7, 18, 129).
Cassâs, III, 129.
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rettiGimiz gibi me hûr eserinde116 ve diGer eserlerinde daha sözün ilk ba nda
Ebû Hureyre’nin âdil olduGunu, görü ve rivâyetinin makbul olduGunu,
Rasûlullah'a (s.a.s.) kar yalan uydurma töhmeti alt nda olmad G n söylemi tir. Ancak ne var ki, yan lma ve hatâda her insanoGlunun bir pay vard r.
(Dolay s yla Ebû Hureyre da bir be er olarak yan lm ve hatâ etmi olabilir.)
Selefin ihtiyatl davrand G rivâyetlerde biz de ihtiyatl davran r z ve anlatt G m z hususlar nazar- itibara al r z.''117
2. 1. Me8hûr Haberle lgili Görü8leri
Îsâ b. Ebân'a göre me hûr haberin delil olma derecesi, mütevâtir haberin delil olma derecesine ula amaz. Çünkü mütevâtir haberle sâbit olan ilim,
zarûrî ilim ifâde eder ve ilm-i yakîn'i gerektirir. Bu tür haberleri bile bile inkar edenler tekfîr olunur. Me hûr haberi inkar eden ise ittifakla tekfir olunmaz. Me hûr hadisle sâbit olan bilgi, yakînî ilmi deGil, tatmînî ilmi (ilm-i
tuma'nîneti'l-kalb) ifâde eder. Çünkü her ne kadar me hûr haber ancak ikinci
ve üçüncü tabakalarda tevâtür derecesine ula sa da, as l itibariyle bu haberler âhâd olduGu için, âdeten yalan olabilme üphesini üzerinde ta maktad r.
Çünkü bu tür haberlerin râvîlerinin say s azd r. lm-i yakîn ise ancak
infisal/kopukluk üphesi kalmayacak ekilde, yalandan korunmu olan kimselerden muttas l olarak rivâyet edildiGinde sâbit olur. Burada (me hur haberde) ise as l itibariyle kopukluk üphesi bâkî kalmaktad r. Bundan dolay
da böyle bir haberle ilm-i yakîn sâbit olmaz.118
Serahsî'nin zikrettiGine göre, Îsâ b. Ebân me hûr haberleri üç k sma
ay rm t r:
1) nkârc s n küfre sokmayan, fakat dalâlete dü üren me hûr haber:
Meselâ birinci ve ikinci nesilde uleman n üzerinde ittifak ettiGi 'recm' haberi
böyledir. Buna sadece Hâricîler muhâlefet etmi lerdir ki, onlar n muhâlefeti
icmâ'ya bir zarar vermez.119
2) nkâr edeni sap k yapmayan fakat hatâya dü ürerek günahkâr yapmas ndan korkulan me hûr haber: Meselâ mest üzerine mesh haberi böyledir. Çünkü ulemâ, birinci tabakada bu hususta ihtilaf ettiler. Hz. Âi e ve bn
Abbâs’ n, her ne kadar bundan rucû’ ettikleri nakledilmi se de, öyle demi lerdir:”Mest üzerine mesh etmeyi câiz görenlere sorun bakal m. Allah' n
Rasûlü (s.a.s.) Mâide sûresinden sonra meshetti mi? Vallahi Rasûlullah
(s.a.s.) Mâide sûresinden sonra meshetmedi.”120
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Burada Cassâs, Îsâ b. Ebân'\n Kitâbu Hucceti's-sa9îr adl\ eserini kasdetmektedir.
Cassâs, III, 130.
Serahsî, el-Usûl, I, 292.
Serahsî, el-Usûl, I, 293
Serahsî, el-Usûl, a.y.
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Sarf konusunda gelen haber de böyledir. bn Abbas' n, Peygamber
(s.a.s.)'in, “Ribâ ancak veresiye (nesîe)de olur”121 hadîsine istinâden, pe in
al -veri lerde fazlal G câiz gördüGü, sonra bu görü ünden döndüGü nakledilir.122
3) nkâr edeni, hatâya dü ürmekle berâber, günaha sokmayan me hûr
haber: Fukahân n ahkâm konusunda ihtilaf ettikleri haberler böyledir. Çünkü
bununla amel eden, o konudaki ictihatla amel etmi tir. Müctehid hatâ etse
bile günahkâr olmaz, ayn ekilde bu ictihad inkâr eden de günaha girmez.123
Sonuç
Biz bu çal mada, keleme ald G metodoloji aG rl kl eserlerle Hanefî f k h usûlünün sistemle mesinde çok önemli katk lar sunan; hayat , eserleri ve
fikirleri hakk nda henüz yeterli ara t rmalar yap lmam olan usûlcü fakihlerden Îsâ b. Ebân’ n hayat n , eserlerini ve haberlerin epistemolojik deGeri ile
ilgili baz görü lerini ele almaya gayret ettik.
Îsâ b. Ebân, önceleri ashâbu'l-hadîs saflar nda yer alan ve Hanefî'lerin
hadîs'e muhâlefet ettiklerini dü ünen bir kimse iken, mam Muhammed'in
ilim meclisine kat ld ktan ve onun öGrencisi olduktan sonra bu dü üncelerinden vazgeçmi tir. Bundan sonra Îsâ b. Ebân, re’y ekolü olarak bilinen ve hadîslerin hukûkî k ymetleri hakk nda, sözcülüGünü 4âfiî'nin yapt G ashâbu'lhadîs'ten farkl dü ünen ve fakl bir metodolojiye sahip olan Hanefî mezhebinin hukuk dü üncesinin sistemle mesinde te'lif ettiGi eserleri ile önemli
katk lar saGlam t r. Hatta onun 4âfiî ve onun gibi dü ünenlerle özellikle
metodoloji konusunda birtak m polemiklere girdiGi bilinmektedir. Îsâ b.
Ebân' n Hanefî f k h usûlünde önemli bir yere sahip olduGu, daha sonraki
Hanefî usûlcülerin eserlerinde, baz meselelerin temellendirilmesinde doGrudan onu referans olarak göstermelerinden anla lmaktad r. Nitekim elCassâs' n Usûl'ünün 'haberler' bölümü âdetâ Îsâ b. Ebân' n görü lerinin erhi
niteliGindedir. Onun kaynaklarda zikredilen eserlerinin isimlerinden hareketle, bu eserlerin çoGunun metodoloji ile ilgili olduGu rahatl kla söylenebilir. Bu
gün sahip olduGumuz verilere göre, her ne kadar bu eserlerin hiç birisi çaG m za ula mam gibi duruyorsa da; bu eserlerin içerdiGi mâlumâta, gerek
Hanefî gerekse diGer mezheplerin f k h usûlü eserlerinde Îsâ b. Ebân’a yap lan at flar ve onun eserlerinden yap lan uzun iktibaslar sayesinde ula abilmekteyiz. Bu at f ve iktibaslar derlenmek suretiyle bu eserlerin belli ölçüde
yeniden in â edilmesi imkân dâhilindedir. 4üphesiz böyle bir çal ma, ilk
dönemdeki metodolojik tart malar n ayd nlat lmas nda son derece faydal
121
122
123

Buhârî, “Buyû‘”, 79.
Serahsî, I, 294.
Serahsî, I, 293-294.
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katk lar sunacakt r. Özellikle onun haberlerin epistemolojik deGeri ile ilgili
olan fikirleri, bu sahadaki erken dönem münaka alar ndan birini temsil etmesi aç s ndan ba l ba na bir deGer ifâde etmektedir. Îsâ b. Ebân’ n haberleri üçlü bir taksîme tâbi tutmas ve haberlerin epistemolojik deGerleri hakk ndaki mant k temelli tahlilleri, kendisinden sonra gelen hemen hemen bütün üsûlcüler, -Hanefî, 4afiî, Mâlikî, Mu’tezilî, Hanbelî- taraf ndan ayn ile
benimsemi ve daha sistematik hale getirilerek mükemmel bir ‘haber felsefesi’ ortaya konmu tur.
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AN APPROACH TO THE POSITION OF ISLAMIC LAW
WITH THE CON
ONSIDERATION
SIDERATION OF THE REFORM
THROUGH THE AIDING FACTORS
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Definition of reform
Linguistically, reform is defined as “make or become better by the
removal of faults and errors”; “the removal of faults or abuses, especially of
a moral or political or social kind”; “an enhancement made or suggested”;
and “Re-form: form again”.2

1
Dr. Saim Kayadibi, Senior Lecturer at the University of Malaya, Department of Shariah & Law, Academy
of Islamic Studies Director`s Office, Kuala Lumpur, Malaysia, email: saim@um.edu.my, skayadibi@yahoo.com
2
The Concise Oxford Dictionary, first edited by H. W. Fowler and F. G. Fowler. Oxford, 1995, pp. 1154-1155.
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A variety of terms is used for the concept of reform, such as tajdKd
(renewal), i yL’ (revival), modernism, etc. The term reform has always been
approached with suspicion, as the Islamic world has usually seen it as a
means of western socio-cultural and political infiltration into Islam and the
Muslim world. Therefore, in Muslim societies reform is a very much
misunderstood concept, and of them provokes negative reactions.
Conservative opposition towards reform stems from the conception that
reformist notions are western originated and thus non-Islamic. However
another point of view asserts that reformist and revivalist movements are not
western originated; as Rahm‚n indicates, “Claiming such influence would be
historical nonsense”. Where the confusion lies, Rahm‚n believes, is that early
revivalist movements were unable to express clearly the meaning and
function of ijtihLd, which is why the notion remained misunderstood, and
part of the reason why reform was looked upon with suspicion.3
Diagnosing whether Islamic legal structure is open to reform:
Discussions about the concept of reform in Islamic law also bring the
question of whether reforms to Islamic law are actually needed?
My argument here is not to determine whether Islamic law is in need of
reform or not, or in which subjects of Islamic law there is a need for reforms,
rather the question is whether the Islamic legal system is inherently
reformable or not.
Scholars have attempted to ask the same question, but have often been
misunderstood on account of the definitions they have used. What was need
to establish is whether reform means creating a new religion, or simply the
renewal of the existent of Islamic law.
According to the Qur’Ln, God revealed that the religion had been
completed and was perfect; “This day I have perfected your religion for you,
completed My favour upon you, and have chosen for you Islam as your
religion.”4 There, religion means the ethical principle, faith and worship
revealed to all prophets. “He (God) has ordained for you the same religion
(Islam) which He ordained for Noah, and that which We have inspired in you
(O Mu ammad), and that which We ordained for Abraham, Moses and Jesus
saying you should establish religion and make no divisions in it”.5 In the
context of religion, the purpose of establishing the sharK‘ah is to inculcate in

3
Fazlur Rahm‚n, “Revival and Reform in Islam”, Cambridge History of Islam, D.M. Halt, C.B, Cambridge Uni. Press,
Cambridge 1970, p. 45.
4
Qur’Ln: 5/3.
5
Qur’Ln: 42/13.
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man those fundamental principles which represent the unalterable character
of religion, and which cannot be changed.6
Is Islamic law adequate to be applied under any given circumstances
and at any given time, or has the valid of Islamic law already expired? God’s
wisdom required the sharK‘ah of all prophets to be limited to their era, save
for the Prophet Mu ammad (pbuh). The reason that the sharK‘ah brought by
other prophets is limited is that people’s state of mind was not ready for
eternal sharK‘ah, so temporary sharK‘ah was wiser and more beneficial for the
people. Because of that, God, did not promise to preserve the previous sacred
books or to send wise men to protect their prophet’s bequest. Therefore all
the other sacred books revealed before the Qur’Ln have gradually become
corrupted, and people have forgotten the genuine messages they were given.7
According to the Qur’Lnic text, however, God guaranteed that the
Qur’Ln should be preserved forever as it was revealed. “Verily We: it is We
Who have sent down the Dhikr (i.e. the Qur’Ln) and surely, We will guard it
(from corruption).”8 Qarad‚w„ says that the reason why the Qur’Ln is valid
for all humanity is that it is the righteous and the convenient code for all
societies, all territories and all circumstances.9 “And We have sent you (O
Mu ammad) not but as a mercy for the ‘NlamKn (mankind, jinns and all that
exists)”10, “Say (O Mu ammad) O Mankind! Verily, I am sent to you all as the
Messenger of God to whom belongs to the dominion of the heavens and the
earth.”11 However, having Islam as the last religion and the Prophet as the
last Messenger of God brings its difficulties as well. Since no more sacred
books or religions are expected, how is the Islamic legal system supposed to
adjust itself into ever evolving social cultural circumstances? To this, the
Sunnah responds with the adith, “On the eve of every century, God will
send to my community a man who will renew it din (religion)”12
According to Ibn Qayy„m the general principles of religion are binding
and fixed for mankind until the day of judgement. Particular principles,
however, are subject to public interest (ma la ah) and the public interest
(ma la ah) changes as circumstances change.13 The Qur’Ln does promote
reforms and new solutions by saying that if man does not know, he should

6
Nasaf„,’Abd Allah bin A mad bin Ma mùd afiz al-Din Ab Al-Baraqât Al- anafi (d.710/1310), MadLrik al-TanzKl
wa HaqLik al-Ta’wKl, Beirut, V, 401.
7
Karadawi Yusuf, slam Hukuku: Evrensellik SPreklilik, tr. By Y. I|\c\k and A. Yaman, Istanbul, October 1999, p. 26.
8

Qur’Ln: 15/9.
Qarad‚w„, ibid, p. 26.
10
Qur’Ln: 21/107
11
Qur’Ln: 7/158
12
Abƒ D‚wƒd, “Sunnah”, ii, 518.
13
Ibn al-Qayyim, Al-Turuq al-Hukmiyyah, Egypt, 1317, p. 18; Shalab„, Ta‘lKl al-A kam, Egypt, 1947, p. 318.
9
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go and ask someone who does. As the verses indicates, “So ask the people of
the reminder”14
In Islamic law, there are many areas that are open to personal judgement, where the principles involved are uncertain or speculative ( annK).
Here, uncertainty ( an) may come from the nature of some texts, which are
open to interpretation, which is the case with most of the Sunnah. Or uncertainty may come from ambiguity in the meanings of the Qur’Ln itself. When
investigating such texts, what needs to be clarified is the underlying principle
of the text; the text should be interpreted according to the circumstances
prevailing at a given time, through ijtihLd.15
Rahm‚n’s method of fiqh is based on principle that “permanent validity
or absolute validity does not belong to a particular principle but to the general principles of the Qur’Ln”. This view is not new: early jurists such as Abƒ
an„fah, M‚lik and Abƒ Yƒsuf; and later jurists such as Sh‚ ib„ applied the
principle actively in their work. All other jurists only acknowledged this
principle.16
According to Hawkings, while some do doubt whether the Islamic
system can integrate into contemporary life and produce new laws that
would reflect the facts of contemporary life the answer is that in the Islamic
legal order, all sorts of potentialities and possibilities exist. Regarding its
flexibility towards new developments and issues, Islam is as capable as other
legal systems. Therefore, difficulties and problems do not exist because of the
Islamic legal system inability to advance, but because of the failure of
Muslims to practice it correctly.17
George Bernard Shaw considered Islam as the only religion that has a
revolutionary character and the ability to suit the benefit of the public at any
given period.18
At the International Comparative Law conference held at The Hague in
1937, one of the conclusions was that Islamic law is a legal system which
the vitality and capacity to advance.19 The 1948 International Jurists
Congress at The Hague concluded that “because of its flexible structure and
the importance, the International Jurists Association should make an effort to
promote comparative investigation of Islamic legal system.”20 And In 1950 at
the University of Paris, there were a series of conferences called “Islamic Law
14

Qur’an: 21/7.
Karadawi, ibid p. 175; for qat’iyya and zanniyya, see in Mu ammad Fat Dir„n„, Al-ManLhij al-U QlKyyah fi alIjtihLd bi al-Ra’y fi al-TashrK‘ al-IslLmK, Al-Ris‚lah, Beirut 1418/1997, p. 22.
16
Fazlur Rahm‚n, slam ve Ça da l k, tr: by Alparslan Aç\kgenç, Ankara 2002, p. 33.
17
Hawkings, Global siyasetin mahiyeti cited in Qarad‚w„, Evrensellik, p. 128.
18
Bernard Shaw, The Muslim Review, March, 1933.
19
Subk„ Sayis and Barbar„, TLrKkh al-TLshrK al-IslLmK, p. 353-354, quoted from Qarad‚w„, Islam Hukuku evrensellik
sureklilik, p. 130.
20
Zark‚, Al-Madkhal al-Fiqh al-‘Nm, Dimishq 1968, v: 1, p. 245.
15
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week”, where it was declared that Islamic law possesses the strength to
respond to all aspects of life and necessities of the modern times.21
Islamic law is meaningless without human input, and as such it is
inaccurate to call it ‘divine’. Muslim jurists’ interpretations certify the divine
principles revealed as applicable. However, it is incorrect to call human
interpretations of divine principles secular. If that assumption were true, all
Islamic schools of thought would be secular since they are different
interpretations of Islam. However, Islamic law can be considered as a
produced of Muslim jurists.22
As K‚tip Chalab„ (d.1657) explains, even though Islamic law is open to
developments and advancements, Muslim people prefer to remain ignorant to
progress in the world:
“But many unintelligent people…
remained as inert as rocks, frozen in blind
imitation
of
the
ancients.
Without
deliberation, they rejected and repudiated the
new sciences. They passed for the learned
men, whilst all the time they were
ignoramuses, fond of disparaging what they
called ‘the philosophical sciences,’ and
knowing nothing of the earth or the sky. The
admonition ‘Have they not contemplated the
Kingdom of Heaven and Earth?’ Qur’Ln,
(7:185) made no impression on them; they
thought, “contemplating the world and the
firmament’ meant staring at them like a
cow.”23
Diagnosing the adequate and inadequate characteristics of Islamic
law for reforms
Characteristics of Islamic law that are conducive to reform:
Some Islamic rulings which are connected to a certain reason (‘illah)
may change depending on the time and the territory, but all others remain
the same. In the Qur’Ln, the ‘illah behind a ruling is usually given. For example an alcohol and gambling: “Satan wants only to excite enmity and hatred between you with intoxicants and gambling, and hinder you from the

21

Ibid , v: 1, pp. 245-246.
Fazlur Rahman, “Islamic Modernism: its Scope, Method and Alternatives”, IJMES, 1 1970, pp. 317-333, see in
“Makaleler III”, p. 80.
23
K‚tip Chalab„, Balance of Truth (Engl. Transl. From Turkish by G. L. Lewis), London 1957, 25. quoted from
Ra m‚n, Islam, London, 1966, p.187,
22
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remembrance of God and form prayer.”24 The reason behind the prohibition of
alcohol and gambling is also explained in the text, as they would cause hostility and hatred among people.
In the Qur’Ln both reason for, and the wisdom behind, rulings are indicated.25 Because of this the majority of Muslim scholars reached the conclusion that “the reality of the text is justification (ta‘lKl)” and the importance of
the rulings are about what they are referring to and their qualification rather
than their simple exteriors.26
Muslim scholars also take the Qur’Ln’s general principles the current
time and place, and factors27 into consideration when interpreting na .
Particular principles are improvable with regard to the time-place principle. These are also related to the evolution of traditions and customs. Abƒ
Yƒsuf (d.182/798) founded a principle based on this, which is a highly significant issue for all Muslim jurists. For him, the measurements (waznK) of
commodities which are subject to interest must be established in accordance
with contemporary traditions.28 During a given period of time, people may
adopt new forms of measurement, redefining the old rules.
Much later, Fazlur Rahman emphasises the “Model TashrK‘”29 principle.
He divides the existing na into two different categories as “legislative essence” and “factual legislation” and he adds:
“In the Qur’Ln, the legislative essence is
related with human principles such as freedom and responsibility, which have been reformed as new legislations; the factual legislation on the other hand is related with actual
human practices as a common example to the
legislation sources.”30

24

Qur’Ln: 5/91.
Ibn al-Qayyim, I‘lLm al-Muwaqqi’Kn min Rabb al-‘NlamKn (edt: : ‘Abd al-Ra m‚n al-Wak„l), Cairo, i, 196; Shalab„
Mu ammad Mu af‚, “Ta‘lKl al-A kLm ‘Ar wa Ta lKl li- arKqat al-Ta‘lKl wa Ta awwurLtihL fK ‘U Qr al-IjtihLd wa
al-TaqlKd”, Egypt, 1947, p. 14; Ibn ‘Åshƒr, Mu ammad ‚hir (d.1973), “MaqL id al-SharK‘ah al-IslLmKyyah” (Islam
Hukuk Felsefesi, Gaye Problemi), Ragbet, translated by Vecdi Akyüz-Mehmet ErdoZan, Istanbul, 1999, pp.14, 89,
105-107.
26
Ibid.
27
Sh‚ ib„, Abƒ Ish‚q Ibr‚h„m bin Mƒsa Al-Ghirn‚ „ (d.790/1388), Al-MuwLfaqLt fK-U Ql al-SharK'ah, translated into
Turkish slami ilimler metodolojisi by Mehmet Erdo an, †z yay\nc\l\k, Istanbul 1999, III, 409; †. Kafi Dönmez, “†slam
Hukukunda MÆctehidin Naslar Kar \s\ndaki Durumu”, MUIFD, Istanbul 1986, 35.
28
Dabbƒs„, Dabbƒs„, Abu Zayd ‘Abd Allah, ‘Ubayd Allah b. ‘Umar bin ‘Iys‚ (d.430/1039), KitLb Ta’sKs al-Na ar,
edt. Mu afa Mu ammad al-Qubb‚n„, Beirut; 77; Ibn ‘Abd al-D„n, Mu ammad Am„n (d.1252/1836), “Radd alMukh Lr ‘alL al-Durar al-Mukh Lr”, Beirut, 1979, IV, 251, 252; Abƒ Sunnah, A mad Fahm„, Al-‘Urf wa al-‘Adah fiRa’y al-FuqahL, Cairo 1947, 62, 141; Zark‚, Al-Medkhal, pp. 891, 905, 910; Karaman, Mukayeseli slam Hukuku,
Nesil yay\nlar\, Istanbul, 1991, II, 216; Karaman, slLm ukukunda ctihad”, MUIFV, †stanbul, 1996, 31; Fahreddin
Atar, Fik h U QlP, MUIFY, Istanbul, 1996, 90.
29
Dönmez, “ slam Hukukunda MPctehidin Na lar Kar s ndaki Durumu”, 45.
30
Rahm‚n, Islam, 47-48.
25
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In the translator’s introduction to the Turkish edition of Rahman’s Islam the translator identifies the main aim of Islam as the creation of a world
in which religious and moral values are in power:
“Since the Qur’Ln has a world view
which strongly depends upon religion and
moral values, it is expected to create a society
where these principles are in power. For this
reason, the Qur’Ln includes some judicial
principles alongside the religious and moral
ones. The Qur’Ln anticipates a social structure
in which people earn their living through honest labouring, alcohol, gambling and interest
do not exist, there is no ethnic and racial discrimination which are against the Taw Kd
principle; people are true believers as well as
morally mature. For example, the Qur’Ln provides the possibility of action in which it is allowed to cut off the hand of the thief, if it is
truly proven that he is found guilty of theft. At
this point Rahman asks this crucial question
is it the only precaution, to cut off one’s hand
in order to prevent the act of theft? Alternatively, is it possible to think about other forms
of preventing methods in terms of reaching
the main aims of the rulings? In other words,
are we going to be considered as an outsider
in Islam if we think that “chopping off the
hands” has belonged to the structural conditions of a given society and we claim that the
eternal aim overrules the literal meaning, and
we establish our legislation according to this
understanding? According to Rahm‚n the answer of this question is “No””.31
Fazlur Rahm‚n said that when interpreting the Qur’Ln in a contemporary way, one must pay attention and be sincere. He went on saying “one
must not aim to make the Qur’Ln express one’s own ideas”32.
Delay is one method of maintaining temporary ma la ah, as when the
Prophet banned the punishment of chopping off the hands. Ibn al-Qayy„m
comments on this issue: “Even though chopping off the hands is a punish-

31
32

Rahman, Islam, translator’s introduction: IX-X.
Rahman, “ slami Ça da la ma”, †slami Ara t\rmalar Magazine p. 318.
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ment set by God, the Prophet delayed this punishment exceptionally when
war was in progress as the offender might join the pagans out of anger and
spite, and that would offend God more.33
Another important point is that the time-place factor in the Qur’Ln
ensures the application of general principles, and maintains temporary public
benefits (ma la ah muaqqat); the delay mechanism does not mean that the
punishment is abolished. If a similar event occurs again, the suspended
punishment would be carried out. Another example is that although the
principle of giving gifts in order to ‘bring hearts together for Isl‚m’ (muallafLt
al-qulQb) was abolished by ‘Umar suggesting that the principle was now
over, it was re-activated by ‘Umar b. ‘Abd al-‘Az„z.34
Ease and Tolerance (mus ma ah):35
Islam in essence declares itself to be on the side of ease and tolerance:
“God intends for you ease, and He does not want to make things difficult for
you.”36 It also claims to want to avoid difficulties “God does not want to
place you in difficult, but He wants to purify you, and to complete His Favour
on you that you may be thankful.”37 The sharK‘ah in general avoided ‘heavy
burdens’ from the beginning; this includes the codes revealed before Islam,
“He releases them from their heavy burdens (of Allah’s Covenant), and from
the fetters (bindings) that were upon them.”38 As commentator and
practitioner of the sharK‘ah, the Prophet wished ease for his people: “Make it
easy not difficult, make it cherished not hated”.39 As ‘Ai’shah confirmed,
“when the Prophet had to choose between two things, he would surely prefer
the easier.”40 In the words of the Qur’Ln, “God wishes to lighten (the burden)
for you; and man was created weak.”41
Dihlaw„ echoes this

33

Qarad‚w„, Eevrensellik, p. 57.
Karaman, ctihLd, 96; Shalabi, Ta‘lil, 87; Regarding ‘Umar’s ijtihâds and their real purposes see: Saffet Köse, “ Hz.
Ömer’in Baz\ Uygulamalar\ BaZlam\nda Ahkâm\n DeZi|mesi Tart\|malar\na Bir Bak\|”, Journal of Islamic Law
Studies, issue: 7, April 2006 pp. 13-50.
35
Ibn ‘Åshƒr, “MaqL id”, p. 123; also see in: M. R‚shid Riz‚, Yusr al-IslLm wa U Ql al-TashrK‘, Egypt 1928.
36
Qur’Ln: 2/185.
37
Qur’Ln: 5/6.
38
Qur’Ln: 7/157; and see: Sh‚ ib„, MuwLfaqLt, i. 304.
39
Bukh‚r„, “‘Ilim”, 11; Muslim, “Jih‚d”, 4; Abƒ D‚wƒd, “Adab”, 17; for more in this, see: Suyƒ „, Jal‚l
al-D„n ‘Abd al-Ra m‚n bin ab„ Bakr bin Mu ammad bin S‚biq al-Din al-Khudayr„ Al- Suyƒ „ (d. 911/1505), “AlAshbLh wa al-Na Lir”, edited by Mu ammad usain Mu ammad H. Ism‚‘„l, D‚r al-Kutub al-‘Ilm„yyah, Beirut,
1422/2001, p.84; Ibn Nuj‚ym, Zayn al-‘Abid al-D„n b. Ibr‚h„m al-Sh‚hir (d.970/1562), Al-AshbLh wa al-Na Lir, D‚r
al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut 1985, pp. 118-119; Mu ammad Khu ar„ (d.1927), “TLrKkh TashrK‘ al-IslLmi”, translated
into Turkish: aydar atipoglu, Kahraman yayinlari, Istanbul, 1974, p. 18.
40
Bukh‚r„, “Man‚qib”, 23; Muslim “Fa ‚il”, 77-78.
41
Qur’Ln: 4/28.
34

1

4

' C

)

“Therefore, whenever a revealed law
(sharK‘ah) is in the making, then, at that time
God, the Sublime, looks at the habits or
customs (‘urf) of people. Whatever is harmful
among their habits, these are then to be
avoided. Whatever good habits are evident,
they are to be left in their original
condition.”42
The founding fathers of Islamic law (salaf-i Lli ) deemed the principle
of ease to be fundamental, and as long as it was not indicated by certain
text, they avoided making judgements such as “this is arLm” (forbidden) or
“that is alLl” (permissible), instead their expressions were “I do not find
that likeable, or I find that particularly dislikeable”.43 The principle of ease
tolerance must prevail as long as they do not become a threat to the purposes
of the sharK‘ah.44
Also there is an important institution in Islamic law as legal loopholes
( ila-i shar‘Kyyah):45 This institution is one of the developments originated
from the principle in order to be an aid to the removal of legal obstacles. The
main point of the legal loophole is to reach a solution when stagnation has
occurred about particular issue. As Sh‚ ib„ says, “As God rendered some
things prohibited or permitted without giving any reason such as fasting or
the payment of interest. God also gave reasons why He prohibited or
permitted some issues such as making zakLh (tax) obligatory or benefiting
from usurped commodities prohibited. If one can find an acceptable reason to
make what is obligatory, non obligatory, and to make the prohibited look
permissible that is called a loophole.”46
The principle of necessity ( arQrah) also developed in connection with
the principle of ease and tolerance. It originated from the desire to avoid
hardship and to secure ease. A clause from the Majallah explains this
principle: “Necessity renders prohibited things permissible”.47 In addition to
this, the indulgence (rukh ah) is also a vital principle to make difficulties

42
Dihlaw„, “FuyQ ”, see in Fazlur Rahm‚n, Revival and Reform in Islam, Cambridge History of Islam, D.M. Halt,
C.B,Cambridge Uni. Press, Cambridge 1970, p. 181.
43
Sh‚ ib„, MuwLfaqLt, iii. 142; Qarad‚w„, Al- alal wa al- aram fi al-IslLm, Cairo, 1976, pp. 26-27.
44
See more about the concept of ease and tolerance: Yusuf al-Qaradawi, Kolay ve ÇaZda| bir F\kha DoZru, tr. by
Abdullah Kahraman, Journal of Islamic Law Studies, issue: 3, year 2004, pp. 55-75
45
For the ila-i shar‘iyyah, see: Abu Zahrah, Mu ammad (d.1395/1974), AbQ anKfah, Translated into Turkish by:
Osman Keskio lu, 3rd edt. Ankara, Diyanet yay\nlar\, 1999, pp. 446-468; Mutafa Bakt\r, slam Hukukunda ZarQret
Hali, Ankara, AkçaZ yay\nlar\, pp. 153-164; Ibn al-Qayy„m, “IghLsat al-LahfLn min masLyidi al-Shai Ln”, ed: Majd„
Fath„ al-Sayy„d, Cairo, 1310, iii, 107-417; Karaman, slLm ukuk Tarihi”, †z Yay\nc\l\k, †stanbul, 1999, pp. 77-78;
Sh‚ ib„, MuwLfaqLt”, ii, 380-390.
46
Sh‚ ib„, MuwLfaqLt”, ii. 378-380. see more about legal loopholes: Saffet Köse, slam Hukukunda Kanuna Kar
Hile, Birle|ik Yay\nc\l\k, Istanbul 1996.
47
Al-Majallah: clause: 21
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easy. According to Sh‚ ib„, this occurs from the fact of avoiding hardships
and difficulties. In actual fact, necessity ( arQrah) is a general principle,48
and indulgence (rukh ah) occurs because of it.49
The Universality of Islam:
1- The meaning of universality here refers to Islam is not belonging to
a particular period,50 thanks to what Muslims believe is its divine
characteristic. Islam is seen as the last testament the completion of all.
“And this (submission to Islam,) was
enjoined by Abraham upon his sons and by
Jacob, (saying), “O my sons! God has chosen
for you the (true) religion, then die not except
in the faith of Islam (as Muslims Islamic
Monotheism).”51
“And We have sent down to you (O
Mu ammad) the Book (this Qur’Ln) in truth,
confirming the Scripture that came before it
and Muhaymun (trustworthy in highness and
a witness) over it (old Scriptures). Therefore,
judge among them by what God has revealed,
and do not follow their inclinations, diverging
away from the truth that has come to you. To
each among you, We have prescribed a law
and a clear way. If God had willed, He would
have made you one nation, but that (He) may
test you in what He has given you; so compete
in good deeds. The return of you (all) is to
God; then He will inform you about that in
which you used to differ.”52
Islam was revealed as a system for life for the present and the future. 53
In order to respond to the requirements of every era, a legal system must
possess universal values so it would have qualifications to implement itself,
and only a legal system with divine and thus timeless characteristics is
adequate for such a role.
48

Sh‚ ib„, MuwLfaqLt, i, 93.
Ibn ‘Åshƒr, MaqL id al-SharK‘ah, 173.
50
Erdo an, A kam n Degi mesi, †stanbul, M.Ü.†.F.V. yay\nlar\, p. 61
51
Qur’Ln: 2/132.
52
Qur’Ln: 5/48.
53
Qarad‚w„, Al-Kha Li al-Nmmah li al-IslLm”, Beirut 1985, 105-107.
49
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2- As a juridical system for all humanity. “And we have not sent you (O
Mu ammad) except as a giver of glad tidings and a warning to all mankind,
but most of men know not.”54 Since the Prophet was sent for all humanity,
therefore Islamic law is a legal system for all of mankind. Mu ammad is seen
as a mercy for the universe and a guide for all humanity. Islam is not for
particular territories or societies; on the contrary it is for all, whether black or
white, ‘Arab or non-‘Arab, in the East or in the West, regardless of their
social structure, Islam is theirs as they are human.55
The Islamic legal system is sent for universal purposes and the nature
of human beings requires them to have equal rights to live regardless of their
colour, physical appearances, their race and nations. In regard to this issue
the Qur’an has numerous verses: 56 “God intends for you ease, and He does
not want to make things difficult for you”57, “God likes not mischief”58, “And
there is (a saving of) life for you in (al-Qi L - the law of equality in
punishment)”59 “Your blood, your possession and your honour are arLm
(prohibited) to one another.” 60, “When much of it result intoxication, the less
of it is also arLm” 61, “Harm is neither inflicted nor reciprocated in Islam” 62,
“You are all from Adam”.63
Ibn ‘Åshƒr emphasises the belief that Islam offers the same values for
people in no matter which era they live. they had lived. He also stressed on
Islam’s capability to integrate into different societies without bringing them
difficulties and to reform these societies through implementing Islamic
rulings.64
3-Fundamental human rights and equality65: This is a result of Islam’s
general and universal characteristics “The believers are nothing else than
brothers”66. In their nature all humans are created equal; this is one of the
fundamentals of Islam, and Islam considers all humans as equal, therefore
all humans are assumed as equal because of their nature in the context of a
legal system. “You are all from Adam” 67. Freedom68 is one of the natural
54

Qur’Ln: 34/28.
Qarad‚w„, slam Hukuku evrensellik sPreklilik, p. 37.
Ibn ‘Åshƒr, MaqL id, p. 94.
57
Qur’Ln: 2/185.
58
Qur’Ln: 2/205.
59
Qur’Ln: 2/179
60
Bukh‚r„, “ udƒd”, 9; Muslim, “ ajj”, 147.
61
Abƒ D‚wƒd, “Ashribah”, 5; Tirm„z„, “Ashribah”, 3.
62
M‚lik, MuwattL’, “Qa ‚”, 26.
63
Khutbah al-WadL (last ceremony): see in amidullah Mu ammad, slam Peygamberi, Istanbul 1980.
64
Ibn ‘Åshƒr, MaqL id, p. 98.
65
For equality, see: Karaman, Mukayeseli slam Hukuku, Nesil yay\nlar\, †stanbul, 1991, i, 111-113; ‘Al ‘Abd alW‚ id W‚f„, HuqQq al-InsLn fi al-IslLm, Cairo 1979.
66
Qur’Ln: 49/10
67
Khutbah al-Wad‚ (last ceremony): ibid.
68
For freedom, see: Munci Kapani, nsan Haklar n n Uluslararas Boyutlar , †stanbul 1987, 106-119; Karaman,
Mukayeseli, i. 113-118; W‚f„, Huquq al-InsLn, p. 195-251.
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(fi rK) rights and it cannot be transferred to anyone as ‘Umar said, “How dare
you enslave people while their mothers gave birth to them freely.”69
Fazlur Rahm‚n stresses on two main points in order to ensure that the
Islamic legal system Islamic institutions function properly: “First one must
move from the concrete case treatments of the Qur’Ln taking the necessary
and relevant social conditions of that time into account to the general
principle upon which the entire teaching converges. Secondly, from this general level there must be a movement back to specific legislation, taking into
account the necessary and relevant social conditions now obtaining”.70
The M‚liki jurist Sh‚ ib„ (d.1388) advised Muslims that investigating
the notion of certainty should not be practised through looking into
particular verses, but it should be sought in the Qur’Ln as a whole, as that is
the only logical method. He also pointed out that eternal validity does not
belong to a particular solution in the Qur’Ln but that characteristic only
belongs to the general principles.71
Furthermore, the principle of flexibility is one of the most crucial
concepts of Islam as this principle allows changes and thinking through
different dimensions in order to reach a solution for newly emerging
challenges.
The meaning of flexibility must be clarified. The unchangeable
characteristic of Islam can not be thought of separately from the principal of
eternal validity. The concept of flexibility ensures the inalterable core’s
adjustment to variable circumstances.72 The concept of flexibility does not
mean a loss of dignity and decency of the inalterable essence of the Islamic
legal system. On the contrary, the concept of flexibility shows the does
indicate capability of Islamic law to face new challenges and address new
issues in the legal system. The implementation of law is not limited to a
single method as it is constantly developing. It has the capability to address
and respond to the new and unknown issues and difficulties of all eras.73 The
most important fact necessitating flexibility is the need to accomplish the
purposes of the ShLrK‘.
The Companions and their followers were the first people to take causes
and circumstances beyond the text into consideration when implementing
laws. As soon as they realized that certain adKth were referring to a
particular incident during the Prophet’s time, and that these circumstances
were no longer existent, they avoided practicing these adKth via their literal
69

Ibn ‘Åshƒr MaqL id, pp. 107-108.
Rahm‚n, IslLm and Modernity, p. 20.
71
Sh‚ ib„, MuwLfaqLt, v: 1, pp. 13-14.
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Erdo an, “Ahkam n De i mes ”, p. 37.
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Qarad‚w„, slam Hukuku evrensellik sPreklilik, p. 40; Zark‚, Madkhal, p. 1/149; Sawa Pasha, “IslLm ukuku Nazariyat ”, translated by Baha Ar\kan, Ankara 1965, ii, 358.
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meanings.74 It is very important to analyze the causes behind the text in
order to understand what it really means and refers to, thus rendering the
text applicable to later eras. It is obvious that the text has never been
changed or transformed; however, the understanding and interpretation of
the na has been subject to transformation, so that they could become
rulings for what was new and unknown. Accurate understanding and
requires serious work and certain conditions.
interpretation of na
Knowledge of linguistics, history, sociology, and awareness of the ShLrK‘s
purposes are essential elements when interpreting na into a situation other
than what is literally indicated.75
Qualities of Islamic Law not conducive to reform:
In the Islamic legal system there are some areas where imposing
reforms would neither be right nor acceptable. Imposing ijtihLd on these
issues is not allowed as it might imply a change to the fundamentals of
religion. Such areas can be identified by mu kam verses and these are the
fundamentals which gave rise to definite rulings. As these rulings are
obvious, clear and identified, even two jurists cannot have disagreement over
them because they are fixed by the Qur’Ln and the Sunnah MutawLtur
(successive tradition). For examples: obligatory prayers; zakLt; fasting;
pilgrimage; the ban on adultery, interest, intoxicating substances and
gambling, and son on.76
However, even though divine wisdom may lead Muslims to observe the
general wisdom in the sharK‘ah, it may not be enough to reveal the cause
(‘illah) underlining each of the rulings. However, Muslims argue that is
simply due to the fact that as humans we are not mature enough to see the
wisdom behind those rulings. There are rulings, the wisdom of which our
minds are not capable enough to realize. In such cases, man can do nothing
but obey.77 An example would be: “Menstruating women are not obliged to
make amends for their missed alLt (prayers) but they are obliged to make
amends for their missed fasting”.78
Similarly, it is pointless to question the issue of nullification of wu Q
(ablution). According to Sh‚fi‘„, for example, the wu Q becomes null when
one touches his sexual organs, or touches a woman who is not ma ram; but
in order to renew the wu Q, the ritual must be repeated rather than cleaning
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Qarad‚w„, Evrensellik, p. 180.
For this, see: Shalab„, Ta‘lKl; Sh‚ ib„, MuwLfaqLt; Bƒt„, awLbi al-Ma la ah; Abƒ Sunnah, Al-‘Urf”.
Qarad‚w„, Evrensellik, pp. 41, 174. also see: Maudƒd„, Islamic law and constitution, Islamic publications ltd
Lahore, translated by Khursh„d A mad, 1960, p. 60.
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Sh‚ ib„, MuwLfaqLt, ii. 308.
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Bukh‚r„, “ awm”, 41; Åmid„, I kLm, iv, 274; Ibn Åshƒr, MaqL id, 44
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the parts of the body that came in contact.79 Even though urinating nulls the
wu Q, again the whole ritual must be repeated to renew it, but the ritual
itself does not include washing the penis. In other words, such rituals cannot
be understood rationally. If it were a matter of reason, rubbing underneath
the khuf (black leather boots) would be much more logical when performing
the wu Q, rather than over the khuf as is the case. 80
The unquestionable issues of the sharK‘ah can be generalized under the
categories of ‘ibadLt, penalties, kaffLrLt (penances) and proportions of
inheritance.81
Since human nature is seen as unchangeable, there is no reason or
need to change regulations regarding to the relationship between God and his
subjects, or in ‘ibadLt (worshiping) and i‘tiqLd (belief): Muslims believe that
it is obligatory to preserve these under all circumstances in every era. Every
kind of reform relating to ‘ibLdLt is categorised as an innovation (bid‘ah)
that is excluded from Islam.82
Also, authorization of alLl and arLm belongs only to God83;
rendering alLl as arLm and vice-versa is strictly forbidden.84
The purpose of the Islamic legal system is not to create reasons to
consent and obey to so-called advancements in society, but to avoid
wrongdoings. Since Islam is not a social construct, it is not in a position to
transform itself for the sale of any particular society or set of historical
circumstances. On the contrary, societies are expected to hold on to Islam
and transform their circumstances accordingly in order to perfect their way of
life. The Islamic legal system always has the last word because, as Muslims
believe, it is the word of God. However, this should not make people mute
and motionless before Islam, because Islam allows people to have a unique
role in interpreting the text in order to derive new rulings which can respond
to new issues.

79
It is a controversial subject. According to anaf„ scholars, touching a woman or a sexual organ does not nullify
ablution.
80
Ibn ‘Abd al-Shakƒr, Musallam, ii, 315.
81
For more in this see: Sh‚ ib„, Al-I’tisLm, Beirut, ii, 132; MuwLfaqLt, ii, 300; Ibn al-Qayy„m, IghLsat al-LahfLn, i,
488; Suyƒ „, Al-AshbLh, 421-422; ‘Abd al-Wahh‚b Khall‚f (d.1376/1956), “Ma Lder al-TashrK al-IslLmK fK mL lL
Na ah fKhK”, D‚r al-Qalam, Kuwait, 1993, 26; Abƒ Zahrah, AbQ anKfah, 333; Shalab„, Ta‘lKl, 296, 322; Ibn Åshƒr,
MaqL id, 109; Dir„n„, ManLhij al-U Qliyyah, 20.
82
Sh‚ ib„, “I‘ti Lm”, ii, 135; Khall‚f, “U Ql”, 200.
83
Qur’Ln: 6/119; 42/21; 10/59; 16/116.
84
Qarad‚w„, Al- alal wa al- arLm, 24; Karaman, GPnlPk Ya ant m zda Helaller ve Haramlar, Istanbul 1982, 17.
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The immutable aspect of Islamic law:
Divine Law:
While the rulings of the Islamic legal system are considered by many to
be inalterable because of its divine character, in reality it is only the rulings
regarding worship which must be remain unaltered and unquestioned: to
change these would be seen as an attempt to change the religion.
One fallacy, encouraged to an extent by decades of western cultural
imperialism, is that Islamic law is not open to reform because of its divine
origins. That’s why they assumed that it has a static character which can not
be developed. Their claim is that a divine law cannot be renewed by men, and
thus can never address or respond to new issues.85
Religion cannot be reformed according to the whim of humans but can
only be changed by God. Muslims believe that people do not have the
capacity to live without guidance from God, both for the affairs of this world
and the next86:
“And when Our Clear Verses are recited
unto them, those who hope not for their
meeting with Us, say: Bring us a Qur’Ln other
than this, or change it “say (O Mu ammad): It
is not for me to change it on my own accord; I
only follow that which is revealed unto me.
Verily, I fear if I were to disobey my Lord, the
torment of the Great Day (i.e. the Day of
Resurrection)”.87
Islam can accommodate all times and territories and has a divine
purpose.88 The purpose of religion is to establish and maintain the perfect
relationship between God and his subjects.89 Since Islam, as Muslims believe,
is the last and the most preserved religion, its purpose is to maintain
monotheism and maintain justice on earth:
“O you who believe! Stand out firmly for
justice, as witnesses to Allah; even though it
be against yourselves, or your parents, or your
kin, be he rich or poor, Allah is a Better
Protector to both (than you). So follow not the
lusts (of your hearts), lest you may avoid
85
A critical analysis for this attribution see: Saffet Köse, Ça9da htiyaçlar ve slam Hukuku, RaZbet Yay\nlar\,
Istanbul 2004, pp. 9-42.
86
Qarad‚w„, ibid. p. 39; Erdo an, slam Hukukunda Ahkam n De i mesi, p. 20.
87
Qur’an: 10/15.
88
Erdo an, slam Hukukunda Ahkam n De i mesi, p. 25-29.
89
Qur’Ln: 84/6.
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justice, and if you distort your witness or
refuse to give it, verily, Allah is Ever Well
Acquainted with what you do”.90
For the creation of a moral society, all the rulings that the Islamic legal
system possesses are intended to preserve the triple system of monotheism,
justice and morality. No one has a choice whether to accept, refuse or change
God’s sharK‘ah and its rulings
“It is not for a believer, man or woman,
when God and His Messenger have decreed a
matter that they should have any option in
their decision. And whoever disobeys God and
His Messenger, he has indeed strayed in a
plain error.”91
The religion is also seen as perfected: “This day, I have perfected your
religion for you, completed My Favour upon you, and have chosen for you
Islam as your religion.”92 The institution of prophecy ended with Mu ammed:
“Mu ammed is not the father of any
man among you, but he is the Messenger of
God, and the Last (end) of the Prophets93 and
God is Ever All Aware of everything.”94 “And
whosoever does not judge by what God has
revealed, such are the kLfirQn (i.e.
disbelievers-of a lesser degree as they do not
act on God Laws)”95, “And whosoever does not
judge by what Allah has revealed, such are the
LlimQn (polytheists and wrong doers- of a
lesser degree)”96, “And whosoever does not
judge by what Allah has revealed (then) such
(people) are the FLsiqQn (the rebellious i.e.
disobedient (of a lesser degree) to Allah.”97
Surely, Islamic law is a divine law98 in terms of its original source,
which is the Qur’Ln. Muslims believe that the Qur’Ln is incomparable to
90

Qur’Ln: 4/135.
Qur’Ln: 33/36.
92
Qur’Ln: 5/3.
93
According to Abƒ Hurairah God’s Messenger said, “My similitude in comparison with the other Prophets before me
is that of a man who has built a house nicely and beautifully, except for a place of one brick in a corner. The people go
round about it and wonder at its beauty, but say: ‘Would that this brick be put in its place!’ So I am that brick, and I
am the last (end) of the Prophets.”( a i Al-Bukh‚r„, v: 4, adKth no: 735).
94
Qur’Ln: 33/40.
95
Qur’Ln: 5/44.
96
Qur’Ln: 5/45.
97
Qur’Ln: 5/47.
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Qarad‚w„: ibid, p. 35; ErdoZan: ibid , p. 20.
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works of human legislation. Islamic law is sent by God, He knows His
subjects well, as is aware of what they need. He does not discriminate one
race over another, one territory over another, as the creator of all He creates
all, His subjects are equal in their nature regardless of who they are, what
they look like, where they live.
“Should not He Who have created
Know? And he is the Most Kind and courteous
(to His slaves) All Aware (of everything)”99
“This is a Book which We have revealed unto
you (O Mu ammed) in order that you might
lead mankind out of darkness into light by
their Lord’s Leave to the Path of the AllMighty, the Owner of all praise.”100
The second source of Islamic law is the Sunnah, which is based on
wa y (revelation) and aims to explain the Qur’Ln: “Nor does he speak of (his
own) desire. It is only an Inspiration that is inspired.”101
The fact that sources of Islamic law are divine bestows upon it an
inalterable characteristic; even the Prophet who delivered the divine message
was unable to change the Qur’Ln’s rulings: “Say (O Mu ammed): it is not for
me to change it on my own accord; I only follow that which is revealed unto
me. Verily, I fear if I were to disobey my Lord, the torment of the Great Day
(i.e. the Day of resurrection)”102. Moreover, what was not made possible for
the Prophet would surely not be possible for anyone else: “And the Word of
your Lord has been fulfilled in truth and in justice. None can change His
Words. And He is the All-Hearer, the All-Knower.”103 Also, God promises to
protect the divine revelation until eternity: “Verily We: it is We Who have
sent down the Dhikr (i.e. the Qur’Ln) and surely, We will guard it (from
corruption).”104
Without doubt, Muslims believe that these verses guarantee the
religion will not be changed, but rather that it will be protected and preserved
as it was revealed. However, the concept of sharK‘ah is different from the
concept of religion and they should not be confused.
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Qur’Ln: 67/14.
Qur’Ln: 14/1.
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Qur’Ln: 53/3-4.
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The perfected Religion:
“This day, I have perfected your religion for you, completed My Favour
upon you, and have chosen for you Islam as your religion.”105
Sh‚ ib„ (d.790/1388) gives arguably the best explanation of what is
meant by ‘perfected religion’. “The purpose of perfection in the verse is about
general principles but not a particular principle. The concepts of arQriyyLt,
LjiyyLt and their ta sKniyyLt (perfection) are well explained. Sometimes, it is
based on the ijtihLd principle, it might be essential to deal in some particular
matters by implementing general principles. Performing ijtihLd is verified in
the Qur’Ln and the Sunnah and so ijtihLd must be performed in order to
render Islam beneficial and precise. Therefore, there is a role retained for
ijtihLd in the sharK‘ah and ijtihLd is only possible for the issues that have no
references in the text. It is an impossible task to locate all particular issues in
the verses, since particular issues are endless and cannot be listed or
numbered. The meaning of perfected religion in the verse can be identified
as; all the general principles which might be needed for any particular issues
are available in the Qur’Ln.”106
The Qur’Ln is not expected to include and explain every single rule; if
this were the case, it would be never ending: “And if all the trees on the earth
were pens and the sea (were ink wherewith to write), with seven seas behind
it to add to its (supply), yet the Words of God would not be exhausted. Verily,
God is All-Mighty, All-Wise.”107
Qurtƒb„ (d.760/1359), one of the greatest interpreters of the Qur’Ln,
agrees that the ‘perfected religion’ verse is referring to general rulings and
principles. For example, with the performance of ajj as the fifth pillar of
Isl‚m, the five pillars of Isl‚m are completed. It is interesting to note that the
‘perfected religion’ verse was revealed when the Prophet was visiting ‘Araf‚t.108 When the adith “Isl‚m is established on five fundamentals.”109 is
taken into consideration along side the verse, it will again become clear that
the verse is referring to the completion of ‘ibLdLt. Another adith of the
Prophet asserts that: “Whatsoever is not included in our task (religion) is
completely rejected”.110 The meaning behind “not included” is related to
innovations (bid‘ah) of the religion. Investigation of the adith of Mu‘adh111

105

Qur’Ln: 5/3.
Sh‚ ib„, Al-I’ti Lm, v: 1, p. 305; MuwLfaqLt, v: 1, p. 32, 77.
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Qur’Ln: 31/27; 18/109.
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Abƒ ‘Abd Allah Mu ammad b. A mad Qurtƒb„ (d.760/1359), Al-JLmK‘ li A kLm al-Qur’Ln, D‚r al-i y‚ al-Tur‚s
al-‘Arab„, Beirut 1967.
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and many other adith would indicate that the institution of ijtihLd is
encouraged112, with the exemption of ijtihLd which is related to ‘ibLdLt.
Religion was perfected as humanity reached a certain degree of
maturity to be able to continue without prophets. The last Prophet set all the
standards and values for humanity so they could work out their destiny for
themselves.113 In the mujaddid adith it is implied that mujaddids will
perform ijtihLd to reform the religion instead of having new prophets sent:
“On the eve of every century, God will send to my community a man who will
renew it din (religion)”114.
The characteristic of inner unity and coherence:
According to the Qur’Ln, Islamic law has a unified character, and hence
whoever tries to favour one verse over the other would be challenged by the
Qur’Ln itself.
“Then do you believe in a part of the
Scripture and reject the rest? Then what is the
recompense of those who do so among you,
except disgrace in the life of this world, and
on the Day of Resurrection, they shall be
consigned to the most grievous torment. And
God is not unaware of what you do.”115
The contents of the Qur’Ln are of course not limited to ‘ibLdLt; the
Qur’Ln includes rulings for social order, mu‘LmalLt (transactions), ‘uqQbLt
(punishment), matrimonial issues, administrative law, and so on. Islamic law
neither separates earthly life from the hereafter, nor restricts itself to faith,
‘ibLdLt, or moral teaching.116
Man is considered as one unit rather than being divided into
components such as body, soul, emotions, and so on: life is assessed as a
whole, just like an individual.117 In connection with this ‘Umar b. ‘Abd al‘Az„z, in his written declaration said; “Execution of penalties is not any
different to practising ‘ibLdLt such as prayers and religious tax”.118
The promotion of worship:
In the creed of Islam the purpose of creating mankind and all other
creations is that they worship God. “And I (God) created not the jinns and
112

Bukh‚r„, “I‘ti ‚m”, 21; Muslim, “’Aqdiyah”, 15; Ibn M‚jah, “A k‚m”, 3.
Rahman, IslLm, 278.
Abƒ D‚wƒd, “Sunnah”, ii, 518.
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Qur’Ln: ii. 85; also see: 4/150-151.
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Bahiy, Al-IslLm fK alli MashLkil al-Mujtama‘Lt al-IslLmiyyah al-Mu‘Lsirah, Cairo 1981, 13; Kawthar„, MakLlLt,
Cairo 1388, p. 88, 1388.
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Ibn Sa‘d, Mu ammad (d.230/844), Al- abaqL al-KubrL, Beirut 1957, v, 378.
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men except they should worship Me (Alone)”119. Therefore, one of the main
purposes of Islam is to enable all humans to be good worshipers of God. To
this end, God bestowed free will. “There is no compulsion in religion. Verily,
the Right Path has become distinct from the wrong path.”120 He gave man the
opportunity to choose right from wrong.
“And verily, We have sent among every
Ummah (community, nation) a Messenger
(proclaiming): Worship God (Alone), and avoid
(or keep away from) Lghut (all false deities
etc. i.e. do not worship Lghut besides
God).”121
Aids to the reforms of Islamic law:
Ijtih d:
It is a well known phenomenon that the first use of ijtihLd was during
the time of the Prophet (pbuh), as can be seen in the adKth of Mu‘adh122. It
was continued by the Companions who were presumably in a better position
than most to understand the purpose of the religion, provide and deliver
responses and solutions for various problems thus serving the purposes of
the sharK‘ah.123
This brings us to the contentious issue so-called ‘gate of ijtihLd’, which
many believe was closed in the 11th century. A decision on whether this gate
is open or not is connected directly to the future of reform. In general, the
consensus of modern Muslim scholars is that the gate of ijtihLd is open.124
IjtihLd is a necessity at all times. Since na does not consist of everything that has happened since the revelation, or everything that will happen,
it is vital to interpret na accordingly with the issues and aspects of contemporary periods. If na was to include rulings on all the aspects of the
world, there would be an excess of information which would be impossible to
materialize, document and recite.125 Elaborating the rules of jurisprudence
(QawL’id al-FiqhKyyah) would help to give exact solutions through which
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Qur’Ln: 51/56.
Qur’Ln: 2/256.
Qur’Ln: 16/36.
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Abƒ D‚wƒd, Sunan, iii, 1019 adith no: 3585.
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Qarad‚w„, Evrensellik, p. 15.
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For example, at the Congress of Islamic Research, held in Cairo in 1964, eighty-two delegates from forty countries
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jurists attempt to derive new rulings based on their interpretation of the
sources, and those rulings themselves.126
Another aid to reform is the existence of political structures and the
authority given to rules by the sharK‘ah to implement it. Islamic law gives
authority to perform ijtihLd to Muslim leaders, jurists, judges and the other
related officials. What is prohibited to Muslim rulers is to divert from certain
legal rulings or to alienate themselves from the main purpose of the sharK‘ah
by opposing the clear indication of na in order to further their own
ambitions or desires. The focal point is their obligation not to contradict the
Islamic principles and na .127
The concept of maq id al-shar ‘ah (purposes or objectives of Islamic law):
The concept of maqL id al-sharK‘ah, as it has been recently called
falsafah al-tashrK‘ can be defined as the purpose of the rule maker for
normative regulations and the benefits anticipated from these.128 This
concept could be assessed under the principle of ma Lli al-mursalah.
There is no doubt that all the divine rulings that govern the affairs of
this world and the universe have purposes, and that these are the purposes
that ShLrK‘ (lawgiver) wishes us to accomplish. It is supported by the belief
that the ShLrK‘ did not create anything without purpose. “We created not the
heavens and the earth and all that is between them for a (mere) play”129,
“Did you think that We had created you in play (without any purpose), and
that you would not be brought back to Us?”130
Understanding the purposes of the sharK‘ah is an indispensable
qualification for a mujtahid in order to perform ijtihLd. Im‚m M‚lik
(d.179/795) regards isti sLn as a purpose-centred method interpretation; in
his estimation, “Isti sLn represents nine-tenth of human knowledge”.131
Ibn ‘Åshƒr opines that “Realizing maqL id al-sharK‘ah rescues people
from narrow mindedness and literalism. The maqL id al-sharK‘ah leads to
undiscovered horizons through eternal principles, and the essence and true
meaning of Islam. To discover the true spirit of maqL id al-sharK‘ah is to
distinguish the earthly from the divine, the temporary from the permanent,
the alterable from the inalterable and the particular from the general. If man
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Suyuti, Al-Ashbah; Ibn Najim, Al-Ashbah.
Qarad‚w„, Evrensellik, pp. 42-43.
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Raysƒn„, NazariyyLt al-MaqL id ‘inda al-ImLm al-ShL ibK”, the IIIT, Maryland USA, 1995, p. 17.
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does this the light of Islam will shine again upon the people and peace and
wellbeing will be brought to our stressful world.”132
A historical approach to the concept of maq

id:

The concept of maqL id emerged in the 3rd century a.h; ak„m alTirm„z„ has the first person in the written literature to use the concept133,
followed by Im‚m Abƒ Man ƒr al-M‚tur„d„ (d.333/944).134 It should be noted
that Juwayn„ (d.478/1085) was the first person to actually attempt an
evaluation of maqL id and ma la ah.135
According to Juwayn„, “Whoever is unable to realize the purposes and
wisdoms behind the orders and prohibitions of ShLrK‘ cannot be considered
wise.”136 Juwayn„ led the organization of maqL id (general principles aimed
to be achieved by Islamic law) into five categories in order to make them as
easily understandable as possible. He was also one of the first jurists to refer
to some of the five fundamental principles (religion, life, intellect, lineage,
property) of sharK‘ah called arQriyyLt.137
Another exemplary personality who expounded on the concept of
maqL id is Juwayn„’s student Ghaz‚l„ (d.505/1111). He divided rulings into
the main categories of mu‘allal (justifiable) and ghayri mu‘allal
(unjustifiable). He converted his tutor’s categorisation of maqL id from five
to three, namely arQriyyLt, LjiyyLt and ta sKniyyLt and later, in relation to
these three, he brought the concept of takmKlLt onto the agenda too.138
Other significant jurists who discussed the concept of maqL id alsharK‘ah were; Fakh al-D„n al-R‚z„ (d.606/1209), Sayf al-D„n al-Åmid„
(d.631/1233), Ibn al- ‚jib (d.646/1249) and ‘Izz b. ‘Abd al-Sal‚m
(d.660/1262) who is known as “master of the scholars”.139 Also Shih‚b al-D„n
al-Qaraf„ (d.685/1286), Najm al-D„n al-Tƒf„ (d.716/1316) are very well-known
names as their opinions on ma la ah were outside the traditional frame.140
According to al-Tƒf„, as the ShLrK‘s primary purpose is “Obtaining
ma la ah and removing evils” therefore this principle must be applied to
customs (LdLt) and transactions (mu‘LmalLt), even when na and ijmL‘

132
Ibn ‘Åshƒr, MaqL id, p. introduction (Hayreddin Karaman), translated by Mehmet Erdo an-Vecdi AkyÆz, Ra bet,
Istanbul 1999.
133
Raysƒn„, NazariyyLt al-MaqL id, p. 26.
134
ibid, p. 29.
135
Ibid
136
Juwayn„, Al-TalkhK fK U Ql al-Fiqh, edt: ‘Abd Allah b. Jawlim, an-Nib‚l„ Shabbi A mad al-‘Umar , Beirut, 1996,
v: 1, p. 206.
137
Juwayni, Al-Bur Ln, v: 2, p. 747.
138
Ghaz‚l„, Abu ‚mid Mu ammad ibn Mu ammad (d.505/1111), Al-Musta fL’ min ‘Ilm al-U Ql, Al-Maktabah alTij‚riyyah Cairo 1356/1937, v: 1, p. 286.
139
Masood M. Kh‚lid, Islamic Legal Philosopy, International Islamic Publishers Delhi, 1989, p. 157.
140
Koca, slam Hukukunda Ma lahat’ Mursele ibid.
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contradict them.141 There is no objection when na and ijmL‘ accommodate
ma la ah. However, when na and ijmL‘ contradict ma la ah, then priority
should be given to ma la ah that can be applied by restriction (takh K ) of
na and ijmL‘ or in the form of declaration (bayLn); thus it would never
imply nullifying na and ijmL‘ or having them excluded from the process.
Giving more priority to the Sunnah because of its explanatory nature rather
than to the Qur’Ln would be a good example here.142
Later, Ibn Taymiyyah (d.728/1328), Ibn al-Qayy„m (d.751/1350) and
Ibr‚him al-Sh‚ ib„ (d.790/1388) all reassessed the concept of maqL id with a
new and systemized method; Dihlaw„ (d.1176/1762) also reassessed
ma la ah and reform. Dihlaw„ passionately argued that “Whoever does not
understand the purposes of shar‘K rulings and whoever insists that these
rulings do not include any ma la ah has not benefited from knowledge or
wisdom. This person should shed tears for his own situation rather expect
praise…”143, ‚hir b. ‘Åshƒr (d.1293/1973) is one of the most recent scholars
to have dealt with the issue, making a great contribution with his work
“MaqL id al-SharK‘ah al-IslLmiyyah”.144
Sh‚ ib„ made efforts into ensuring that the door was open for everyone
to understand the wisdom and subtlety of Islamic law.145 Mu ammad F‚ il b.
‘Åshƒr comments on Sh‚ ib„’s MuwLfaqLt by declaring that “With this book,
Sh‚ ib„ actually constructed a pyramid erected to the sky in terms of Islamic
culture. He succeeded in something that his ancestors simply did not bother
to deal with, and he discovered evidences and methods which guaranteed the
everlasting permanence and purity of the religion. Those who made an effort
to uncover the subtlety of the religion became key personalities. The
importance of Sh‚ ib„’s work has found more resonance during the reawakening of the Islamic world from its long sleep, when religious rulings
contradicted the requirements of contemporary life, especially in current and
previous centuries. In this context, Sh‚ ib„’s MuwLfaqLt is a real saviour.”146
The contemporary scholar ‘Alall F‚s„ emphasises the importance of
maqL id al-sharK‘ah for performing ijtihLd: “MaqL id al-sharK‘ah is an eternal
source for the fields related to legislation and jurisdiction and it is not
outside of the Islamic law; rather it is a source which is at the very heart
Islamic law. It is also not a complicated concept like the ‘law of nature’ which
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Masood, ibid, p. 165.
Najm al-D„n ƒf„ Sulaym‚n bin Abu al-Qawey bin ‘Abd al-Kar m Abu al-‘Abb‚s anbal„ (d.716/1316), Al-Ta’y n
fK Shar al-‘Arba‘Kn, edited by A mad H. Mu ammad Osman, Beirut, 1988, p. 238.
143
Dihlaw„, Sha Wal„ Allah, (d.1176/1776), ujjah Allah al-BLligha, Delhi 1954, v: 1, p. 29, 130.
144
Ibn ‘Åshƒr, MaqL id al-SharKat al-IslLmiyyah, Tunus, 1366.
145
Raysƒn„, NazariyyLt, p. 351.
146
Ibn ‘Åshƒr, Mu ammad F. , N‘lam al-Fiqr al-IslLmK’ fK TLrikh al-MaghrKb al-‘ArabK, p. 76, Tunus, quoted from
Raysƒn„, NazariyLt, pp. 352-353.
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is not certifiable in terms of its purpose and borders…when necessary
maqL id may even be effective for a matter resolved by na .”147
According to Ibn Rushd, shar‘K sources are a matter for juristic thought.
Seen from this angel, the isti sLn of anaf„ and the isti Lb of M‚lik„
complements each other. It is important not to accept one and deny the other
purely on sectarian grounds; in order to reach a solution any of them may be
used as long as they do not contradict general principles. Isti sLn takes
ma la ah and justice into consideration when delivering a ruling , and
jurists supposedly have a better awareness of the ShLrK‘s purposes when
superficial meanings of the rulings are likely to induce injustice and are
authorised and qualified to change such rulings to more just, fair and specific
ones. However, this should never be done by arbitrarily determining
ma la ah. Even though the sharK‘ah provides direct information regarding to
all rulings, when superficial meanings of the rulings are contradictory they
must be interpreted according to na .148
Ibn ‘Åshƒr recommends ijtihLd when na and qiyLs are silent on an
issue, in order to offer solutions to particular matters. He claimed that
“Jurists’ need of maqL id is obvious for such situations, because they have
the responsibility to maintain continuity of the rulings given by Islam for
generations and eras after the Prophet.”149
Moreover, scholars have established standards and principles in order
to set the criteria that would determine the ShLrK‘s purposes, orders and
prohibitions.150 There is a concept of means (wasLil) related to maqL id alsharK‘ah and they are the main instruments in order to achieve maqL id.151
Purposes and means must be assessed together; in other words, the means
depend on the ends. “Once the purpose is dismissed then there is no means
to pay attention.”152 As is written in al-Majallah al-A kLm, “If the principle
fails, the accessory also fails”.153
The fundamental issue is to determine the ShLrK‘s purposes first. For
M‚tur„d„, unalterable monotheist religion is just like rainwater falling from
the sky: it takes a shape only when it hits the earth. There it can become a
river, a muddy pool, or a flood, too, in how the water takes shapes. Different
social structures and cultures require different laws to accommodate their

147

‘Alall F‚s„, MaqL id al-SharK‘ah al-IslLm yah wa-MaqLrimuhL, Matba‘ah al-Ris‚lah, al-Maghrib 1979, pp. 51-52.
Ibn Rushd, Abƒ Wal„d Mu ammad b. A mad b. Mu ammad, al-Qurtub„ al-M‚lik (d. 520/1126), BidLyat alMujtahid wa Nihayat al-Muqta id, D‚r al-Ma‘rifah, Beirut, v: 1, pp. 136, 137, v: 2, pp. 154, 246.
149
Ibn ‘Åshƒr, MaqL id, pp. 15-16.
150
For this criterions and principles, see: Bƒ „, awLbi , pp. 115-118; ‚dim„, Al-IjtihLd, pp. 23-24; Ghaz‚l„, AlMusta fL, p. 179.
151
Ibn ‘Abd al-Sal‚m QawL’id, i. 104; Qaraf„, FurQq, ii. 23; Ibn ‘Åshƒr, MaqL id, 207.
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Qaraf„, FurQq, ii. 33.
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Al-Majallah al-A kLm: clause: 50.
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needs. The essence of the sharK‘ah that was revealed to the Prophets is
always the same because it is revealed from the same origin. The sharK‘ah
has two aspects: the divine and the human. The divine aspect looks to
revelation (wa y) and the Sunnah (tradition) which cannot be altered.
However, their interpretation will change according to different situations
and conditions. The human aspect of the sharK‘ah is the accumulation over
time of rulings given by jurists after interpreting the sources in accordance
with reason and the needs of the age. Evolution is possible at any time
according to new occurrences and situations.
In general, the purpose of the sharK‘ah is to maintain the social
structure and to secure the ma la ah in order to prevent evil.154 Therefore,
one of the main duties of the Prophets is to make efforts to establish justice
and maintain it: “And Moses said to his brother Aaron: Replace me among
my people, act in the Right Way and follow not the way of the mufsidQn
(mischief-makers)”155.
Conclusion:
Since the time of the Prophet (pbuh), the derivation of rules to solve the
obstacles and problems created by social life has taken place in the light of
the Qur’Ln, the Sunnah and through the use of ijtihLd. The process of
performing ijtihLd was misunderstood by some scholars. This concept was
usually evaluated in a wrong context and thus it was regarded as reform in
Islamic law. For development of Islamic law not only the term ijtihLd was
emphasized but also various other terms were used, such as personal
judgment (ra’y), fiqh (giving fatwa), inference (istidlLl), analogy (qiyLs),
deduction (istinbLt), juristic preference (isti sLn)156 to name a few. This
concept (isti sLn) especially removes obstacles occurred on the way of
performing ijtihLd, because whoever performs isti sLn does not rely solely on
personal opinions. Rather isti sLn is one’s use of discretion and common
sense to effect the ShLrK‘s general objectives. For example, if a rule of
analogy causes evil,157 then the departure from analogy is necessary and
isti sLn is applied to remove the evil.158 However, a clear understanding of
the concept of maqL id is a prerequisite before applying isti sLn and other
methods. Briefly, “Isti sLn is a complete understanding of the entire Islamic
scheme of life and a complete grasp of the spirit of Islam.”159 It is therefore
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Ibn ‘Åshƒr, MaqL id, p. 119.
Qur’Ln: 7/142; 7/85; 24/55.
See more about the concept of isti sLn: Saim Kayadibi, “Doctrine of isti sLn (Juristic Preference) in Islamic Law”,
first published by Tablet Yay\nlar\, Konya, June 2007.
157
Sh‚ ib„, MuwLfaqLt, 2, p. 233.
158
Ibid. v: 4, p. 206.
159
Maudƒd„, Abu al-‘Al‚, “Islamic Law and Constitution”, Islamic publications ltd Lahore, translated by Khurshid
A mad, 1960, p. 63.
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my conviction that the concept of maqL id has a vital role in arriving at
appropriate solutions to problems that arise overt.
We can after diagnosing Islamic legal structure conclude that reforms
to Islamic law are not actually needed. However, as Qarad‚w„ emphasised
that the areas that are open to personal judgement, where the principles
involved are uncertain or speculative ( annK) and if there is uncertainty ( an)
may come from the nature of some texts, which are open to interpretation,
which is the case with most of the Sunnah. Or uncertainty may come from
ambiguity in the meanings of the Qur’Ln itself. When investigating such
texts, what needs to be clarified is the underlying principle of the text; the
text should be interpreted according to the circumstances prevailing at a
given time, through ijtihLd.
I have tried to discover whether Islamic law has the ability to
evaluate the contemporary issues. Muslim community either collectively or
individually needs ijtihLd to deduce rulings on issues that may arise over the
course of time. These are vital as long as human beings exist.
Nevertheless, according to Rahman, the factors behind the failures of
reformers in their endeavours are that they have not evaluated these matters
more thoroughly. In a very simple example –polygamy- reformers try to show
that Islam in reality does not allow polygamy at all, and while doing this
they make statements that completely contradict historical fact, and
sometimes give explanations that falsify the Qur’an. Whereas it would have
been more reasonable had they presented their position as follows: the
Qur’Ln has given permission for polygamy, however, the Qur’Ln has put
restrictions and conditions on it which tend to suggest that monogamy is in
fact more suitable to human nature than polygamy. Therefore, the eternal
objective of the Qur’an is towards monogamy.160
This is one part of the problem; the other part is centred on how Islamic
law will deal with contemporary problems irrespective of the types of lawpublic law, criminal law, matrimonial law and so on. The custody of children
after a divorce is one example. Another issue is the fact that the marriage of
a non-Muslim man (Christian or Jewish) to a Muslim woman is prohibited,
but a Muslim man may marry a Christian or Jewish woman.161 And Islamic
banking has never played a significant role in the development of the
financial life of the Muslim community, the method of ijtihLd enables
Muslims who are not allowed to benefit from any form of interest, freedom in
the context of finance and investment in the area of commerce.
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Rahman, Revival, ibid, p. 56.
See the discussion about such marriages; ‘Abdullahi A med An-Na‘im: Kurzman Charles, “Liberal Islam”, Oxford
University press, 1998, pp. 231-232; Nihat Dalg\n, “The Marriage of Muslim Woman with a Non-Muslim Man
According to the Islamic Law”, Journal of Islamic Law Studies, issue: 2, year 2003, pp. 131-156
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In order to give adequate solutions to the new problems,
methodological aspects have to be used in order to provide answer for the
problem at hand. Eventually, competency comes to the agenda and has to be
harmonized with the light of divine and intellectual standards.
IjtihLd plays a primary and residual role that connects more strongly
the textual proof with the maqL id al-sharK‘ah. The primary and principle role
of ijtihLd is to ensure harmony between textual proof and the maqL id
through the provision of alternative evidence in the textual proof which
should be examined with the goal of the sharK‘ah and neither one could be
read in separation from the other in the field of mu’LmalLt. Therefore, the
concept of maqL id comes to the agenda and it has to be consistent in its
detailed meaning.
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dam yöntemlerinden en aG r olan recm cezas , insanl k tarihinin belli
bir döneminde, özellikle OrtadoGu’da, baz kavimler taraf ndan uygulanm t r. Dinî metinlerinde yer ald G ndan dolay , Yahudiler (ve Müslümanlar) bu
cezay dinî niteliGe sahip bir ceza ekli olarak görmü lerdir. Hatta Tevrat’ta
bu ceza, baz suçlardan dolay insanlar n yan s ra hayvanlara yönelik olarak
da önerilmi tir. Uygulamada rabbilerin recm cezas na yönelik s k artlar
getirmeleri ve ona çekimser yakla malar , insan hayat n n bu yolla son bulmas na engel olma eGiliminde olduklar eklinde yorumlanabilir.
Tarihin belli bir döneminden itibaren bu cezan n vahiyle emredilerek
dinî nitelikli bir ceza eklinde onayland G n dikkate al rsak, ilk kitabî din
olan Yahudilikte bu konunun bilinmesi yoluyla, murad- ilahinin konuya
yönelik ilk yakla m n n nas l olduGunun tespiti mümkün olacakt r. Bu
makale, recm cezas n n Yahudilikte hangi suçlardan dolay öngörüldüGü,
uygulanmas n n nas l gerçekle tiGi, cezan n öngörüldüGü suçlar ve uygulanma bak m ndan geli im seyri ve nihayet uygulamadan kald r lmas gibi
meseleleri aç kl Ga kavu turmay hedeflemektedir. Muhtemelen çok eskiden
beri resmi olarak uygulamadan kald r lmas nedeniyle bu ceza ekli hakk nda
bizzat Yahudiler taraf ndan da spesifik olarak yap lm fazlaca ara t rmalar

Marmara Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Kürsüsü Doktora ÖZrencisi.

C % # Q

"# A 3

= *

,

bulunmamaktad r. Makalemiz Tevrat ve Talmud’da ilgili düzenlemeleri tasviri ekilde sunmas n n yan s ra, Yahudi eriat ndaki cezai düzenlemeler
hakk nda ana hatlar yla bilgi vermesi bak m ndan Türkiye’de de bir bo luGu
dolduracak niteliktedir.
I-Yahudi Ceza Hukukunun Genel Özellikleri
Yahudilik, Yahudilerin hayat n düzenleyen ve uyulmas gereken çe itli
türden kurallar ve anlat lar bütünüdür. Onun hukukî boyutu “Halakhah”
eklinde ifade edilir. Halakhah, “gedilen yol, takip edilmesi gereken yol”
anlam na gelip genel olarak hayat n hukukla ilgili olan her yönünü ifade
eden terimdir. Klasik Yahudi kaynaklar na göre, Halakhah’ n en temel kaynaG Sina’da Musa’ya verilen “yaz l vahiy”, yani Tevrat’t r.1
Tevrat bir hukuk kodu olmay p genel anlat m tarz n esas alarak içinde
farkl neviden hükümleri bar nd rd G için2 din alimleri hayata yön vermek
için çe itli yorum metotlar ndan yararlanarak Tevrat’ta yer alan ifadeleri
tefsir etmi , ortaya ç kan problemleri çözmek için bunlardan hükümler ç karm lar.3 Tevrat’ n yorumlanmas ya kutsal metne paralel olarak ya da bir
konuyla ilgili çe itli yerlerde bulunan metinlerin toplam ndan hareketle, yani
sistematik/konulu metotla gerçekle mekteydi. Daha sonradan toplanan sözlü
gelenekte, yani Mi na’da da yöntem olarak bu sistematik/konulu metot
izlenmi tir.4
Mi na ve yorumu Gemara’dan te ekkül eden ve Yahudiler taraf ndan
“sözlü vahiy” mahsulü olarak kabul edilen Talmud, içerisinde k ssa ve
rivayet türlü anlat larla (Haggadah) birlikte er’î-amelî hükümleri (Halakhah) de bar nd rarak alt ana bölüme ayr lmakta olup Yahudi hayat n
düzenleyen kurallar içermektedir. Ceza hukuku alan na dair hükümler,
“zararlar” anlam na gelen Nezikin adl dördüncü bölümde yer almaktad r. Bu
bölüm medenî kanun ile ceza kanunlar n içermekte, ahsa ve mülkiyete
yönelik zararlar, ticaret, mülkiyet, mahkeme, yemin, geçmi dönemlerdeki
ulema taraf ndan verilmi hükümler, putperestlik ve bunlarla ilgili çe itli
konulardan bahseden on kitaptan olu maktad r.5 Bunun d nda kalan diGer

1

Detayl\ bilgi için bkz. Louis Jacobs, “Halakhah”, Encyclopaedia Judaica, VII, 1156-1157. Ayr\ca bkz. Peretz Segal,
“Jewish Law During The Tannaitic Period”, An Introduction to the History and Sources of Jewish Law, ed. N. S.
Hecht ve dZr., New York: Oxford University Press, 2002, 101-140, 106-108.
2
Kutsal Kitap’ta yer alan hükümlerin genel karakteristiZi için bkz: J. Greenberg, “Crimes and Punishments”, The
Interpreter’s Dictionary of The Bible, I, 733-744, 735.
3
Bu yorum metotlar\ için bkz. Hermann Leberecht Strack-G. Stemberger, Introduction to Talmud and Midrash,
Edinburgh: T&T Clark, 1991, 18-37.
4
George Horowitz, The Spirit of Jewish Law, 4. bsk., New York: Bloch Publishing Company, 1993, 31-32; Ze’ev W.
Falk, “Yahudi Hukuku”, LAM Ara t rma Dergisi, çev. Bilal Aybakan, c. III, (s. 1-1998), 169-192, 172.
5
Abraham Cohen, Everyman's Talmud, New York: Schocken Books, 1975, xxv\\\; The Babylonian Talmud X: Nezikin
I, ed. Rabbi Epstein, London: The Soncino Press, 1978, xxx-xxx\.
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bölümlerde yer alan düzenlemelerde yeri geldikçe müeyyidelere de
deGinilmi tir.
Eski milletlerde hukukun dinî temellere dayand G bilinmektedir. Din,
ahlak ve hukuk kurallar birbirine kar m durumdayd ve din adamlar hukukçu vazifesini de icra ederlerdi. Sosyal düzen kurallar da dini karakter
ta maktayd .6 lk kitabî din olan YahudiliGin hukukî düzenlemesinde de
durum farkl deGildi. Kutsal Kitap’ta ilahi temellere dayanarak düzenlenen
ahlak ve hukuk kurallar aras nda belirleyici bir ay r m bulunmamaktayd .
Buna baGl olarak kutsal metinlerde bu kurallar aras nda baGlay c l k veya
müeyyide bak m ndan ay r m gözetildiGine dair bir i aret de bulunmamaktad r.7 4ifahi gelenek bu ikisi aras nda mahiyet bak m ndan aç k bir ay r m
yapmam olsa da Mi na’da baGlay c l k/yapt r m bak m ndan ahlak ve hukuk kurallar aras nda farkl l G n bulunduGu görülmektedir. Mahkeme,
yasaklanm baz eylemlerin yap ld G durumlarda ceza uygulamay p cezay
uygulamay Tanr ya havale ederek (hayyav be-dinei shamayim) suçluya
manevi bask uygulard . Bunun yan s ra mahkeme taraf ndan ölümle
cezaland r lan baz aG r suçlarda bile bu ilahî ceza ek olarak bulunabiliyordu.8 Cezan n Tanr ya havale edilmesi, esas nda, yap lan fiilin yasakl G na
Tevrat’ta aç k ekilde i aret edilmediGi durumlarda söz konusu olurdu.9
Fakat böylesine bir düzenleme çoGu zaman hukukî deGerlerin sars lmas yla
sonuçlanabileceGinden rabbiler bu durumdan rahats zlard ; nihayet onlar
yoruma ba vurarak ahlak kurallar n da hukukun alan na dahil ederek ilahî
cezan n uygulanmas n da kendi ellerine alm 10 ve bunun kar l G nda
suçlunun k rbaçlanacaG n kuralla t rm lard .11
Günümüz ceza hukuku terimleriyle ifade edecek olursak, Yahudi ceza
hukukunda da cezay mûcip suçun olu mas için suç unsurlar n n, suç ve
ceza kuram yla ilgili prensiplerin bulunmas gerektiGi kural mevcuttu.
Bunlarla maddi ve manevi unsur, fail ve ehliyet, suçun kanuniliGi ve hukuki
konusu, cezaland rmada ahsilik ve cezan n amac gibi prensipleri kastetmekteyiz. Bunlar n, günümüzdeki biçimde sistemli olarak bulunmamalar yla
beraber verilen hükümlerden dikkate al nd klar belli olmaktad r. K sa ekilde
bunlara dikkat etmede fayda vard r.

6

Necip Bilge, Hukuk Ba lang c , 15. bsk., Ankara: Turhan Kitabevi, 2001, 6-8.
Saul Berman, “Law and Morality”, Encyclopaedia Judaica, X, 1480-1484, 1480-1481.
8
Berman, “Law and Morality”, 1482; Haim Herman Cohn, “Divine Punishment”, Encyclopaedia Judaica, VI, 120122, 121. Ferisiler ve Sadukiler aras\nda baZlay\c\l\kla ilgili kaynak farkl\l\Z\ için bkz. Daniella Piattelli ve Bernard S.
Jackson, “Jewish Law During The Second Period”, An Introduction to the History and Sources of Jewish Law, ed. N.
S. Hecht ve dZr., 19-56, 23-24.
9
Haim Herman Cohn, “Penal Law”, Encyclopaedia Judaica, XIII, 222-228, 222. Tevrat’ta aç\k |ekilde belirtilen
kurallar “de-oraita”, rabbilerin çe|itli yorum metotlar\yla Tevrat’tan ç\kartt\klar\ hükümlere “de-rabbanan” denir.
Detayl\ bilgi için bkz: Joel Roth, The Halakhic Process, New York: The Jewish Theological Seminary, 1986, 13 ve
dm.
10
Berman, “Law and Morality”, 1483. Ayr\ca bkz: Baruch A. Levine, Leviticus: the traditional Hebrew text with the
new JPS translation, Philadelphia: The Jewish Publication Society, 1989, 241-242.
11
Haim Herman Cohn, “Flogging”, Encyclopaedia Judaica, VI, 1348-1351, 1349.
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Maddi unsurla ilgili düzenlemeler her suçun kendi özelliklerine uygun
olarak yap ld G ndan, burada manevî unsurun üzerinde duracaG z. Failin
suçlu bulunup cezaland r lmas için yasak fiilin hiçbir bask veya yanl l k
olmadan özgür iradeyle gerçekle mi olmas gerekiyordu.12 Eylem iradeye
dayanm yorsa fail, kusurunun bulunmay
nedeniyle cezadan muaf addedilirdi. radenin tespitini muGlak b rakan ikrah ve hata gibi etkenler, yarg da dikkate al nmas gereken temel gerekçelerdi. Yasak bir fiili yapmaya
zorlanan ki i, ikrah n derecesine baGl olarak, hukuk kar s nda suçsuz kabul
edilmekteydi.13 Ayr ca yasak eylemi sehven yapmas durumunda fail, ayn
fiili iradeye dayal olarak yapt G takdirde uygulanacak olan ölüm veya k rbaç
cezas ndan muaf tutularak, mali bedel ödemeGe (suç sunusu sunmaya)
mecbur edilirdi.14 Failin ceza ehliyetine sahip olmas için re it olmas gerekirdi ki normal artlar alt nda erkekler 13, k zlar ise 12 ya na geldiklerinde
re it say l rlard .15
Cezan n uygulanmas ndaki hedefin suçluyu a aG lamak ve toplum içerisindeki itibar n dü ürmek olmad G Tevrat’ta ifade edilmi tir.16 Yahudi ceza
hukukunda kabul edildiGi veçhiyle cezalar, kural n ihlâl edilmesiyle emirlerine kar gelinen Tanr ’n n gazab n yat t rman n17 yan s ra toplumdaki18
kötülüGü ortadan kald r p “zehirin yay lmas n önlemek” ve ba kalar n n da
bunu görüp ibret alarak suç i lemesini engellemek için uygulan r.19 Bu amac n gerçekle mesi için ceza aç k alanda toplumun göreceGi bir yerde uygulan rd .20
Bir fiilin suç say l p müeyyideye tabi tutulabilmesi için Tevrat’ta dayanaG n n bulunmas gerekirdi. smen Tevrat’ta bulunmad G nda rabbiler benzetme/k yas (gezerah avah) yöntemine ba vurarak veya diGer yorum
yöntemleriyle mevcut problemin hükmünü elde ederlerdi. Bir yapt r m eklinin tayin edilip uygulanmas gerçeGi, zaman geçtikçe rabbilerin bu alandaki
yetkilerinin daha da geni lediGini söylemeye imkan verir. Nitekim M.Ö. II
as rdan itibaren Rabbiler hukukunda ortaya ç kan “tedip mahiyetli k rbaç
cezas n n” (makkat mardut) önerilmesi rabbilerin yetkisindeydi ve hükümleri
çiGneyenlere “itaatsizliklerine göre” uygulan rd .21

12

Horowitz, The Spirit of Jewish Law, 168; Marcus Jastrow-S. Mendelsohn, “Capital Punishment”, The Jewish
Encyclopedia, III, 554-558, 556.
13
Baba Kamma, 28b-29a; Shmuel Shilo, “Ones”, Encyclopaedia Judaica, XII, 1197-1402, 1398. Failin cezadan muaf
tutulmas\n\ saZlayan nedenler konusunda bkz: Cohn, “Penal Law”, 223-227.
14
Horowitz, The Spirit of Jewish Law, 159, 164.
15
Maimonides, Mishneh Torah: The book of women, Marriage, II:1, 10.
16
Tesniye 25:03.
17
Haim Herman Cohn, “Punishment”, Encyclopaedia Judaica, XIII, 1386-1388, 1386-1387.
18
“Toplum” ifadesiyle sadece †srailoZullar\ kastedilir. Nitekim Tevrat’ta birçok yerde “ srâil’den kötülü9ü atacaks n z.” diye ifade edilmektedir. (Tesniye 17:12; 22:21-24)
19
Tesniye 13:11, 17:13, 21:21; Cohn, “Punishment”, 1387; Louis Ginzberg-Lewis N. Dembitz, “Crime”, The Jewish
Encyclopedia, IV, 357-359, 357.
20
Cohn, “Punishment”, 1387.
21
Horowitz, The Spirit of Jewish Law, 207-210; Cohn, “Flogging”, 1350-1351.
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Yahudi hukukunda cezan n ahsiliGi prensibi de mevcuttu. Kimse diGerinin yapt klar ndan sorumlu tutulamazd .22 Bu konuda Kutsal Kitap’ta
“Babalar çocuklar n n günah ndan dolay , çocuklar da babalar n n günah ndan dolay öldürülmeyecek. Herkes sadece kendi günah için öldürülecektir”23
ifadesi geçer: yine Tevrat’ n ba ka bir yerinde geçen “Benden nefret edenin
babas n n i ledi%i suçun hesab n çocuklar ndan, üçüncü, dördüncü neslinden sorar m”24 hükmüyle bahis konusu hükmün aras n telif etmek için
öngörülen yorum, mezkur iki metnin farkl durumlarla ilgili olduGu eklindedir. 4öyle ki cezan n ahsiliGi prensibine delil olarak sunulan birinci
metin, mahkeme taraf ndan veya diGer bir ifadeyle be er taraf ndan verilen
ceza ile ilgilidir ve mahkeme kimseyi ba kas n n suçundan dolay cezaya
çarpt ramaz.25 Oysaki ikinci olan “hesab n çocuklardan sorulmas ” metni
Tanr taraf ndan verilen ceza ile ilgilidir. Bu tür yarg lama ve cezaland rmalar
Tanr n n kullar üzerindeki imtiyaz nedeniyledir. Ayr ca bu türden cezalar
suçun tevarüs edilmesi eklinde anla lmamal ; çocuklara verilen ceza babaya gözdaG vermek mahiyetinde olup bununla baban n ac çekmesi temin
edilmektedir.26
Yahudi ceza hukukunda suçlar ve cezalar farkl aç dan farkl tasniflere
tabi tutulabilir. hlâl edilen hakk n nispet edildiGi kaynak bak m ndan Tanr
hakk na27 tecavüz suçlar ve insan hakk na tecavüz suçlar ; suçun derecesi
bak m ndan aG r, orta dereceli ve hafif suçlar eklinde tasnif edilir.28 Bu tasnife, önerilerin yapt r mlarla teyit edilip edilmemesi bak m ndan, cezas özel
olarak belirlenmi suçlar ve cezas kutsal metinlerde önerilmemi suçlar diye
ba ka bir tasnif de eklenebilir ( fade etmek gerekir ki sunduGumuz tasnif
farkl bak aç lar ndan hareketle olu turulmu tur ve doGas itibariyle bir
grupta yer alan suçlar diGer grubun kapsam d nda kalmamaktad r). Ayr ca
alt ba l klar n da dikkate alarak bu tasnifi geni letmek mümkündür.
Bunlar n yan s ra suçlara yönelik müeyyidenin aG rl G bak m ndan olu turulan tasnif29 ise bu tasnif çe itlerini ay r m yapmadan bar nd rmaktad r.
Cezalar ise uygulanan yapt r m n niteliGi bak m ndan hapis cezas , sürgün,
manevî cezalar, malî cezalar ve bedenî cezalar eklinde k s mlara ayr lmaktad r.30 Recm cezas bedenî cezalar grubunda yer al r.

22

Baba Kamma, 88a; Horowitz, The Spirit of Jewish Law, 158.
Tesniye 24:16.
24
Tesniye 5:9.
25
Jeffrey H. Tigay, Deuteronomy: the traditional Hebrew text with the new JPS translation, Philadelphia: The Jewish
Publication Society, 1996, 227.
26
Tigay, Deuteronomy, 66.
27
“Tanr\ hakk\” diye ifade edilen haklar toplum hakk\ olarak görülmü|, bununla da sadece †srâil oZullar\ kastedilmi|tir. (Horowitz, The Spirit of Jewish Law, 158; Greenberg, “Crimes and Punishments”, 734.)
28
Cohen, Everyman's Talmud, 97-103; Louis Jacobs, “Sin”, Encyclopaedia Judaica, XIV, 1591-1593, 1592; Joseph
Jacobs-Judah David Eisenstein, “Sin”, The Jewish Encyclopedia, XI, 376-379, 376.
29
Ginzberg-Dembitz, “Crime”, 358.
30
Horowitz, The Spirit of Jewish Law, 217-227; Editorial Board,-Lewis N. Dembitz, “Punishment”, The Jewish
Encyclopedia, X, 273.
23
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Bedenî cezalar misilleme ve sakatlama cezas , k rbaç cezas ve ölüm
cezas eklinde alt gruplara ayr lmaktad r. Misilleme cezas , “cana kar l k
can, göze kar l k göz, di e kar l k di , yaraya kar l k yara” gibi31 ki inin
diGerine verdiGi zarar n misliyle cezaland r lmas d r.32 (Nitekim suçu ahadet
vas tas yla ispat edilip cezaya çarpt r lan ki inin suçsuzluGu sonradan ortaya
ç kt G nda yalanc ahide ayn ceza ile misilleme yap lacaG kural mevcuttur).33 Misilleme cezas nda temel kural böyle olmakla birlikte sonradan, özellikle yaralama suçlar nda, diyete dönü türülmesi rabbiler aras nda kabul
edilmi ti.34
Tevrat, k rbaç cezas n n miktar n n k rk a mamas gerektiGini önermitir.35 Rabbiler döneminde yayg nla an bu ceza her çe it itaatsizlikten dolay
te’dip mahiyetinde bir ceza olarak nitelenmi ve bu nedenle miktar n n tayini
rabbilerin yetkisine havale edilmi , üst s n r n da ihtiyaten otuzdokuz k rbaç
olacaG kuralla t r lm t r.36 Bu ekilde uygulanan k rbaç cezas n n ilahi
cezaya kefaret olup olmayacaG rabbiler aras nda tart malara neden olmu ,
sonuçta bu cezan n uygulanmas yla ilahi cezan n dü eceGi kabul edilmi tir.37
Ölüm cezas ise uygulanma bak m ndan Tanr taraf ndan uygulanan ve
mahkeme taraf ndan uygulanan ceza eklinde ikiye ayr lmaktayd . Tanr
taraf ndan uygulanan ceza “karet” diye adland r lmaktayd (Yukar da belirtildiGi üzere, sonradan bu ceza mahkeme taraf ndan uygulanan k rbaç cezasna dönü türülmü tür). Mahkeme taraf ndan uygulanan idam cezas , infaz
ekli bak m ndan çe itli türlere ayr lm t . Tevrat, idam cezas n n recm,
yakma ve daraGac na asmakla uygulanabileceGini önermi , Rabbiler hukukunda ise buna bir ekleme yap larak idam cezas n n, recm, yakma, kafay
k l çla kesme ve boGarak öldürme eklinde infaz edileceGi kabul edilmi tir.38
Bu ceza ekillerinin, suçun aG rl G na muvaf k olarak s ralanmas konusunda
tart malar cereyan etmi , sonuçta bu cezan n aG rdan hafife doGru bir s ralamayla “recm, yakma, k l çla kafay kesme ve boGarak öldürme” eklinde
(arba mitot Bet Din) uygulanacaG kabul edilmi ti.39
II-Yahudilikte Recm Cezas
Recm cezas sadece Yahudi hukukuna özel bir uygulama olmay p insanl k tarihinin ilk dönemlerinde OrtadoGu’da bulunan diGer kavimlerde de

31

Ç\k\| 21:23-25; Levililer 24:18-21.
Detayl\ bilgi ve kaynaklar için bkz: Haim Herman Cohn, “Talion”, Encyclopaedia Judaica, XV, 741-742.
Tesniye 19:19.
34
Baba Kamma, 83b-84b.
35
Tesniye 25:03.
36
Makkoth, 22a-22b; Horowitz, The Spirit of Jewish Law, 209-210.
37
Makkoth 23a-23b; Moses b. Maimonides, Mishneh Torah (The Code of Maimonides): The book of judges,
Sanhedrin, New Haven: Yale University Press, 1961-2004, XVIII:1.
38
Horowitz, The Spirit of Jewish Law, 171.
39
Sanhedrin, 49b; Maimonides, Mishneh Torah, Sanhedrin, XIV:4.
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bulunmaktayd .40 srailoGullar n diGerlerinden ay ran husus, diGer cezalar
gibi bu cezay da Tanr iradesinin bir sonucu olarak görmelerindeydi.
Recm cezas , diGer idam türlerinden farkl olarak, toplumun a r öfkesine, h nc na (vindicta publica) neden olan eylemlere yönelik uygulan rd .
Nitekim Yahudilikte de bu cezan n en aG r suçlara yapt r m olarak uyguland G n görmekteyiz.41 srailoGullar na hitap eden Tanr bu sosyal duruma
uygun olarak recmi ceza vas talar ndan biri olarak kuralla t rm t r.
Tevrat’ta recmin toplum taraf ndan iGrenç kar lanan eylemlerin vukuunda
faile uyguland G n gösteren ifadeler mevcuttur.42 Recm cezas n hak eden bir
suçu i leyen ki inin fiili, sadece kendisiyle ilgili olmay p ya ad G toplumu da
kirletmekteydi ki Tevrat’ta hitap mükellef olan herkese yöneltilmi ve “aralar ndaki suçluyu d layarak toplumun bu fiilin kirinden temizlemesi” önerilmi tir.43 Tanr ya ahit vas tas yla baGl l G olan toplumun fertleri, suçlunun
cezaland r lmas na toptan i tirak etmekle kendilerini Tanr n n gazab ndan
muhafaza ederlerdi.44 Ayr ca bu cezay gerektiren olaydan o kadar nefret
ediliyordu ki zihinlerden tamamen silinmesini saGlamak amac yla bu cezan n
belli durumlarda hayvanlara dahi uygulanmas önerilmi ti.45 Rabbiler hukukunda recm cezas , uygulanan yapt r mlar n en aG r olarak kabul
edilmi tir.46
aret edilmelidir ki recm cezas yla ilgili çe itli hükümler Tevrat’ta ve
Rabbiler hukukunda büyük yer edinmesine raGmen, uygulanmas için rabbiler taraf ndan getirilen artlar zor olduGundan, rabbiler döneminde bu cezan n pratikte uygulanmas çok nadir olmu tur. fade etmek gerekir ki rabbiler
cezalar n hafifletilmesi temayülünde olmu lard r47 ve bu nedenle idam cezas
da nadiren uygulanm t r.48 Rabbiler 7 veya 70 senede bir kere olsa bile ölüm
cezas n n uygulanmas hakk nda karar ç kartan mahkemeyi “y k c /imha
edici mahkeme” olarak nitelemi lerdir. Fakat bu, rabbilerin genel kabulünün
bu yönde olmas eklinde alg lanmamal d r. Bahis konusu cezan n yürürlükten tamamen kald r lmas na kar ç kanlar, bunun toplumu a r pisliklerden

40

John D. Davis, “Stoning”, The Westminster Dictionary of the Bible, Philadelphia: The Westminster Press, 1944,
582.
Bunun nedeninin, Filistin’in ta|l\k bir yer olmas\ ve buradaki |artlar alt\nda en kolay bulunan cezaland\rma vas\tas\n\n ta| olduZu |eklinde bir yorum yap\lm\|t\r. (M. Greenberg, “Stoning”, The Interpreter’s Dictionary of The Bible,
IV, 447; G. T. Kennedy, “Stoning in The Bible”, New Catholic Encyclopedia, XIII, 725-726, 725.)
42
Ç\k\| 8:26, 17:4; II Samuel 16:5-6. Ayr\ca bkz: Cohn, “Capital Punishment”, Encyclopaedia Judaica, V, 142-145,
142. Kutsal Kitap’ta recmle ilgili ifadeler için bkz: “Stone (1-2)”, Concordance to the Good News Bible, ed., David
Robinson, Suffolk: St.Edmundsbury, 1983, 1129-1130; Alexander Cruden, “Stone (verb)” ve “Stoned”, Cruden's
complete concordence to the Old and New Testaments, 4. bs., London: Lutterworlth Press, 1977, 636.
43
Tesniye 17:7.
44
Anthony Phillips, Ancient Israel’s Criminal Law, New York: Schocken Books, 1970, 24.
45
Levililer 20:15-16; Sanhedrin, 54b-55b.
46
Sanhedrin, 49b; Maimonides, Mishneh Torah, Sanhedrin, XIV:4.
47
Filavius Josephus, “Antiquities of The Jews”, The Works of Filavius Josephus, tr., William Whiston, London: T.
Nelson and Sons, 1886, XIII:10:6.
48
R. J. Zwi Werblowsky, Geoffrey Wigoder (ed.), “Capital Punishment”, The Oxford Dictionary of The Jewish
Religion, New York: Oxford University Press, 1997, 149.
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temizlemek için vazedildiGini ileri sürerek srailoGullar içerisinde pisliklerin
artacaG ndan rahats zl klar n dile getirmi lerdir.49
Bu konudaki tart malar n devam etmesiyle birlikte II Mabedin Romal lar taraf ndan tahrip edilmesinden (M.S. 70) 40 sene önce, yani M.S. 30
senesi civar nda ölüm cezas n n ve bunun içinde recm cezas n n da uygulamadan kald r lmas resmi olarak kabul edilmi tir.50 Bu nedenle mezkûr
ceza ile ilgili bilgilerin mahkeme uygulamalar ndan daha çok teorik hukukî
incelemeleri yans tt G zihinde tutulmal d r.
A-Tevrat’ta Recm Cezas
Tevrat’ta, ta lama/recm eylemini ifade etmek için, aralar nda anlam
farkl l G bulunmayan “ragam” eklinde okunan “EFG” ve “saqal/seqilah”
eklinde okunan “HIJ/KHLIJ” kelimelerini kullan lm t r.51 Tevrat’ n Yunanca
nüshas olan Septuagint’te her iki kelime için “lisovoleo” eklinde okunan
“MNOPQPMRS” ifadesi kullan lm t r.52
Recm tabiri Tevrat’ta birçok yerde geçmektedir.
aret edelim ki
Tevrat’ta recm etme eylemi sadece “ta lamak” eklinde ifade edilmesinin
yan s ra53 “ta lay p öldürmek” eklinde de geçmektedir 54 ve her iki ifade ile
ayn eyin kastedilir. Her iki ifadede söz konusu olan, suçlunun toplum taraf ndan ta lanarak öldürülmesidir. Recm cezas n gerektiren suçun
i lendiGini saptamak için gereken yarg prosedürü hakk nda Tevrat’ta bir
bilgi verilmemekte, sadece bu cezan n uygulanmas için suçun vukuuna muttali olan en az iki ahidin gerektiGi belirtilmektedir.55 (Genel olarak kimin
ahadetinin kabul edilip edilmemesi konusunda Tevrat’ta aç klama bulunmamaktad r).56 Bu s n rl anlat m üslubuna raGmen Tevrat, önemine binaen
olsa gerek, recm cezas n gerektiren suçlar n neler olduGu konusunu net
olarak aç klam t r. Tevrat u suçlar n recm cezas n gerektireceGini önermitir:57 öküzün bir insan öldürmesi durumunda öküze uygulanmas ;58 ilah
Molek’e çocuk kurban etmek;59 cincilik ve ruh çaG rma vas tas yla büyücülük
yapmak;60 Rabbe kar gelerek küfretmek;61 4abat (Cumartesi) günü yasaG na

49

Makkoth, 7a.
Kethuboth, 30a-30b; Sanhedrin, 41a; Maimonides, Mishneh Torah, Sanhedrin, XIV:13.
Phillips, Ancient Israel’s Criminal Law, 24; Kennedy, “Stoning in The Bible”, 725; Jastrow-Mendelsohn, “Capital
Punishment”, 557.
52
Kennedy, “Stoning in The Bible”, 725.
53
Ç\k\| 8:26, 17:4; Hezekiel 16:40, 23:47.
54
Ç\k\| 19:12-13, 21:28-32; Levililer 20:2, 27, 24:16, 23; Say\lar 15:35-36, Tesniye 13:9-10, 17:5-7, 21:21, 22:21, 24;
Ye|u 7:25; I Samuel 30:6; I Krallar 12:18, 21:10, 13; II Tarihler 10:18, 24:21.
55
Tesniye 17:6.
56
Editorial Board, “Witness”, Encyclopaedia Judaica, XVI, 584-585, 585.
57
Burada zikredilenler “recm cezas\n\ aç\k olarak belirten” metinler olup sonralar rabbiler taraf\ndan recm |eklinde
yorumlanan metinler deZildir.
58
Ç\k\| 21:28-32.
59
Levililer 20:2.
60
Levililer 20:27.
61
Levililer 24:15-16.
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uymamak;62 srailoGullar n , milli Tanr dan yüz çevirerek diGer ilahlara tapmaya te vik etmek;63 srailoGullar n n milli Tanr s ndan yüz çevirerek diGer
ilahlara tapmak;64 ebeveyne kar gelmek65 ve ni anl k zla zina etmek.66
Tevrat’ta recm cezas n n infaz biçimi aç k bir ekilde geçmemekle
beraber kullan lan ifadelerden, toplumun ta ve benzeri eylerle suçluyu
ölünceye dek ta lamalar anla lmaktad r. Konuyla ilgili metinlerden hareketle recm cezas n n öyle uyguland G n söyleyebiliriz: Erkek veya kad n
ay r m gözetilmeden, suçlunun ta lanmas na dair verilen karardan sonra
srâiloGullar ölünceye dek ona ta ve benzeri sert nesneler atard . Recmden
önce ahitlerin ellerini suçlunun ba na koymalar gerektiGi emri,67 suçun
yaratt G kirliliGi srailoGullar ndan alarak suçluya aktarmalar n n, dolay s yla toplumun bu kirden temizlenmelerinin bir sembolü olarak yorumlanm t r.68 nfaza ahitlerin ta lamas yla ba lanmas bir kurald .69 Daha sonra
ise haz r bulunanlardan ya l lar ta atarlard . Haz rlar aras nda kad n bulunmazd .70 Suçlunun infaz s ras nda kaçmamas için yere gömülüp gömülmeyeceGi veya baGlan p baGlanmayacaG konusunda bir ey belirtilmemi se
de, infaz s ras nda suçlunun kaçt G na i aret eden bir metin bulunmad G ndan kaçman n bir yolla engellendiGi anla lmaktad r.
Recmin uygulanmas için özel bir yerin bulunup bulunmamas n saptamak için kutsal metinlere bakt kta infaz n çe itli mekanlarda yap ld G n
nakleden metinlerle kar la r z. Bu cezadan bahseden baz metinlerde belli
bir mekân zikredilmeden sadece recmin uygulanmas önerilmi ,71 baz lar ndaysa infaz için özel olarak mekan tayin edilmi tir. ÖrneGin, zina eden k z n
babas n n evinin kap s n n önünde recm edilmesi gerektiGi önerilmi ,72 baz
durumlarda da cezan n, srailliler yerle ik hayata geçmeyip çölde dola t klar
dönemde konaklad klar yerin d ar s nda,73 yerle ik hayat ya ad klar
dönemde ise ehrin kap s nda uygulanmas ndan bahsedilmi tir.74 Bu belirsizlikler göz önünde bulundurularak cezan n, büyük olas l kla srailoGullar n n oturduGu bölgenin d nda uygulanm olabileceGini dü ünmekteyiz.
Çünkü bu ceza tüm srâillilerin suçun kirinden ar nd r lmas n hedeflemek-

62

Say\lar 15:32-36.
Tesniye 13:7-12.
Tesniye 17:2-5.
65
Tesniye 21:18-21.
66
Tesniye 22:21, 24.
67
Levililer 24:14.
68
Greenberg, “Crimes and Punishments”, 741.
69
Tesniye 17:7.
70
Phillips, Ancient Israel’s Criminal Law, 25. Ayr\ca bkz. Tesniye 21:21 ve 22:21.
71
Ç\k\| 21:28-32; Levililer 20:2, 27,
72
Tesniye 22:20-21. Cezan\n burada uygulanmas\ k\z\n suçunun sadece zifafta bilinmesine göredir. Detayl\ bilgi için
bkz: Eldar Hasanov, slâm hukuku ile kar la t rmal olarak Yahudi hukukunda zina ve benzeri cinsel suçlar, (yay\mlanmam\| Yüksek Lisans tezi), †stanbul, Marmara Üniversitesi SBE, 2007, 28-29.
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Levililer 24:24; Say\lar 15:35.
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Tesniye 17:5, 21:21, 22:24.
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teydi.75 Bundan ba ka Tanr suçluyu kendi halk aras ndan atmas yla da
tehdit etmekteydi.76 Bu gibi verilere dayanarak cezan n srâiloGullar n n
ya ad G yerin d nda infaz edilmesinin, sembolik olarak bu amac yerine
getiren en güçlü vas ta olduGunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte bahis
konusu cezan n, semboliklikten dolay deGil de malzeme ve alan geni liGinin
yan s ra özel bir infaz yerinin bulunduGundan dolay srailoGullar topluluGunun konaklad klar yerin d ar s nda uyguland G görü üne77 de i aret
etmek gerekir.
Yukar da da i aret edildiGi gibi Tevrat’a göre recm cezas yla
cezaland r lma sadece insanlar için deGildi. Baz durumlarda bu ceza hayvanlara da uygulanabilirdi. Bir öküzün hür bir insan öldürmesi halinde
ta lanacaG ve etinin yenmemesi, sahibinin ise daha önceden bu konuda
uyar l p uyar lmamas na baGl olarak yapt r ma tabi tutulmas kural
Tevrat’ta yer almaktad r.78 Burada öküz örnek olarak kullan lm t r; insanlara zarar veren hayvanlar da bu hükme tabidir.79
B-Rabbiler Hukukunda Recm Cezas
Tevrat’taki s n rl anlat ma raGmen Rabbiler hukukunda konu detayl
bir ekilde ele al nm , suçun vukuundan ba layarak cezan n infaz na dek,
ayr ca infazdan sonra gereken uygulamalar konusunda ayr nt lar ortaya
konulmu tur. Daha detayl aç klayacaG m z üzere, Rabbiler hukukunda recmi
gerektiren suçlar, yarg lama safhas ve buradaki çe itli kurallar, cezan n
infaz yla ilgili kurallar n belirtilmesinin yan s ra infazdan sonra cesetle ne
yap lmas gerektiGi hakk nda bilgiler de ele al nm t r.
1-Recm Cezas n Gerektiren Suçlar
Rabbiler hukuku Tevrat hükümlerinde yer alan recmi gerektiren
suçlar konusunu detayl bir ekilde i lemi , benzetme/k yas (gezerah avah)
ve diGer yorum metotlar n da kullanarak bu suçlar n kapsam n geni letmi tir. Bu geni leme asl nda yeni bir suç türü ihdas etmek eklinde olmay p,
Tevrat’ta ismen geçmese de suç say lan bu eylemlerle büyük ölçüde ayn mahiyette olmakla birlikte toplumun da a r nefretine neden olan diGer eylemleri de recmi gerektiren suç kapsam nda mütalaa etmek eklindedir. Rabbiler
hukukunda bu cezan n baz durumlarda siyâseten de uyguland G na i aret
temek gerekir.80
Rabbiler, kutsal metinlerde recm cezas yla ilgili yerlerde kullan lan
ifadelere bakarak, bunlar n diGer yerlerde de tekrarlanmas durumunda ayn
75

Tesniye 17:7.
Levililer 20:3, 5-6.
77
Phillips, Ancient Israel’s Criminal Law, 25.
78
Ç\k\| 21:28-32.
79
Nahum M. Sarna, Exodus: the traditional Hebrew text with the new JPS translation, Philadelphia: The Jewish
Publication Society, 1991, 127.
80
Sanhedrin, 46a.
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ifadeden hareketle –infaz ekli belirsiz b rak lmakla birlikte- önerilen ölüm
cezas n n recm cezas olduGunu kuralla t rm lard r. 4öyle ki suçlunun recm
cezas yla cezaland r lacaG n öneren metinde81 “kan ndan kendisi sorumludur” anlam ndaki “demihem bam” ifadesi geçtiGinden, ayn ifade, ceza
ekli belirtilmeden suçlunun öldürülmesi gerektiGini öneren diGer yerlerde82
de kullan ld G nda recmi önerdiGi eklinde yorumlanm t r. Ayr ca eklî bak mdan farkl olsa da mahiyet olarak ayn suç hakk nda bahsedildiGi durumda bir yerde recm cezas na aç k ekilde i aret edilip diGer bir yerde infaz
ekli belirtilmeden sadece suçlunun öldürüleceGini öneren metinler de birle tirilerek, cezan n recm olmas gerektiGi ifade edilmi tir.83
Rabbiler hukukunun bu neviden eklemeleriyle, baGlay c olarak kabul
edilen görü e göre, recm cezas n gerektiren suçlar n unlar olduGu üzerinde
karar k l nm t r: srailoGullar n n milli Tanr s ndan yüz çevirerek putlara/diGer ilahlara tapma; Tanr ya küfretme; bir ki iyi milli Tanr dan yüz
çevirerek diGer ilahlara tapmaya davet etme; peygamberlik iddias nda bulunup toplumu milli Tanr dan yüz çevirerek diGer ilahlara tapmaya davet
etme; evlad n ilah Molek’e kurban etme; 4abat (Cumartesi) günü yasaG n
çiGneme; öz anneyle cinsel ili kiye girme; üvey anneyle cinsel ili kiye girme;
geliniyle cinsel ili kiye girme; ni anl k zla cinsel ili kiye girme; homoseksüellik; erkek veya kad n n hayvanla ili kiye girmesi; anneye veya babaya
lanet etme; erkeGin ebeveynine kar gelerek isyan etmesi; falc l kla uGra ma;
ruh çaG rmakla veya o dönemde ba vurulan diGer yollarla sihirbazl k ve
büyücülük yapma suçlar .84 Genel olarak bunlar karakterize ettiGimizde,
aralar ndaki ortak noktan n esasen, Tanr n n otoritesini reddetmekle O’na
kar gelmek, Tanr ad na yalan söylemek, yüz k zartan bir ekilde cinsel
ahlaks zl k i lemek ve soyun kutsiyetinin hâmili ve nâkili olan ebeveyne
itaatten boyun kaç rma85 olduGu ortaya ç kmaktad r.
2-Yarg lama safhas
Yahudi hukukuna göre recm cezas n mucip bir fiilin vukuuna ahitlik yapacak ki ilerin bulunmas halinde mahkeme kurulacak ve meseleyi
ara t racaklar. Yahudilikte mübarek say lan günlerde ölüm cezas uygulanamayacaG ndan bu günlerde ilgili mahkeme kurulamaz. Olay ara t r p cezay
uygulamak için toplanan mahkeme heyetinde bulunanlar n say s n n 23’ten
az olmamas gerekmektedir. Rabbilerle beraber burada Levi oGullar ve rabbi
ile evlenme engeli bulunmayan diGer srâilliler86 de bulunabilirler. Kat l m81

Levililer 20:27.
Levililer 20:9, 11-13, 16.
Jastrow-Mendelsohn, “Capital Punishment”, 555.
84
Sanhedrin, 53a; Maimonides, Mishneh Torah, Sanhedrin, XV:10. DiZer kaynaklar için bkz. Jastrow-Mendelsohn,
“Capital Punishment”, 555.
85
Yahudi kültüründe ebeveyne itaatin çok önemli olduZu, Kur’ân’da Yahya’n\n (a.s.) bu özelliZiyle övülmesinden de
anla|\lmaktad\r. (Meryem 19/14.) Ayr\ca yine Kurân, Hz. †sa’n\n Yahudilere, annesine sayg\l\ olduZu yönünü vurgulad\Z\n\ nakleder. (Meryem 19/32.)
86
Yahudi hukukunda evlilik engelleri konusunda bkz. Hasanov, Yahudi hukukunda zina, 82-96.
82
83

C % # Q

"# A 3

= *

/,

c lar konusundaki bu s n rlama, büyük olas l kla, cezaya karar verenlerin
kimse taraf ndan ay planmayacak derecede lekesiz ve âlî olmalar n n
saGlanmas ve toplum taraf ndan yüz karas addedilen bir fiil hususunda
hükme var rken srailoGullar n n seçilmi liGinin ön plana ç kar lmas
dü üncesine dayanmaktad r.
Suç hakk nda ihbar, olay n görgü tan klar taraf ndan yap ld G için
mahkeme heyeti asl nda olayda bahis konusu cezay gerektiren suç unsurlar n n bulunmad G n ara t rarak “suçun olu mad G n ispatlamak için” toplan r. Cezan n uygulanabilmesi için 23 üyeden en az 13’ünün buna olumlu
karara varmas gerekir.87 Her vas tayla cezan n uygulanmas n n önüne
geçmeye çal an rabbiler özellikle yarg lama prosedüründe bu niyetlerini
gerçekle tirmeye çal m lard r. Yarg lama süresinin uzunluGu ve hakemlerin
karar almalar ndaki suçtan beraata yönelik te viklerden de bu belli olmaktad r. ÖrneGin mahkeme heyetinde temsil olunanlar san G n suçluluGuna dair
karar n deGi tirebilirler, fakat beraat hakk ndaki kararlar ndan dönemezler.
Ayr ca yarg lama gündüz vakti ba lay p gündüz vakti de bitirilmelidir. Ölüm
cezas n n uygulanmas acele yarg yla karara baGlanamaz; beraat hakk nda
olan karar ayn gün verilebilse de ceza hakk ndaki karar mahkemenin ikinci
gününden önce verilemez.88 Bundan ba ka beraat n ileri sürülmesinde s n r
bulunmamaktad r. Hatta recm karar hükme baGland ktan sonra bile infaz
s ras nda beraat için hâkimler veya suçlu taraf ndan ileri sürülen deliller
dikkate al narak bunun cezay dü ürmek için yeterli olup olmamas
ara t r l r.89
3- ehadet
Yahudi hukukunda kabul edildiGi üzere ölüm cezas yla sonuçlanacak
yarg lamada eyleme tan kl k yapanlar n say s ikiden az olmamal d r.90 Rabbiler hukuku ahitler konusuna büyük yer ay rm , ahadetle baGlant l çeitli konular uzun uzad ya anlatm t r.91 Rabbiler hukukuna göre unlar n
mahkemede ahit ve hâkim s fat yla bulunmas n yasal deGildir: zar atmakla
kumar oynayan, tefeci, güvercin uçuran ve bu yolla para kazanan, 4abat y l
ürünlerinin ticaretini yapanlar. R. Yudah bunlar için bu i leri meslek olarak
yapma art n ko mu tur.92 Bunlardan ba ka h rs zlar n, ticarette zor kullananlar n, sahibinden izin almadan ba kalar n n arsas nda hayvan otlatan
çobanlar n, vergi tahsildarlar n n ve meyhanecilerin de ahadeti kabul edil-

87
Gerekirse üyelerin say\s\ gerekirse hatta 71’e dek art\r\labilir. Duru|ma s\ras\nda üyelerin görü|lerinin say\ bak\m\ndan dengelenmesi konusunda bkz. Sanhedrin, 40a; Maimonides, Mishneh Torah, Sanhedrin, VIII:1-3, IX:1-3.
88
Sanhedrin, 32a-36b, 40a; Maimonides, Mishneh Torah, Sanhedrin, VIII:1, IX:2, XI:1-2, 11.
89
Sanhedrin, 42b-43a.
90
Tesniye 17:6, 19:15; Makkoth, 5b-6a; Maimonides, Mishneh Torah, Evidence, V:1.
91
Shebuot (bu bölüm Yemin konusundad\r ve içerisinde |ahadet konusuna s\kça at\f yap\lmaktad\r.); Makkoth, 2a-7a;
Sanhedrin, 23a-31b, 37a-37b, 40a, 41b-42a. Yahudi |eriat\nda |ahadet konusunda çal\|ma yap\lmas\ çok faydal\
olard\.
92
Sanhedrin 24b; Maimonides, Mishneh Torah, Evidence, X:4.
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mez.93 Ayr ca erkek karde , baba, amca, day , k zkarde in e i, teyze ve halan n e i, üvey baba, bacanak, kay npeder, kay nbirader ve burada saylanlar n oGullar ve üvey oGlun kendisinin ahadette bulunmas geçerli
deGildir. Nitekim ki inin dü man n n dostu da mahkemede ahitlik edemez.94
Ayr ca kad n n, kölenin ve re it olmayan erkeGin ahadeti dikkate al nmaz.
Bunlardan ba ka ahit, toplumda sayg n ve aklî dengesi yerinde olan, fiziksel
kusurlar olmayan, “itaatsizlik” suçundan dolay k rbaç cezas görmemi
birisi olmal d r. Ayr ca ahidin herhangi bir beklentisinin olmamas da ahadetin kabulü için önemlidir.95
Suç say lan eylemin yap l
ekli, zaman ve mekân , suç i leyen ki iyi
tan y p tan mamas , bu eylemi yaparken yapt G n n recmi gerektiren büyük
bir suç olmas hakk nda uyar da bulunup bulunmama konusunda ahitler
mahkemede detayl ekilde aç klamada bulunurlar. fadeleri birbiriyle uygun
olmad G durumda bu san G n lehine yorumlanacakt r.96 Rabbiler uyar da
bulunma ko ulunu getirmekle iki hedefi gözetmi lerdir. Bunlardan birincisi
ki inin suçu isteyerek yapt G n saptamakt r. San G n suçlu say lmas için
suçu kendi iradesiyle ve bu suça niyetlenerek yapmas gerektiGinden, uyar da
bulunmakla ki inin kas tl olup olmad G tespit edilir. Uyar n n yap lmamas
san G n suç say lan eylemi bilmeyerek, yanl l kla i lemesi eklinde yorumlan r ve recm cezas uygulanmaz.97 kinci hedef ise ki inin ölümü kabullenmesidir. Uyar n n yap lmas durumunda bile suça devam eden ki i ölümü
hukukî olarak kabullenmi addedilir ve bu durumda mahkemeye sadece
onun kabullendiGi bu ölümü uygulamak kal r.98 Rabbanî hukukta getirilen
bu düzenleme, yukar da i aret edildiGi gibi, recm cezas n n neredeyse uygulanmamas yla sonuçlanm t r.
4-Cezan n uygulanmas safhas
Yarg lama sonucu san G n suçlu olduGu ispat edildikten sonra
suçluyu recm etmek için infaz yerine götüreceklerdir. Ceza srâiloGullar n n
ya ad G yerin d nda infaz edilir ve cezan n uygulanmas s ras nda
mahkeme heyetinden kimse orada bulunamaz.99 Cezan n uygulanmas ndan

93

Sanhedrin 25b; Maimonides, Mishneh Torah, Evidence, X:4.
Sanhedrin 27b; Maimonides, Mishneh Torah, Evidence, XIII:1-15.
95
Maimonides, Mishneh Torah, Evidence, IX:1-12, X:1-5. Detaylar ve diZer kaynaklar için bkz. Haim Herman Cohn,
“Witness”, Encyclopaedia Judaica, XVI, 585-590.
96
Sanhedrin, 40a; Maimonides, Mishneh Torah, Sanhedrin, XII:1-2.
97
Hyam Maccoby, Judaism in the First Century, London: Sheldon Press, 1989, 52-53. Suçun manevi unsuruna
yukar\da i|aret edilmi|tir.
98
Sanhedrin, 41a. “Ölümü kabullenme” ifadesi, kan\m\zca, Tanr\ hükmünü çiZnemenin yan\ s\ra onu kabul etmeyip
temelden reddetmenin sembolik bir anlat\m\d\r. ©öyle ki uyar\l\rken anlamad\Z\na i|aret olarak kafay\ sallama veya
susarak suça devam etme halinde ilahi hükmün temelden reddi unsuru bulunmad\Z\ndan fail ölüm cezas\na çarpt\r\lamaz. (Maimonides, Mishneh Torah, Sanhedrin, XII:2, XVIII:5.)
99
Sanhedrin, 42b-43a.
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içki verilerek fazla ac çekmemesi temin

Cezan n uygulanmas na engel olabilecek her eyin dikkate al nmas
gerekir. nfazdan önce böyle bir engel, suçlunun kendisi ve mahkeme tarafndan ileri sürülebilir. Hatta recm cezas n n uygulanmas karara baGland ktan sonra infaz önleyecek bir iddian n ileri sürülebilmesi durumunda olay n
ara t r lmas için, mahkemenin kap s nda elinde sancak olan bir ki i ve onun
verdiGi i areti görüp infaz durduracak yerde ba ka birisi bekletilir. EGer
böyle bir durum ortaya ç karsa infaz durdurulur ve iddia dinlenilerek
ara t r l r. ddian n geçersizliGi durumunda ceza uygulanacakt r. Hatta
s radan birisinin de ifadesinin dikkate al nmas gerekir. nfaza götürülürken
suçlunun önünde birisi giderek onun kim olduGu, hangi suçu i lediGi, ahitlerin kimler olduGunu yüksek sesle baG rarak ilan eder, ayr ca suçluya faydas olabilecek bir iddias olan n gelip söylemesini ve cezay engellemesini
ister. Ölüm cezas n n, suçlunun hayat boyunca i lediGi günahlara da bedel
olacaG eklinde yorumlar yap lm t r. Recm edileceGi yere 10 kubit101 kala
suçluya “günah ç karmas ” teklif edilir. Bu günah ç karma her günah n isimleriyle say lmas veya “bu ceza benim tüm günahlar ma affettirici olsun”
eklinde genelleme tarz nda yap labilir.102 nfaz edilecek yere 4 kubit kala
suçlunun elbisesi ç kart l r. htilâf sonucu tercih edilen görü e göre erkekler
sadece önü kapat lm olarak, kad nlar ise bir gömleGe bürünmü halde recm
edilecektir. Boyunun iki kat derinliGinde kaz lm bir çukurun ba na getirilen suçluyu ahitlerden biri çukura itecek, eGer suçlu ölürse ceza bitmi saylacakt r. Suçlu ölmediGi zaman ahit çukura inerek suçluyu arkas üzerine
uzatacak, bundan sonra ikinci ahit de suçlunun göGsü üzerine aG r bir ta
f rlatacakt r. Suçlu yine de ölmediGinde haz r bulunanlar onu ta a tutarak
öldüreceklerdir.103
Böylece Rabbiler hukukunda, Tevrat hükümlerinde bulunmamas na
kar n, recm için özel bir eklin ve yerin icat edildiGini görmekteyiz. Tevrat’ta
haz r bulunanlar n suçluyu ta a tutarak öldürmeleri öngörülmesine raGmen
Rabbiler hukuku recm cezas na, suçlunun derhal ölüp fazla ac çekmemesi
için, onu yüksekten çukura itmekle ba lanacaG n kuralla t rm t r.104
Tevrat’ta recm cezas n n ehrin d ar s nda uygulanmas kural n Rabbiler
hukuku da kabul etmi tir. Fakat Rabbiler hukuku ehir sakinlerinden
çoGunun putperest olmas durumunda cezan n mahkemenin önünde uygulanacaG n önermi tir.105
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Maimonides, Mishneh Torah, Sanhedrin, XIII:2.
Kubit: Dirsekten orta parmaZa kadar olan uzunluk ölçüsü.
102
Sanhedrin, 42b-44a; Maimonides, Mishneh Torah, Sanhedrin, XIII:1.
103
Sanhedrin 44b-45b; Maimonides, Mishneh Torah, Sanhedrin, XV:1.
104
Cohn, “Capital Punishment”, 142-143; Werblowsky-Wigoder, “Capital Punishment”, 149.
105
Kethuboth, 45b; Maimonides, Mishneh Torah, Sanhedrin, XV:2.
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5-Ceza sonras safha
nfaz bittikten sonra ceset ta lar alt nda b rak lmaz; ç kar l p ba ka
bir yerde gömülmesi gerekir. Cesedin daraGac na as lmas konusuna Tevrat
genel ve sathî bir ekilde deGinmektedir.106 Rabbiler hukukunda bu konuda
tart malardan sonra var lan sonuca göre sadece puta tapan ve Tanr ya
küfredenin cesedi k sa bir süreliGine as lacakt r. Ayr ca bu uygulama sadece
erkeklere yönelik olup kad nlara uygulanamaz.107 Bu kural, suçlunun ta lar n
alt nda b rak larak mezar n n da oras olacaG eklindeki yorumun gerçeGi
yans tmaktan uzak olduGunu ortaya koymaktad r. Ayr ca suçlunun ta lar n
alt nda b rak lmas görü üne delil olarak ileri sürülen “suçluyla fiziksel temastan çekinmekle topluluGu onun suçunun kirinden muhafaza etme”
görü ü de, recmden önce ahitlerin ellerinin suçlunun ba na koymalar n
öneren kuralla çat maktad r. Bu nedenle recm cezas ndan sonra suçlunun
cesedinin ta lar alt nda b rak lmayacaG , infazdan sonra ç kart l p ba ka bir
yerde gömüleceGi görü ünün gerçeGe uygun olduGunu söylemek doGru olacakt r.108
Rabbiler hukuku bu konuda da pratik bilgiler vermektedir. Recmden
sonra suçlunun bedeni güne in bat na yak n bir zamanda daraGac na as l r
ve güne batmadan önce de oradan indirilir.109 Daha sonra gömülmek için
götürülür. Suçlu için aç ktan aGlamak olmaz; yak nlar kederlerini sadece
yüreklerinde ta yacaklar. Suçlunun cesedi babalar n n mezarlar yan nda
gömülemez; özel olarak ayr lm bir yerde defin ritüelleri uygulanmadan
defnedilecektir. Ayr ca suçlunun akrabalar n n mahkemeye gelerek üyelere ve
ahitlere kin tutmad klar hakk nda itirafta bulunmalar veya bunu gösterecek türden davran larda bulunmalar gerekmektedir.110 aret edelim ki
recmde kullan lm ta lar n da mezara yak n bir yerde gömülmesi icabeder.111
Bundan ba ka cesedin as ld G daraGac n n da gömülmesi gerekir. Bu yüzdendir ki daraGac n n kolay ta nabilir bir direk olmas , meyveli bir aGaç olmamas önerilmi tir.112 Bununla hem de o aGaca bakarak böyle bir suçlunun
an msanmamas temin edilecektir113 ki bu kural n da suçu toplumun hat rasndan silmeye yönelik olduGu a ikârd r.
C-Recm Cezas n n Tarihî Seyri
Tevrat’ta recm cezas n n infaz n n bizzat Hz. Musa (a.s.) taraf ndan
gerçekle tiGi örnekleri kutsal metinlerde bulunmaktad r.114 Bu ceza daha
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Tesniye 21:22-23.
Detaylar için bkz: Sanhedrin, 45b; Maimonides, Mishneh Torah, Sanhedrin, XV:6-7.
Phillips, Ancient Israel’s Criminal Law, 24.
109
Sanhedrin, 46b; Maimonides, Mishneh Torah, Sanhedrin, XV:7.
110
Sanhedrin, 46a-47a; Maimonides, Mishneh Torah, Sanhedrin, XIII:6, XIV:9.
111
Maimonides, Mishneh Torah, Sanhedrin, XV:9.
112
Jastrow-Mendelsohn, “Capital Punishment”, 557.
113
Maimonides, Mishneh Torah, Sanhedrin, XV:9.
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sonra da uygulanmaya devam etmi tir.115 Dikkat çeken udur ki bu ceza her
zaman Tevrat hükümleri içerisinde mevcut olan suçlara yönelik önerilen
müeyyideler mahiyetinde olmay p halk n nefret ettiGi, a r tepki verdiGi olaylar n failine de uygulanm t r.116
Daha önce de i aret ettiGimiz gibi ölüm cezas na, bu kabilden recm
cezas na da rabbilerin münasebetleri iyi olmam t r; onlar her vas tayla bu
cezan n uygulanmas n n önüne geçmeye çal m lar. Gerek verilen hükümlerin arka plan nda yer alan dü ünceden ve gerekse rabbilerin bu cezay uygulay p bir insan hayat hakk ndan mahrum b rakman n yükünü omuzlar na
alma çekimserliGinden veya muhtemelen sosyal itibar ve halk n sevgisinin
kazan lmas nda bu cezaya kar ç kmakla bir avantaj saGlama dü üncesin de
bu durum anla lmaktad r.117 Nitekim bu cezan n 7 senede bir defa da olsa
uygulanmas hakk nda karar ç kartan mahkemeyi “y k c /imha edici
mahkeme” olarak adland rmakla 118 rabbiler münasebetlerini net bir ekilde
ortaya koymu lard r. Bu bilgilere dayanarak bu cezan n uygulamas n n nadir
olduGunu söyleyebiliriz. Böyle uygulama s n rlamalar n n sonunda, kaynaklarda yer ald G veçhiyle, II. Mabedin y k lmas ndan 40 sene önce ölüm cezas
hakk nda karar alma yetkisini elinde bulunduran Büyük Mahkeme (Sanhedrin) faaliyetini durdurdu. Bununla da ölüm cezas n n, dolay s yla recm
cezas n n uygulanmas resmi olarak yürürlükten kald r ld .119 II. Mabedin,
Yahudilerin Roma imparatorluGuna kar ayaklanmalar sonucunda milad n
70. y l nda Romal lar taraf ndan tahrip edildiGini göz önünde bulundurduGumuzda,120 recm cezas n n uygulamadan kald r lmas karar n n al nmas n n M.S. 30 senesinde vuku bulduGunu söyleyebiliriz. Fakat bu durumun
istismar edilmemesi için rabbiler, insanlar n vicdan na hitap ederek suçtan
uzak durma duygusunu canl tutmaya ve toplum saGl G n bu yolla temin
etmeye çal m lard r. 4öyle ki art k mahkeme taraf ndan uygulanamayacak
olan bu cezan n Tanr taraf ndan dolayl yollarla verileceGi ve suçlunun
cezas z b rak lmayacaG görü ü hâkim oldu. Getirilen çözüme göre, recm
edilirken yükseklikten ta n üzerine itilmenin bir sembolü olarak, bu cezay
hak eden suçlu “evin dam veya da% gibi yüksek bir yerden dü erek yahut da
vah i hayvan taraf ndan sald r larak ölecek” ve bununla da hak yerini bulacakt r.121
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Ye|u 7:25-26. Burada hakk\nda bahsedilen olay s\radan h\rs\zl\k olmay\p Tanr\ya kar|\ gelerek ahdi bozmakt\r
(7:11) ve recm cezas\ da bu nedenle uygulanm\|t\r. Birinci Krallar 21:13.
Birinci Krallar 12:18; †kinci Tarihler 10:18, 24:21.
117
Makkoth, 7a.
118
Makkoth, 7a; Maimonides, Mishneh Torah, Sanhedrin, XIV:10.
119
Kethuboth, 30a-30b; Sanhedrin, 27a, 41a; Maimonides, Mishneh Torah, Sanhedrin, XIV:13.
120
Menahem Stern, “The period of the Second Temple”, A History of the Jewish People, ed. Haim Hillel Ben-Sasson,
10. bsk., Cambridge, Massachusetts: Harvard University, 1997, 185-303, 303.
121
Kethuboth, 30b; Sanhedrin, 37b.
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Sonuç
Recm cezas s radan bir ceza türü olmay p toplumun a r nefretle
tepki verdiGi bir eylemin vukuunda uygulanm t r. Nitekim Yahudi dinî metinlerinde de, hem Tevrat hükümlerinde hem Rabbiler hukukunda, bahis
konusu ceza eklinin öngörülmesinde bu karakteristiGin temel al nm
olduGu a ikard r. Hatta resmî/ er’î olarak uygulamadan kald r lmas ndan
sonra bile Yahudiler kendi aralar nda bu cezay kültürel olarak devam ettirmi ler; içlerinden birisinin toplumsal nefret uyand ran bir suç i lediGinde bu
cezay uygulam lard r.122 Bu da söz konusu cezan n, rabbilerin kararlar
d nda da toplum taraf ndan uygulanan bir ceza olduGunu ve toplumun nefretinin d a vurmas , toplumsal nefrete sebep olan eylemin failinin hak ettiGini bir ekilde almas olduGunu söylememize imkân vermektedir. Nitekim
uygulamadan kald r ld ktan sonraki haliyle i aret ettiGimiz bu ceza mahkeme
hükmünün uygulanmas ndan daha çok a r nefrete sebep olan birisinin linç
edilmesine benzemektedir.123 Bunlara dayanarak, kökeni daha eski kültüre
dayanan vahiy onay ndan geçmi bu cezan n kültürelliGinin dinîliGinden
daha aG r bast G söylenebilir.

122
123

Elçilerin †|leri 7:57-59.
Greenberg, “Stoning”, 447.
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Kâmil Muhammed elel-Gindi / trc. Ah
Ahmet KILINÇ***
Giri8
3ura ( sti are) slam’da ve slam hukukunda (4eriat) devlet ve toplumun temel bir kurumudur. 3ura Devlet yönetiminde bir metot, bir yöntem
olup, Müslümanlar n politik, ekonomik, sosyal ve diGer tüm alanlar na ili kin
bir ya am biçimidir. Sava durumunda veya silahl çat malar zaman nda
bile ura, takip edilmesi gereken bir prensip olmu tur. Biz 3uran n hem pek
çok temel haklardan biri olduGunu hem de slam hukukundaki diGer bütün
insan haklar n n korunmas ve muhafazas için bir garanti olduGunu iddia
ediyoruz. Politik alanda 3ura demokrasiye tekabül etmektedir; fakat ura
hayat n tüm seyrine uzanan daha geni ve derin bir mefhumdur.
Kuran n Anlam
Arapçada, ura, en iyi olan almak ve seçmek anlam na gelir. An lan
kavram, ayr ca birinin fikrini, üzerinde dikkatlice dü ünerek alma anlam n
da ifade eder. 4ura, bir fikrin elde edilmesinde veya üzerinde dikkatlice düünerek, fikirlerden birinin tercih edilmesinde zaruri bir yöntemdir.1
Kur’an, urayla ilgili iki ayet içermektedir; bunlardan ilki üçüncü Âli mrân suresindedir: “ve yap lacak i hususunda onlara dan .”2 Bu Al-

Metnin özgün hali için bak. The Rule of Law in the Middle East and Islamic World, Human Rights and the Judicial
Process, Edited by Eugene Cotran and Mai Yamani, I.B.Tauris Publishers, Londan 2000, s. 164-169.
Yazar, Prof. Dr., Mansoura Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Mansoura M\s\r.
***
Çeviren, Ar|. Gör., Gazi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ankara Türkiye. avahmetkilinc@mynet.com
1
Bak\n\z, Lesânu’l Arab, The Arabs’ Tongue, Sözlük. Bölüm 26, 1979 bask\, s.23356-8.
2
Kur’an- Kerim, Al-i mran Suresi (3’ncü Sure), 159’ncu ayetin meali.
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lah’tan Hz. Muhammed’e (s.a.), inananlara (Müslümanlara) her konuda dan mas n belirten bir emirdir. kinci ayet, k rk ikinci 4ura suresindedir:
Onlar Rablerinin çaGr s na kulak verirler ve namaz /duay yerine getirirler ve onlar n i leri kendi aralar nda isti are ile yönetilir ve kendilerine
verdiGimiz r z klardan ba kalar na daG t rlar.3
Bu ayet, uygulamada Peygamber (s.a.) ve onun takipçileri taraf ndan,
uran n mecburi olduGu eklinde yorumlanm t r. Nitekim Peygamber (s.a.),
Allah’ n vahiyleri olarak kendisine tebliG edilenler d ndaki bütün konularda
uraya ba vurmu ve uygulam t r. Peygamber (s.a.) hem sava hem de bar zaman nda, ura vas tas yla ula lan hemen hemen bütün sonuçlara,
kendi görü üne ve ura öncesi fikrine uygun olup olmad G na bakmaks z n
kabul etmi ve uygulam t r.
Burada Müslümanlara uray olu turma, takip etme ve uygulamay
emreden Kur’an ayetlerinin, herhangi bir art veya tahdid olmadan geldiGi
vurgulanmal d r. Bu nedenle, slam devletinin bütün üyeleri, uray talep
etme hakk na sahip olup; ona Allah’ n vahyiyle apaç k belirlenmi konular
d ndaki herhangi bir mevzu hakk nda ba vurulabilir ve olu turulabilir.
Sonuç olarak, ba ta devlet ba kan n n veya hükümetin seçimi, hükümetin
kurulu u ve yap s , siyasi sisteminin ekli veya ekilleri, hükümetin ve çe itli
devlet hizmetlerinin i leyi i olmak üzere bütün politik meseleler, slam devletinin hak sahibi bütün üyelerinin kat labileceGi ura taraf ndan kararla t r lmak durumundad r. Fakat çaGda hukuk ve politik dü üncede önemli ilgi
uyand rmalar nedeniyle ele al nmas gereken çok say da soru vard r: 3ura
mecburi midir? Kad nlar ura sürecine kat labilirler mi? 3ura ile seçim ve
ura ile demokrasi aras ndaki ili ki nedir? 3ura bütün insan haklar n garanti alt na al r m ?
Kura Mecburi midir?
Bu konu, farkl ama bir biriyle ilgili olan iki sorunun cevab n gerektirir. Birincisi bir slami devletin ba kan urayla veya toplumun fertleri veya
hak sahibi fertleriyle isti are etmede zorunlu bir yükümlülük alt nda m d r?
kincisi bir slam devletinin ba kan n n ura sürecinin sonucunda ortaya
ç kan fikri uygulama yükümlülüGü var m d r?
Birinci soru hakk nda, herhangi bir slam devlet ba kan n n, devlet
yönetimi ve devlet meselelerinin çözümü ile ilgili bütün konularda, uray
olu turmak ve uraya ba vurmak zorunda olduGu hususunda, slam âlimleri

3

Kur’an- Kerim, Cura Suresi (42’nci Sure), 38’nci ayetin meali.
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aras nda geni bir fikir birliGi olduGu görülmektedir4. Peygamber (s.a.) hemen
hemen bütün dünyevi konularda hatta karma k askeri konularda bile uraya yönelmi ve ba vurmu tu.5
Fakat ikinci soru hakk nda iki temel görü ün olduGu görülmektedir:
Baz slam âlimleri devlet ba kan n n ura sürecinin sonunda ula lan fikri
benimseyip benimsememe ve uygulay p uygulamama konusunda serbest
olduGu görü ünü savunurlar.6 4ua n çoGunluGu meydana getiren diGerleri ise
devlet ba kan n n uradan ç kan fikri veya uraya kat lanlar n çoGunluGunun
fikrini kabul etmek ve uygulamak zorunda olduGu görü ünü kabul ederler.7
Bu görü ü destekleyenler Hz. Peygamber’in (s.a.) ura süreciyle ula lan fikirleri uygulad G n , Allah’ n ayetleriyle aç k olarak belirtilmemi çe itli konularda inananlar n çoGunluGunun görü ünü kabul ettiGini savunurlar8.
Yine, Hz. Peygamber (s.a.) inananlar n büyük bir çoGunluGunun desteGiyle
kararla t r lan ura ile bütün Müslüman milleti için önemli bir müessese
b rakt : mam veya milletin lideri ve onun halefi olan ki i -Birinci halife veya
devlet ba kan -. Bu önemli idi; çünkü halifeye hem dini hem de devlet meseleleri emanet edilmi ti.9 Bu görü destekçileri ayr ca urayla ilgili Kur’an
ayetlerinin ifadelerinin Müslümanlar n ura sürecinin sonucunu uygulamas
gerektiGi konusunda çok aç k olduGunu, aksi takdirde uran n anlams z olacaG n savunurlar.10
Kad nlar Kura Sürecini Kat labilirler mi?
Yukar da da an msat ld G gibi, 3ura hakk ndaki Kur’an ayetlerinde uraya kimlerin kesin olarak kat lmas n n uygun olduGuna ili kin herhangi bir
nitelik belirtilmemi tir. Kur’an ayetlerinin veya Hadis kurallar n n hiçbir
yerinde kad nlar n kat l m n engelleyen veya engellenmeli eklinde yorumlanabilen hükümler yoktur. Ayr ca kad nlar çe itli slam devletlerinde yüksek
idari görevlerinde bulunduklar gibi ura sürecine kat ld klar da olmu tur.
Kad nlar n kat l m n desteklemeyenler görü lerini, slam kurallar ve
prensipleri üzerine deGil; herhangi bir slami prensip veya kurala dayanmayan sosyal kayg ve korkular üzerine temellendirirler. Tabi ki sosyal kayg ve
4

Bak., ör., El Kurtobi’nin ünlü Kur’an-\ Kerim Tefsiri, El Famie Li Ahkâmu’l Kuran ( Kuran Hükümlerinin toplam ),
bölüm 4, s. 249; Rushdi Aziz Muhammed, Islam: A Religion and an Order, s.215(1988); Yahya †smail, Sunna’s
Model in the Relationship Between the Governor and the Governed, s. 401(1985). (Bütün bu kaynaklar Arapçad\r)
5
4’ncü dipnotlardaki kaynaklara bak, ibid.
6
Al-Qurtobi, yukar\da 4’ncü dipnot, s. 252-3.
7
Bak., ör., Rü|tü Aziz Muhammed, yukar\da 4’ncü dipnot, s. 220; Yahya †smail, yukar\da 4’ncü dipnot, s. 403;
Mahmud ©altoot, Islam: Religion ve Shari’a, ( 16’nc\ bask\, 1990), s. 443 (Arapça); Ali Gre|a, Supreme Islamic
Legitimacy, ikinci bask , 1986, s. 217 (Arapça).
8
7’nci dipnottaki kaynaklara bak\n\z, bid.
9
Hz. Muhammed (s.a.)’in sünnetleri ve ©eriat üzerine çal\|an hemen hemen bütün yazarlar ve âlimler bu görü|ü
savunurlar.
10
Bak. Ör. Yahya †smail, yukar\da 4’ncü dipnot, s. 403; Rü|tü Aziz Muhammed, yukar\da 4’ncü dipnot, s. 220; Ali
Gre|a, yukar\da 7’nci dipnot, s. 217.
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korkular, ülkeden ülkeye ve ayn ülkede zamandan zamana göre deGi ebilir.
Bu konu hakk nda üzerinde durulmas gereken bir husus da günümüz yazarlar n n çoGunun, kad nlar n 3ura sürecine kat lmaya ve kendi ülkelerindeki
meseleyi çözmeye haklar olduGu fikrini destekledikleridir. Bu sebeple, kad nlar n 4ura sürecine kat lma hakk na sahip olmalar gerçekten slami bir prensiptir.
Kura, Seçimler ve Demokrasi
slam’da devlet ve kamu meselelerinde, ura iki temel hususu içine
al r: Devlet ba kan n n seçimi ve devletin i leyi i ve i leyi in yasall G n n ve
teamüllere uygunluGunun denetimi.
Birinci konu hususunda, slam hukukunda ura esnektir; doGrudan
veya dolayl seçimler çaGda slam yazarlar taraf ndan ura sürecini tamamlayan bir metot olarak mütalaa edilmi tir. Bir slam devletinin bütün üyelerinin özgür ve adil seçimlere kat lmaya hakk vard r.11
slam hukukunun ikinci konuda da çok esnek olduGu aç kt r. DoGrudan veya dolayl seçimler vas tas yla temsili müesseselerin kurulu u – parlamento, halk meclisi veya isti are kurulu gibi – eriata uygundur ve bu durum uran n iyi bir ekilde uygulan d r. Böyle bir kurum, çe itli kamu meseleleri hakk ndaki kararlar hususunda tavsiye ve/veya izin vermek suretiyle
yetkilendirilebilir. Ayr ca bu kurum gücün suiistimal edilmemesini ve eriat
kurallar n n ve temel prensiplerinin çiGnenmemesini garantilemek için yürütme organ n n herhangi bir tasarrufunun geçerlilik ve teamüllüGünü denetleme yetkisine sahip olabilir. Bu temsili müesseseler ayn zamanda bu beklentilere baGl kalmal d rlar.12
Fakat siyasi partiler eriatla baGda makta m d r? Siyasi partilerin
herhangi bir demokratik sistemin esasl aksamlar ndan biri olduGu ileri sürülür; fakat siyasi partiler bir slam devletinde serbestçe çal abilirler mi? 4eriat, gerçekten bütün insanlar için e it haklar tan maktad r. Bu hak dü ünce
özgürlüGünü ve kendisini serbestçe ifade etme hakk n içeren siyasi hak ve
özgürlükleri de içermekte olup; tüm toplum bu haktan yararlanabilmektedir.
Binaenaleyh Kur’an unu beyan eder:
“Ey insanlar! DoGrusu biz sizi bir erkekle bir kad ndan yaratt k. Ve
birbirinizle tan man z için sizi milletlere ve kabilelere ay rd k. Muhakkak ki
Allah yan nda en deGerli ve en üstününüz en dürüst olan n zd r. 4üphesiz
Allah bilendir, her eyden haberdar oland r.”13

11
12
13

Ayn\ görü| için bk. ör. Rü|tü Aziz Muhammed, yukar\da 4’ncü dipnot, s. 222-3.
Ib d, s. 220.
Kur’an - Kerim, Hucurat Suresi, (49’ncu Sure), 13’ncü ayetin meali.
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Peygamber (s.a.), dürüstlüGün muameledeki farkl l k için tek sebep
olduGunu vurgulam t r.14
slam hukukunda dü ünce, ifade ve muhalefet özgürlükleri de saGlanm ve korunmu tur. slam hukukuna göre herkesin, ba kas n n kendisini
ifade etme özgürlüGüne müdahale etmeme yükümlülüGü ve yüksek devlet
memurlar veya hükümet temsilcileri taraf ndan i lenen bir haks zl G veya
hukuka ayk r bir i lemi düzeltme veya bunlar n düzeltilmesini talep etme
hakk vard r.15
Muhalefet özgürlüGünü, ifade ve dü ünce özgürlüGünü içeren kamu
ve siyasi hak ve özgürlükler, bireylerin 3ura sürecine bizzat kat lmalar na
hukuki dayanak te kil etmektedir. Bu ekilde devletin ç kar n en iyi koruyan, geli tiren ve gerçekle tiren uygun kararlara var lacakt r. Siyasi partiler,
sivil toplum örgütleri ve genel ve uzmanla m organizasyonlar bu haklar n
ve ura sürecinin uygulanmas nda birer arac olmaktad rlar. Baz yazarlar,
eriat n siyasi partilerin kurulmas n teyit etmediGi fikrini savunurlar. Bu
yazarlara göre siyasi partiler, milletin parçalanmas na veya Müslüman toplumun birlik ve uyumunun milletin dü manlar lehine olacak ekilde zarara
uGramas na vesile olabilmektedir. Fakat birçok çaGda yazar 4eriat n, siyasi
partilerin kurulmas n engellemediGini ve parti kurmak veya partilere kat lma
hakk n n tan nm olduGunu, siyasi partilerin yasaklanmas na ili kin sarih
bir prensip veya kural n mevcut olmad G n savunurlar.16 Lakin siyasi partiler
yine de iki ko ulu saGlamak zorundad r: slam’ bir din ve hukuk olarak kabul etmeli ve buna kar hareket etmemeli ve de devletin ve milletin dü manlar menfaatlerine çal mamal , onlara yard m etmemelidir.17 Fakat her bir
parti devlet meselelerinin çözümüne dair metotlarda ve devlet yönetimine
ili kin konularda kendi anlay na sahip olabilir.
Günümüzde, siyasi partiler kamu ve siyasi haklar n etkili olarak uygulanmas n n ve ura sürecine kat l m n saGlanmas n n vazgeçilmez metodu
olarak kabul ediliyorlar. Bu husus u an son derece önemlidir; çünkü siyasi
partiler kamu ve hükümet meseleleriyle ilgilenmek üzere daha iyi haz rlanabilir ve organize olabilirler. Ayr ca bireylere nazaran yolsuz, yersiz hareket ve
durumlar n düzeltilmesinde daha etkin rol alabilirler. Daha aç k bir ifadeyle,
bireyler, birle erek kurduklar siyasi partiler kadar etkili olamayabilirler. Bu
arada u husus da unutulmamal d r ki; siyasi partiler, bireylerin ura sürecine kat l m n , bireylerin kendilerinden daha etkin bir ekilde tetiklerler.18

14

†lgili Peygamber (s.a.) hadisleri için bak. Muhammed El Gazali, nsan Haklar , üçüncü bask\, 1984, s. 16, (Arapça).
Muhammed El Gazali, ibid, s. 59 ve70; Fehmi Huvadi, Islam and Democracy, 1993, s. 86 (Arapça).
Fehmi Huvadi, ibid, s. 150.
17
Ibid.
18
Ibid, s. 151.
15
16
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Kura Bütün nsan Haklar n n Garantisi midir?
3ura hayat n bütün alan nda uygulanabilir ve Müslüman milletinin ve
insanlar n hayatlar için zaruri bir müessesedir. Üstelik ura politik, ekonomik veya sosyal nitelikli bütün kamu meseleleri hakk ndaki kararlar alman n bir usulüdür. Böylece ura slam hukukunda bütün insan haklar için
olmazsa olmaz bir garanti ekli olmaya ba lam t r. Bireylerin bizzat kat l m
olmaks z n al nacak kararlarla, devlet meseleleri çözülmeye kalk l rsa veya
devlet ba kan n n ve hükümetin hatalar n n ve yetkilerini kötüye kullan n n düzeltilmesi istenirse, insan haklar kolayl kla ihlal edilebilir. Devlet
ba kanlar ve hükümetler insanlara kar sorumlu olmayabilir ve yönetimlerinde slam hukukuna göre me ruiyetlerini yitirebilirler. Lakin ura her meselede doGru bir ekilde uygulan rsa, devlet ba kanlar n n insan haklar ndan
uzak bir ekilde yönetim sergilemesi imkâns z olacakt r. Dolay s yla bir hâkim önüne gelen bir dosyada hukuku uygularken, ura süreciyle elde edilen
bir karar n insan haklar n ihlal ettiGi eklinde hüküm tesis etmesi dü ünülemez. 3uran n her alanda uygulanmamas , insan haklar n n kötüye kullan lmas ve zulmedilmesi sonucunu doGuracakt r.
Siyasi alanda ve devlet meselelerinde, eriat içerisindeki ura bat
sistemlerindeki demokrasiye tekabül etmektedir. EGer demokrasi insanlar
için insanlar taraf ndan, insanlar n yönetimi ise eriat içerisindeki ura da
insanlar n kendi menfaatlerine en iyi gelecek ekilde, kendileri taraf ndan ve
eriat ilkelerine uygun olarak kararla t r lan bütün kararlar garantileyen bir
yöntemdir. laveten ura bütün diGer kamusal, özel, ekonomik ve sosyal konulara kadar geni lemi tir, bundan dolay demokrasiden nüfuz ettiGi alan
aç s ndan daha geni tir. Demokrasinin temelleri ile siyasi alandaki uran n
temelleri birbirine benzer – ura ve demokrasi birbirine dü man deGildir - .
Sonuç olarak devlet meselelerine ili kin kararlar almada insanlar n
kat lmak zorunda olduGu prensibinin kökeninin, 14 yüzy l önce Hz. Peygambere (s.a.) gönderilen Allah’ n ayetlerinde yer alan ura prensibinin içerisinde
bulunduGu vurgulanmal d r. Dolay s yla bu prensip bat devletlerinde gereksinim duyulduGu gibi herhangi bir siyasi hareket veya sivil mücadele olmaks z n eriat içerisinde yer alm t r.
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SLAM HUKUKUNDA TERK KAVRAMI VE DEL L DE ER 1
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Takdîm
Terk bir delil deGildir bizim dinimizde
Ne men‘i gerektirir, ne de vacipliGi
Peygamber yapmad diye yasak koymak isteyen,
Onun terkini sad k ve doGru bir hüküm bilen
Kaybeder bütün delillerin yolunu,
Sahih hükümde bile yan l r hüsrana dü er.
Muhalifini azap ile de tehdit ederek
Nehiy gelmedikçe yasak mümkün deGildir.
Ya da k nan r o fiil, duyurulur cezas
Yahut hem haram k lar hem de ay plar yapan .
(Müellif)
Bu Makalenin Telif Sebebi
Bizi doGru yola ileten, hüccet ve delili bilmeye muvaffak k lan Allah’a
hamdolsun. Salat ve selam, Efendimiz Hz. Muhammed’e ve onun erefli ailesine olsun. Allah, onun sahabilerinden ve yolundan gidenlerden raz olsun.
Çok deGerli talebem Mahmud Saîd terk konusunda okuyucular n zihinlerindeki üphe ve tereddütleri gideren bir makale yazmam benden talep etti
ve bu konuda tkânü’s-San‘a isimli eserde özet bir bilgiye rastlad G n da
ekledi. Onun bu talebine olumlu kar l k verdim ve isteGini yerine getirdim.
Bu makaleyi konuyu iyice tetkik ederek yazd m ki okuyucu, istidlâl konusunda isabetli hareket edebilsin ve delillerin makbul olan ile olmayan n
birbirinden ay rabilsin. Muvaffak k lacak ve yol gösterecek olan Allah’t r. Ben
de yaln zca O’na dayand m.
Giri
Müctehid imamlar n ispat vas tas olarak kulland klar
hepsini öyle s ralayabiliriz:

er‘î delillerin

Kitap ve Sünnetin er‘î delil olu unda müctehid imamlar aras nda ihtilaf yoktur. cma ve K yasta ise ihtilaf edilmi tir. Cumhur, cma ve K yas delil
olarak kullanm t r. F k h usûlünde genel kabul görmesi sebebiyle bunlar n
er‘î delil olmas tercih edilmi tir. Ayr ca dört imam n ihtilaf ettiGi deliller de
vard r ki onlar mürsel hadis, sahabe kavli, er‘u men kablenâ, ist shâb,
istihsân ve Medine halk n n amelidir. Bunlar geni olarak Sübkî’nin (v.
771/1370) Cem‘u’l-Cevâmi‘ isimli eserinin stidlâl bölümünde aç klanm t r.
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Ker‘î Hükümler
4er‘î hüküm, Allah’ n, mükellefin fiilleriyle ilgili hitab d r. Bu da be
çe ittir.
1Vacib (Farz): Yapan n mükâfatland r ld G , terk edenin ise cezaland r ld G fiillerdir. Namaz k lmak, zekat vermek, Ramazan orucunu tutmak
ve ana babaya iyilik etmek gibi.
2Haram: Yapan n cezaland r ld G , terk edenin ise mükâfatland r ld G fiillerdir. Faiz yemek, zina etmek, ana babaya âsi olmak ve içki içmek
gibi.
3Mendub: Yapan n mükâfatland r ld G , terk edenin ise cezaland r lmad G fiillerdir. Nafile namaz k lmak gibi.
4Mekruh: Terk edenin mükâfatland r ld G , yapan n ise cezaland r lmad G fiillerdir. Sabah ve ikindi namazlar ndan sonra nafile namaz k lmak gibi.
5Mübah ve Helal: Yap lmas nda ve terk edilmesinde mükafat veya
ceza bulunmayan fiillerdir. Helal ve temiz yiyeceklerin yenmesi, ticaret yap lmas gibi.
slâm f kh n n üzerine kurulu olduGu hüküm çe itleri bunlard r. Sahabî
olsun veya olmas n herhangi bir müctehidin yukar da zikredilen er‘î delillerden birini kullanmadan sözü edilen hükümlerden birini vermesi caiz deGildir. Bütün bunlar “din” kavram ndan, ayr ca aç klamaya ihtiyaç duyulmayacak ekilde zaruri olarak anla lmaktad r.
Terk
Hakk nda bu makaleyi kaleme ald G m z terk kavram yla kastettiGimiz,
Hz. Peygamber’in bir eyi yapmamas ; selef-i salihînin de, rivayetlerde haraml G n ya da kerahetini gerektirecek bir nehy bulunmamas na raGmen bir
eyi yapmaktan kaç nmalar d r.
Müteahhirin dönemi âlimlerinin çoGu terki, bu konudaki fiilleri yapman n ho olmad G na veya haraml G na çokça delil getirdiler. Bu meseleyi fazlaca önemseyen ve fikirlerini onun etraf nda olu turan baz âlimler de terkle
istidlâlde a r ya gittiler. Ara t rmam esnas nda bn-i Teymiyye’nin (v.
728/1328) terki ispat vas tas olarak çokça kulland G n ve birçok konuda ona
dayand G n gördüm. Bu konular n aç klamas a aG da gelecektir.
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Terk Çe itleri
Hz. Peygamber’in bir eyi terk etmi olmas , o eyin haram olmas d nda, birçok sebebe dayan yor olabilir:
1Hz. Peygamber terk ettiGi bir eyi, âdeti olmad G için terk etmi
olabilir. ÖrneGin Hz. Peygamber’e k zart lm bir keler ikram edildiGinde önce
yemek için elini uzatm , “bu kelerdir” denmesi üzerine de onu yemekten
vazgeçmi tir. “Bu haram m ?” diye sorulunca da “hay r, haram deGil. Ancak
benim büyüdüGüm çevrede bunu yemek âdetten deGildir. Bu yüzden onu
mekruh görüyorum” demi tir.4
Buhârî ve Müslim’de geçen bu hadis, iki eye delâlet eder:
a) Hz. Peygamber’in bir eyi yapmaya yöneldikten sonra vazgeçmesi, onun haraml G n göstermez.
b) Hz. Peygamber’in bir eyi tiksindirici bulmas , onun haraml G na
delalet etmez.
2Hz. Peygamber bir eyi, unuttuGu için terk etmi olabilir. ÖrneGin,
bir namazda eksiklik (veya fazlal k) yaparak yan lm t . “Namaz hakk nda
yeni bir hüküm mü geldi?” diye sorulduGunda, “ben de bir insan m. Sizin
unuttuGunuz gibi unutabilirim. UnuttuGumda bana hat rlat n” buyurdu5.
3Bir eyi, ümmetine farz k l n r endi esiyle terk etmi olabilir. ÖrneGin ashab- kiram, Hz. Peygamber’le beraber teravih namaz n k lmak üzere topland G nda teravih k ld rmay terk etmi ti.6
4Bir eyi, üzerinde dü ünmediGi veya akl na gelmediGi için terk
etmi olabilir. ÖrneGin Hz. Peygamber, Cuma hutbesini bir hurma kütüGü
üzerinde okurdu. Hutbe esnas nda kullanacaG bir minber yapmay dü ünmemi ti. Kendisine, üzerinde hutbe okuyacaG bir minber yap lmas teklif
edildiGinde, sesin daha iyi ula mas n saGlayacaG için bu fikri uygun buldu
ve onaylad . Ayn ekilde sahabe-i kiram, yabanc heyetlerin kendisini kolay-

4

Buhârî, “Et\‘me”, 13; Nesâî, “Sayd”, 26; †bn Mâce, “Sayd”, 16; Taberânî, el-Mu‘cemu’l-kebîr, IV, 108. (Çev.)
Buhârî, “Salat”, 31; Müslim, “Mesâcid”, 19. Abdullah ibn Mes‘ûd |öyle dedi: Peygamber (sav) namaz k\ld\rd\.
†brâhîm Nehaî: Ama Peygamber namaz artt\ m\, yoksa eksik mi k\ld\rd\ bilmiyorum, dedi. (Sonra †bn Mesû‘d’un lâfz\n\ rivayete dönerek, |öyle dedi): Peygamber selâm verince, kendisine hitaben: Yâ Rasûlallah, namaz hakk\nda
yeniden bir |ey mi geldi? diye soruldu. Rasûlullah: “(Yok) neden sordun?” dedi. Yâ Rasûlallah |öyle böyle k\ld\rd\n
da ondan, dediler. Bunun üzerine Rasûlullah (hemen te|ehhüd vaziyeti almak için) iki bacaZ\m k\v\rd\ ve k\bleye kar|\
yönelip iki secde ettikten sonra selâm verdi. Yüzünü bize döndürünce |öyle buyurdu: “©u muhakkak ki, |ayet namaz
hakk\nda yeni bir|ey gelmi| olayd\, onu size elbette haber verirdim. Lâkin ben de sizin gibi be|erim. Siz unuttuZunuz
gibi, ben de unuturum. Bir |ey unuttuZum zaman bana hat\rlat\n\z. †çinizden biri namazda |üphe edecek olursa doZruyu ara|t\rs\n, (doZrudur diye verdiZi) karâr üzerine namaz\n\ tamamlas\n. Sonra selâm versin, ondan sonra da iki kerre
secde etsin.”
6
Buhârî, “Teheccüd”, 5; Müslim, “Salâtü’l-Müsâfirîn”, 177; Ebû Davud, “Salât”, 318; Nesâî, “K\yâmu’l-Leyl ve
Tatavvu‘u’n-Nehâr”, 4; Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 177 (Çev.).
5
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ca tan malar için kerpiçten bir kürsü yap lmas n teklif ettiklerinde, daha
önce akl na gelmemi olan bu fikri kabul etmi tir.7
5Umum ifade eden ayet ve hadislerin içeriGine dâhil olduGu için
terk etmi olabilir. ÖrneGin Hz. Peygamber, duhâ (ku luk) namaz n k lmay
ve mendub olan birçok eyi bazen terk ederdi. Çünkü bunlar “…Hay r i leyin
ki kurtulu a eresiniz”8 ayetinin içeriGine dâhildir.9
6Bir eyi, yapt G takdirde sahabenin tamam veya bir k sm taraf ndan yanl alg lanacaG endi esiyle terk etmi olabilir. ÖrneGin Hz. Peygamber, Buhari ve Müslim’de geçen bir hadisinde Hz. Ai e’ye öyle demi tir:
“EGer insanlar küfürden yeni kurtulmu olmasalard , Kâbe’yi y kar ve brahim’in (as) in a ettiGi temeller üzerine yeniden yapard m. Çünkü Kurey o
temellerden daha dar yapt lar.”10 Kendi ifadesinden de aç kça anla ld G gibi
Hz. Peygamber Kâbe’yi y k p yeniden yapmay , henüz yeni müslüman olmu
Mekkeli ashab n n yanl anlamalar n engellemek için terk etmi tir.
Hz. Peygamber’in bir eyi terk etmesi, hadis kaynaklar n tetkik eden
ki ilerin öGrenebileceGi ba ka sebeplere binaen de olabilir. Hiçbir hadis veya
rivayette Hz. Peygamber’in haraml G ya da mekruhluGu aç kça belirtilenler
d nda bir eyi, niçin terk ettiGine dair bir aç klama bulunmamaktad r.
“Terk” Haraml a Delalet Etmez
Bir eyin terk edilmesinin onun haraml G na delalet etmeyeceGini erReddü’l-muhkemü’l-metîn isimli kitab m zda detayl olarak aç klam t k.
A aG daki ifadeler oradan al nm t r. Bir ey terk edildiGinde onun yap lmamas gerektiGine dair aç k bir nass yoksa yaln z ba na terk, o fiilin haram ya
da mekruh olu una delil olmaz. Sadece o fiilin terk edilebileceGini gösterir.
Terk edilen fiil, haram ya da mekruh da olabilir. Fakat tek ba na terk, o eyin haram ya da mekruhluGunu ifade etmez. Bunun için ba ka bir delil daha
gerekir.11
Bu kaideyi mam Ebû Said b. Lüb (v. 782/1381) de ifade etmi tir. O,
“Namaz n Akabinde Dua Etmeyi Ho Kar lamayanlara Cevap” ba l G alt nda
öyle demi tir: “Namazlar n arkas ndan dua etmeyi ho görmeyenlerin en
önemli delili, bu ekilde dua yükümlülüGünün seleften nakledilmemi olmas d r.” Dayand klar bu bilginin doGruluGunu kabul etsek bile, bir fiilin terk

7

Tirmizî, “Cuma”, 362; †bn Mâce, “†kâmetü’s-Salat ve’s-Sünne”, 199; Müsnedü'|-©afi’î, s. 65. Tirmizî, bu manaya
yak\n ifadelerle rivayette bulunmu| ve hadisin “hasen garip sahih” olduZunu söylemi|tir. Elbâni de ayn\ hadisi sahih
görmü|tür (Çev.).
8
Hac (22), 77.
9
Buradaki “hay\r” kavram\n\n içerisine namazla beraber ba|ka fiiller de girdiZi için Hz. Peygamber bazen duha
namaz\n\ tercih etmi|, bazen de ba|ka hay\rl\ fiillerle me|gul olmu|tur (Çev).
10
Buhârî, “Hacc”, 42; Müslim, “Hacc”, 69; Nesâî, “Hacc”, 125; Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 57. (Çev.)
11
bk. Abdullah Muhammed S\dd\k el-Gumârî, er-Reddü’l-muhkemü’l-metîn, Mektebetü’l-Kahire, 1986, s. 49.
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edilmi olmas , o fiilin terkinin caiz olu undan ve terk edilmesiyle bir s k nt n n giderilmi olmas ndan ba ka bir hüküm doGurmaz. DiGer taraftan terk,
o fiilin haram k l nd G ya da yap lmas nda kerahet bulunduGu anlam na da
gelmez. Terkin haraml G ya da keraheti gerektirdiGi, özellikle dua gibi, dinde
saGlam kökleri olan ve uygulana gelmi bir meselede hiç söylenemez.
bn Hazm (v. 456/1064) Muhallâ adl eserinde Hanefilerin ve Malikilerin, brahim en-Nehaî’nin (v. 96/714) “Hz. Ebubekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman
(ra) ak am namaz n n farz ndan önce iki rekât nafile k lm yorlard ” sözünü
bu iki rekât namaz k lman n kerahetine delil getirdiklerini zikretmi ve bu
görü ü öyle diyerek reddetmi tir: “Bu rivayet sahih olsa bile, burada terkin
keraheti gerektirdiGine dair bir delil yoktur. Çünkü bu rivayette, onlar n bu
iki rekattan nehyettikleri zikredilmemi tir.” bn Hazm ayr ca Hanefi ve Malikilerin, bn Ömer’in “ashaptan hiç kimsenin ak am n farz ndan önce sünnet
k ld G n görmedim” sözünü delil getirdiklerini zikrettikten sonra buna öyle
cevap verir: “Bu rivayet sahih olsa bile, bn Ömer’in bu sözünde de bu iki
rekat n nehyedildiGi manas yoktur. Biz, aç kça nehyedilmediGi sürece nafile
bir namaz n terkini inkar etmiyoruz (yani terk edilebileceGini kabul ediyoruz).”12 Yine bn Hazm Muhallâ’da, ikindi namaz n n farz ndan sonra iki
rekat k lma hususunda öyle demi tir: “Hz. Ali’nin naklettiGi hadisler, ikindinin farz ndan sonra nafile k l namayacaG na delil olmaz. Çünkü o sadece,
Hz. Peygamber’in bu ekilde nafile k ld G n gören kimseyi bilmediGini söylemi tir. Bu rivayetten, bu iki rekat n nehyedildiGi veya mekruh olduGu hükmü ç kmaz.”13
Bu konuda ba ka bir örnek de udur: Hz. Peygamber Ramazan haricinde hiçbir ay tamam yla oruçlu geçirmemi tir. Bundan da, bir ay n tamam nda nafile oruç tutman n mekruh olduGu sonucu ç kmaz. te bunlar, terkin,
b rak n haraml Ga kerahete bile delil olamayacaG n gösteren aç k nasslard r.
Ele tiride a r ya giden baz kimseler “terk, tek ba na haraml k ya da
kerahet ifade etmez” kaidesini kabul etmeyerek bunun usûl kaidelerinden
olamayacaG n söylediler. Onlar n bu inkâr , koyu bir cehaletten ve hastal kl
bir ak ldan kaynaklanmaktad r.
te imdi bu görü ümüzün delillerini farkl yönlerden aç klayacaG z:
1Bir eyin haraml G veya keraheti için u üçünden biri mutlaka
bulunmal d r:
a. “Nehiy” ifadesi. “Zinaya yakla may n”14 ve “Mallar n z aran zda
bat l yollarla yemeyin”15 ayetlerinde olduGu gibi.

12

el-Muhallâ, II, 254.
el-Muhallâ, II, 271.
†srâ (17), 32.
15
Bakara (2), 188.
13
14
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b. “Tahrim” lafz . “Le , kan, domuz eti, … size haram k l nd ”16 ayetinde olduGu gibi.
c. Fiilin k nanmas veya yapan n ceza ile tehdit edilmesi. “Aldatan
bizden de%ildir”17 hadisinde olduGu gibi. Terk bu üçünden birine girmediGine göre, haraml G gerektirmez.
2Allah Teâlâ, Ha r suresininde “Peygamberin size verdiklerini
al n, nehyettiklerinden kaç n n”18 buyurdu. “Terk ettiklerinden kaç n n” buyurmad . Dolay s yla terk haraml G ifade etmez.
3Hz. Peygamber “size emretti%im eyleri gücünüz yetti%ince yap n. Yasaklad % m eylerden de kaç n n”19 buyurdu da “terk ettiklerimden
kaç n n” demedi. Dolay s yla terkin haraml Ga delalet ettiGini nas l söylenebilir.
4Usûlcüler, sünneti “Hz. Peygamber’in sözleri, fiilleri ve takrirleri”20 diye tarif ettiler. Ancak sünnetin bu tarifine Hz. Peygamber’in terk ettiklerini katmad lar. Çünkü bu bir delil deGildir.
5Daha önce geçtiGi üzere, “hüküm, Allah’ n hitab d r”. Usulcüler
de hükme, Kur’an’ n, Sünnetin, icma ve k yas n delalet edebileceGini söylemi lerdir. Terk ise bunlardan biri deGildir. Dolay s yla delil olmaz.
6Yine daha önce geçtiGi üzere, terk haraml G n d nda birçok eye yorumlanabilir. Usül kaidesine göre, “kesin olmayan (birçok manaya ihtimali bulunan) ifadelerle delil getirilmez”. Üstelik daha önce de Hz. Peygamber’in, terk ettiGi herhangi bir eyin haram olduGunu belirtmeyip sadece
terk etmekle yetindiGine dair bir rivayet bulunmad G da geçmi ti. Tek ba na
bu bile terk ile delil getirilemeyeceGini göstermeye yeterlidir.
7Terk, bir fiilin yap lmamas olduGu için as ld r. Çünkü fiillerde
aslolan o fiilin yap lmamas d r (ademü’l-fi‘l). Fiili yapmak ise as l deGil, sonradan ortaya ç kan bir durumdur. As l olan bir ey, lugat ve st lah olarak
ba ka bir eye delil olmaz. Dolay s yla terk haraml G gerektirmez.
Temelsiz Bir ddia
bn Sem‘ânî’nin (v. 450/1058) öyle bir iddias var: “Rasûlüllah (as) bir
eyi terk etmi se, bizim de ona uyarak o eyi terk etmemiz gerekir. Hz. Pey-

16

Mâide (5), 3.
Müslim, “†man”, 164; Ebu Davud, “Buyû”, 50; Tirmizî, “Buyû”, 72; †bn Mâce, “Ticarât”, 36; Dârimî, “Buyû” 10;
Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 50, 142, 417; III, 466.
18
Ha|r (59), 7.
19
Buhârî, “†‘tisam”, 2; Müslim, “Fedâil”, 37.
20
Âmidî, el- hkâm fî usûlü’l-ahkâm, 1, 155,156.
17
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gamber’in keler yemekten kaç nd G n gördüklerinde sahabenin de yemeyip
Hz. Peygamber’den bunun sebebini sormas bunun delilidir.”21
Bu iddiaya, keler yemenin haram olmad G n söyleyerek cevap verilebilir. Daha önce geçtiGi gibi, bu hadis asl nda, terkin haraml G gerektirmediGine delildir. Hadis, Sem‘ânî’nin görü ünü desteklemez, bilakis onun aleyhine
delil olu turur. Daha önce zikrettiGimiz gibi, terk çok çe itli anlamlara gelebilir. Hz. Peygamber’in kendi yöresinin örfünde bulunmamas veya unutmas
sebebiyle veya ba ka bir sebeple bir fiili terk etmesi muhtemel iken, bütün
terklerinde ona uymak nas l vacip görülebilir.
“Terk” Konusunda bn Teymiyye’nin Görü ü
bn Teymiyye’ye, bir kimsenin türbeye gidip orada medfun ki iyi vesile
k larak, kendisinde, at nda veya devesinde bulunan bir hastal G n giderilmesi
vb. bir konuda Allah’tan yard m talep etmesi hakk nda sorulduGunda uzunca
bir cevap vermi tir. Bu cevab öyle özetleyebiliriz:
Sahabe ve Tabiinden hiç kimse böyle bir ey yapmad . Müctehid imamlardan hiç biri de böyle bir tavsiyede bulunmad . Yani Sahabe Hz. Peygamber
hayatta iken ondan kendileri için dua talebinde bulunduklar halde, vefat ndan sonra kabrine gidip dua talebinde bulunmad lar.
bn Teymiyye’ye cevap olmak üzere ben unu derim: Sen de biliyorsun
ki bu bir çok yönden, onun iddialar na delil olamaz:
Birincisi: Sahabenin böyle bir eyi yapmamalar , bunun ittifak edilen
bir ey olmas n muhtemel k lar (Yani onlar Hz Peygamber vefat ettikten sonra ondan dua talebinde bulunmamakta ittifak etmi lerdir).
kincisi, böyle bir dua talebini Sahabe caiz görmüyor olabilir.
Üçüncüsü, caiz gördükleri halde, terk etmeyi daha efdal kabul ettiklerinden terk etmi olabilirler. Bunlar n d nda ba ka ihtimaller de söz konusu
olabilir. Buradan hareketle öyle bir kaide söylenebilir: “Bir olay n/ifadenin
farkl manalar içermesi, onu delil olmaktan ç kar r; art k onunla delil getirilmez.”
Bu konuya unu da ilave edebiliriz. Sahabe, vefat ndan sonra Hz. Peygamber’den dua talebinde bulunmay caiz görmedikleri için terk etmi deGillerdi. 4u olay, bu görü ümüzü desteklemektedir: Hz. Ömer döneminde iddetli kurakl G n olduGu bir y l, Sahabeden Bilal b. Haris el-Müzenî, Hz. Peygamber’in kabrine giderek “Ya Rasûlallah! Ümmetin için Allah’tan yaGmur
iste” diye seslendi. Hz. Peygamber de rüyas na girerek “Ömer’e git, kendisine
yaGmura kavu acaG n z müjdesini ver ve “gerekli tedbirleri al” dediGimizi
21

†bn Semânî, Gavat u'l-edille, I, 287. (Çev.)
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ilet” dedi. Bilal rüyas n Hz. Ömer’e anlatt . O da aGlayarak “Allah m! Elimden geleni yapacaG m” dedi.22 Bu davran sebebiyle Bilal b. Hâris’i azarlamad . 4ayet onun bu davran n Sahabe caiz görmüyor olsayd , Hz. Ömer
onu mutlaka azarlard .
Görü ümüzü Destekleyen Sahih Bir Hadis
Buhârî (v. 256/870) Sahîh’inde23 “Hz. Peygamber’in Fiillerine Uyman n
GerekliliGi” ba l G alt nda bn Ömer’in öyle dediGini naklediyor: “Hz. Peygamber (as) alt n bir yüzük kullanmaya ba lad . Bunu gören Sahabe de alt n
yüzük takt . Hz. Peygamber: “Ben alt n bir yüzük kullan yordum, bundan
sonra hiçbir zaman alt n yüzük takmayaca% m” dedi ve parmaG ndaki yüzüGü ç kar p att . Bunun üzerine Sahabe de yüzüklerini ç kar p att . bn Hacer
(v. 852/1449) dedi ki: Sahabenin hem yapmada, hem de terk etmede Peygamber’i örnek almalar n kapsad G için Buhari sadece bu hadisle yetindi.
Bana göre, bn Hacer’in burada terk ile kastettiGi ey caizliktir. Çünkü yüzüGü ç kar p atmak (yaparken, yapmay b rakma anlam nda) bir fiildir. Onlar da
fiilde onu örnek ald lar. Terk de o fiilden kaynaklanmaktad r. Ayn ekilde
Hz. Peygamber namazda ayakkab lar n ç kar nca Sahabe de ayakkab lar n
ç kararak onu örnek alm t .24 te bu, neticesi terk olan bir fiildir. Aç kça
görüldüGü üzere bunlar, bizim konumuzun örnekleri deGildir. Ve yine biz,
Sahabenin Hz. Peygamber’den sad r olan her konuda kendisine uymas n
yad rgam yoruz. Aksine her konuda Hz. Peygamber’e uymada ebedi mutluluk
ve kurtulu olduGu görü ündeyiz. Fakat Hz. Peygamber’in doGum gününü
kutlama, mi’rac gecesini ihya etme örneklerinde olduGu gibi, Hz. Peygamber’in terklerinin (yapmad klar n n) haram olduGunu söyleyemeyiz. Çünkü bu
Allah’a iftira etmek olur. Zira terk haraml G gerektirmez.
Selef âlimlerinin de bir eyi terk etmeleri, yani yapmamalar , o eyin
haram k l nd G na delalet etmez. mam 4afiî bu konuda öyle diyor: “4er‘î bir
dayanaG olan herhangi bir ey, selef yapmam olsa bile bidat deGildir. Çünkü onlar n bir eyi yapmay terk etmeleri, o dönemde kendilerine ait bir özür
sebebiyle olabilir veya terk etmek yapmaktan daha faziletli görülmü olabilir.
Yahut seleften hiç kimseye o fiilin yap ld G ula mam olabilir. Daha önce
izah n yapt G m z gibi terk tahrimi gerektirmez; terk edilen eyi yapman n
caiz olu unu gerektirir. Hadis kitaplar nda da bu anlam görmemiz mümkündür. Ebu Davud (v. 275/889) ve Nesâi (v. 303/915), Cabir’ n (ra) öyle
22

el-Muttakî, Ali b. Hüsâmeddîn, Kenzü’l-Ummâl, VIII, 694; Mâlik b. Iyâz ed-Dâr’\n naklettiZi rivâyet için bk. †bn
Ebî ©eybe, Musannef, VI, 256, hadis no: 32002; †bn Asâkir, Târîhu D ma k, c. 56, s. 489; Ayr\ca kabir ve rüya k\sm\n\n yer almad\Z\ rivâyet için bk. Abdürrezzâk, Musannef, III, 87, hadis no: 4902; Buhârî, et-Târîhu’l-kebîr, VII, 304,
no: 1295; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 351-352; †bn Hacer, †bn Ebî ©eybe’nin isnad\n\n sahih olduZunu söyler.
bk. Fethu’l-bârî, II, 495-196 (Çev.).
23
Buhârî, “el- ‘tisam bi’l-Kitâb ve’s-Sünne”, 4; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 18, no: 4677 (©uayb el-Arnavut,
Buhari ve Müslimin |artlar\na göre isnad\n\n sahih olduZunu söyledi) (Çev.).
24
Ebû Dâvûd, “Salât”, 89; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 92 (Çev.).
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dediGini naklediyorlar: “Hz. Peygamber önceleri ate te pi en bir ey yedikten
sonra abdest al rken sonralar bu uygulamas ndan vazgeçti.”25 Hadis âlimleri
bu uygulamay “Ate te Pi en Bir 4ey Yemenin Abdesti BozmayacaG ” ba l G
ayl nda zikrettiler. Bu hadisin de bizim görü ümüzü desteklediGi aç kt r.
Ate te pi en bir ey yedikten sonra abdest almak vacip olsayd onu terk etmezdi. Terk etmesi, vacip olmad G na (mubah olduGuna) delalet eder. Hz.
Peygamber önceleri ate te pi en bir ey yedikten sonra abdest al rken bunu
vacip olduGu için yap yor deGildi. Terk etmesi, onun vacip olmad G n gösterir
(Dolay s yla yap lmas vacip olmayan bir eyin terk edilmesi de vacip deGildir).
mam Ebu Abdillah et-Tilmisânî (v. 771/1370) Miftâhu’l-vusûl adl
eserinde öyle diyor: “Fiil ile delil getirildiGi gibi terk ile de delil getirilebilir.
Hz. Peygamber’in bir eyi yapm olmas , onun haram olmad G na delil
olduGu gibi, bir eyi terk etmi olmas da o eyin vacip olmad G na delildir.
Fakihlerimizin, ate te pi en bir ey yedikten sonra abdest al nmayacaG na
delil getirmeleri de böyledir. Yani ayn delille abdest al nabileceGi de
söylenebilir. Rivayet edildiGine göre Hz. Peygamber, koyunun ön budundan
yedikten sonra abdest almadan namaz k lm t r.26 Ayn ekilde onlar, Hz.
Peygamber’in hacamat olduktan sonra abdest almadan namaz k ld G n
bildiren rivayeti27 delil getirerek hacamat n abdesti bozmayacaG n
söylemi lerdir.” Bu konuda tafsilat için Miftâhu’l-vusûl adl esere
bak labilir.28
Yukar da zikredilen rivayetlerden hareketle u usûl kaidesi ortaya ç km t r: Terkin caiz olmas , o fiilin mutlaka yap lmamas n gerektirmez.”29
Buraya kadar söylediklerimizin yanl anla lmas n önlemek için unlar da
söylemeyi gerekli görüyoruz:
Hz. Peygamber’in herhangi bir eyi terkini âlimler iki k s mda mütalaa
ederler. Birinci k s mda, Hz. Peygamber döneminde yap lmas na ihtiyaç duyulmay p Hz. Peygamber’in vefat ndan sonra ihtiyaç duyulanlar yer almaktad r ki bunlar n yap lmas as l itibariyle caizdir. kinci k s mda ise, Hz. Peygamber döneminde yap lmas na ihtiyaç olduGu halde Hz. Peygamber’in terk
ettiGi fiiller yer al r ki onun bu terki, yapmad G o fiillerin yasakland G n
gösterir. EGer o fiillerde er‘î bir maslahat olsayd Hz. Peygamber onlar mutlaka yapard . Yapmad G na göre Hz. Peygamber’in terki, o fiili yapman n caiz
olmad G n gösterir. bn Teymiyye bu ikinci k sma bir k s m yöneticilerin ihdas ettiGi bayram namaz ezan n örnek göstermi ve bu hususun tahlilinde
öyle demi tir:

25

Ebû Dâvûd, “Tahâre”, 74; Tirmizî, “Tahâre”, 58, 56, 123. (Çev.)
†mam-\ Malik, Muvatta, “Tahâre”, 48; Buhârî, “Vudû”, 48; Müslim, “Hay\z”, 91; Ebû Dâvûd, “Tahâre”, 75 (Çev.).
Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübra, I, 141; Darakutni, Sünen, I, 151,152 (Çev.).
28
Tilmisâni, Miftâhu’l-vusûl, s. 93, yay. Mektebetü’l-hancî.
29
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“Yap lmas na ihtiyaç olduGuna inan lmas na raGmen Hz. Peygamber’in
terk ettiGi bu ve benzeri fiilleri ihdas eden ki inin buna delil olarak, o fiilin
Allah’ zikir ve insanlar ibadete davet içerdiGini ve bu ezan cuma ezan na
k yas ettiGini söyleyerek bunu delillendirmesi mümkündür. Hz. Peygamber’in
cuma namaz için ezan emrettiGi halde bayram namaz n ezans z ve kametsiz k ld rmas , yani onun bayram namaz nda ezan terk edi i bu terkin (baGlay c ) bir sünnet olduGunu gösterir. Dolay s yla hiç kimsenin bayram namaz na ezan ilave hakk yoktur.”
4ât bî (v. 790/1388), Heysemî (v. 807/1405) ve onlar n d ndaki baz
âlimler de ayn görü ü benimsemi ve bu konuyu, Hz Peygamber’in aç klama
yapmas gereken yerde sükût etmesi sebebiyle onlar bu meseleye üphe ile
bakm lard r. Gerçek u ki, bayram namaz na ezan ihdas etmek bid’att r,
dinde yeri yoktur. Çünkü Hz. Peygamber’in böyle bir uygulamas mevcut deGildir. Zira o, bir hadis-i erifinde bayram namaz nda yap lmas gerekenleri
aç klam , ezandan bahsetmemi tir. Bahsetmemesi de bayram ezan n n me ru olmad G na delildir. “Aç klama gereken yerde susmak hasr ifade eder”30
kaidesine gelince, bir ey aç klan rken soru sorulmas n yasaklayan hadisler
bu kaidenin delilidir. Bezzâr’ n (v.292/905) Ebu’d-Derdâ’dan naklettiGine
göre, Hz. Peygamber öyle buyurmu tur: “Allah’ n, kitab nda helal k ld klar
helal, haram k ld klar haram, söz konusu etmedikleri de onun size lütfudur.
Allah’ n ikram n al n, kabul edin. Zira Allah hiçbir eyi unutmaz. Sonra Hz.
Peygamber “senin Rabbin unutkan de%ildir”31 ayetini okudu.”32 Bezzâr bu
rivayetin isnad n n saGlam olduGunu söylemi , Hâkim de bu hadisi sahih
kabul etmi tir.
Dârakutnî de Ebû Sa‘lebe el-Hu enî’den Hz. Peygamber’in öyle buyurduGunu nakletmi tir: “Allah size baz eyleri farz k lm t r. Onlar zayi etmeyin. Bir tak m s n rlar koymu tur, onlar da a may n. Baz eyleri de haram
k lm t r. Onlar ihlal etmeyin. Baz eyleri de, unuttu%undan de%il size rahmetinden dolay zikretmemi tir. Onlar da ara t rmay n.”33
Bu iki hadiste, yukar daki kaideye aç k bir i aret vard r. Fakat bu kaide
makalemizin konusu olan terkten farkl bir eydir. “Aç klama gereken yerde
susmak” hiç ilgisi olmad G halde terk ile kar t r lm t r. Kimseye kar k
gelmesin diye, bu ikisi aras ndaki fark aç klam oldum. Okuyucunun böyle
faydal bir aç klamay bu makaleden ba ka bir yerde bulamayacaG n dü ünüyorum.

30

. Z
! 4 < 9: [ \ 4]
Meryem (19), 64.
32
Beyhakî, es-Süneni'l-kübrâ, X, 12; Dârakutnî, Sünen, II, 137; Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, I, 416; Taberânî, elMu’cemu’l-Kebîr, VI, 250. Elbânî, Hadisin Hasen olduZunu belirtir. Gayetü’-Meram, s. 14; Silsiletü’s-Sahiha V. 225, no: 2256.
(Çev.)
33
Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, ed-Dahâyâ, 38 (X, 12) hadis mevkuftur; Taberânî, el-Mu‘cemu’l-Kebîr, XXII, 221, no:
589. (Çev.)
31
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Sonuç
Abdullah b. Mübârek (v. 181/797), Selam b. Ebî Muti‘ kanal yla bn Ebî
Dâhile’nin babas n n söyle dediGini naklediyor: “Ben bn Ömer’in yan ndayd m. 4öyle dedi: “Rasûlüllah (as) kuru üzümle kuru hurman n kar t r lmas n nehyetti.”34 Arkamda bulunan birisi ne dediGini sorduGunda “Hz. Peygamber kuru hurma ile kuru üzümün kar m n haram k lm ” dedim. Bu sözümü i iten bn Ömer “bu dediGin doGru deGil” deyince ben de “az önce
Rasûlüllah’ n (as) onlar nehyettiGini söylemedin mi, bu haram k lma deGil
mi?” dedim. O da “bundan haram hükmünü mü ç kar yorsun?” dedi.” Bu
olay nakleden ravilerden Selam b. Ebî Muti’, bn Ömer’in bu sözüyle öyle
demek istediGini söyler: “Hz. Peygamber’in bu nehyi haraml k ifade etmez,
kerahet ifade eder (Hz. Peygamberin nehyettiGi bir eyi yapmamak bir edeptir).”35
Her ne kadar nehiy ifadesi genel anlamda “haram k lma”y ifade etse
de fakih sahabîlerden bn Ömer’in, Hz. Peygamber’in buradaki nehyini haram
k lma eklinde anlayan ki iyi onaylamad G n görüyoruz. Çünkü burada nehyin ne anlam ifade ettiGi aç k deGildir. Kerahet de ifade edebilir. Nitekim Selam b. Ebî Muti‘’in “bir edeptir” sözüyle kastedilen ey de budur. Buna göre
bn Ömer’in sözü u anlam ifade ediyor: Bir eyin haraml G na Kur’an veya
Sünnette aç k bir delil olmad kça hiçbir Müslüman n o eyin haram olduGunu
söylemeye kalk mas doGru deGildir. Sahabe, tâbiîn ve müctehit imamlar, bu
ilke çerçevesinde hareket etmi lerdir. Tâbi‘inden brahim en-Nehaî (v.
96/815), onlar n birçok eye haram demek yerine mekruh demeyi tercih ettiklerini söylemi tir. Ayn ekilde mam Mâlik, mam 4âfiî ve mam Ahmed b.
Hanbel, içerdiGi bir üphe, ihtilaf vb. bir ey sebebiyle haraml G kesin olmayan eylere “haram” lafz n mutlak olarak kullanmaktan sak nm lard r.
Onlardan her biri “ öyle yapmak mekruhtur” demi ve daha ileri gitmemi tir.
mam 4âfiî bazen bir eyin haraml G na emin olamad G nda “korkar m o haramd r” derdi. Sahabe, tâbiîn ve müctehit imamlar n her biri, bir ey hakk nda “kesin haramd r” dediklerinde u ayetin kapsam na girmekten korkarlard : “Dillerinizin uydurdu%u yalana dayanarak “bu helaldir, u da haramd r”
demeyin. Çünkü Allah’a kar yalan uydurmu oluyorsunuz. Ku kusuz Allah’a kar yalan uyduranlar kurtulu a eremezler.”36
Günümüzde baz dar görü lülere ne oluyor da baz eyleri mübalaGal
bir ekilde yererek, Hz. Peygamber’in yapmad G ndan ba ka delilleri olmaks z n onlar n kesin olarak haram olduGunu söyleme cüretinde bulunuyorlar.
Üstelik Hz. Peygamber’in bir eyi yapmam olmas (terk), ne haraml k ne de

34

Buhârî, “E|ribe”, 10; Müslim, “E|ribe”, 5; Tirmizi, “E|ribe”, 10; Nesâi, “E|ribe”, 9; Ahmed b. Hanbel, Müsned, I,
336, II, 46, 51, III, 34; Tayalisi, Müsned, I, 262; Ebu Yala, Müsned, II, 450; Abdürrezzâk, Musannef, IX, 210; †bn Ebi
©eybe, Musannef, V, 93. (Çev.)
35
†bn Receb el-Hanbeli, Camiu‘l-ulûm ve’l-hikem, s. 280 (Çev.).
36
Nahl (16), 116.
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kerahet ifade eder. Onlar bu cüretkar tav rlar yla zikri geçen ayetin kapsam na giriyorlar.
“Terk” Örnekleri
riz:

Burada, Hz. Peygamber’in yapmad G baz örnekleri öyle s ralayabili1- Hz. Peygamber’in doGum gününü kutlamak.
2- Mi‘rac kandilinin kutlanmas .
3- 4aban ay n n on be inci gecesinin ihyas .
4- Cenazenin zikirlerle uGurlanmas .
5- Ölü için evde Kur’an okunmas .
6- Kabre defnedilmeden önce ve defnedildikten sonra kabri ba nda
ölüye Kur’an okunmas .
7- Teravih namaz n n sekiz rekattan fazla k l nmas .

Bir eye, Hz. Peygamber’in onu yapmad G n gerekçe göstererek “haram” hükmü veren ki i, Allah’ n u ayetinin muhatab d r: “De ki: “Allah m
size izin verdi, yoksa Allah’a iftira m ediyorsunuz.”37
Yukar da say lanlar n ve benzerlerinin mübah olduGunu söylemek yukar daki ayetin kapsam na dâhildir, denemez. Çünkü biz, hakk nda Hz. Peygamber’den, haraml G n ya da kerahetini ifade eden bir nehiy varit olmam
eylerde aslolan n ibaha olduGunu söylüyoruz. Zira Hz. Peygamber “hakk nda hüküm verilmemi bir ey ba% lanm t r (yani mubaht r)”38 buyurdu.
Netice olarak, bu makalemizde terk meselesini izah ettik, Hz. Peygamber’in yapmad G eylerin haraml G na hükmedenlerin iddialar n çürüttük ve
insaf sahiplerine söyleyecek söz, inatla münaka a edenlere de kaçacak yer
b rakmayan delilleri ortaya koyduk. Sözün en doGrusunu söyleyen, en doGru
yola ileten Allah’t r. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir.

37
38

Yunus (10), 59.
Ebû Dâvûd, “Et‘\me”, 31 (Çev.).
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HZ. PEYGAMBER’ N (S.A.S.) TERK ETT
ÖRNEKLE
RNEKLER VE BUNLARIN AÇIKLANMASI 1
W

.

*

.

,

MESELELER N

W.

Safvet Cevdet Ahmed/
Ahmed/Çev. Hasan ÖZER2
HZ. PEYGAMBER’ N DOZUM GÜNÜNÜN KUTLANMASI
Hz. Peygamber (s.a.s.)’in doGum gününü kutlaman n, ne Hz. Peygamber ne Sahabe ne de Tabiîn döneminde bulunmayan, sonradan ihdas edilmi
bir uygulama olduGu konusunda âlimler görü birliGi içindedirler. Sehâvî, bu
kutlaman n ilk üç as rdan sonra ortaya ç km bir uygulama olduGunu söylemi tir.
Bu uygulama ilk defa Fât mî hükümdar Mu‘îz Lidînillah taraf ndan
362/973’te Kahire’de ba lat lm , 488/1095’te Müsta‘lî Billah döneminde elEfdal Emîru’l-cuyû Bedru’l-cemâlî’nin uygulamaya son vermesine kadar
devam etmi tir. 495/1102’de Âmir bi-ahkâmillah bnü’l-Müsta‘lî’nin hilafete
geçmesiyle kutlamalar yeniden ba lam t r.3
Hz. Peygamber’in doGum gününün ilk resmî kutlamas , VI. veya VII..
as rda Melik Muzaffer’in emriyle Ebû Sa‘id taraf ndan tertip edilmi tir. bn
D hye el-Kelbî ad yla bilinen el-Hâf z Ebu’l-Hattab Ömer b. el-Hasen
644/1246 y l nda et-Tenvîr fi Mevlidi’l-Be îri’n-Nezîr ad n verdiGi bir kitap
telif ederek bu kitab nda Hz Peygamberin doGum gününün kutlanmas n
övmü ve bu konuda çe itli deliller getirmi tir.4

1
El Beyan fi nemâzeci li-e yai lem yefalha’n-nebiyyü aleyhi’s-selam, Mektebetü'l-Kahire, Kahire, birinci bask\,
1423/2002.
2
TC Diyanet †|leri Ba|kanl\Z\ Selçuk EZitim Merkezi/KONYA, hasankafiyeci@hotmail.com
3
Hasan es-Sendevî, Ta‘liku’l- htifâl bi’l-Mevlidi’n-Nebevî, el-†stikâme, 1948.
4
El-Mâverdî, el-Hâvî’l-Kebîr, I, 292.
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Hz. Peygamber’in dünyay te riflerinin kutlanmas i te bu ekilde ba oldu ve günümüze kadar çe itli ekillerde devam etti.5

Hz. Peygamber’in doGum gününü kutlama konusunda âlimler farkl görü ler ortaya koymu lard r. Mâlikî âlimlerinden Fâkihânî ad yla bilinen
Tâcuddin Ömer b. Ali el-Lahmî es-Sekenderî öyle demektedir: “Bu kutlamalar n Kur’an ve Sünnetten delili yoktur. Önceki âlimlerden de bu konuda herhangi bir görü nakledilmi deGildir. Bir kimse, ailesi, arkada lar ve yak n
çevresiyle bir araya gelerek ve harcamalar n da kendi mal ndan kar layarak
Hz. Peygamber’in doGumunu kutlasa ve bu kutlamada yaln z yemek yenilip
herhangi bir günah i lenmese bile bu kutlama ho kar lanmayan bir
bid‘att r ve çirkin bir i tir. Çünkü bu, dinde yeri olmayan, sonradan ç km bir
eydir. Bu kutlamalar n bütün toplumda yayg nla mas yla fakirler de istemeyerek veya k nanma endi esiyle o kutlamalar için para harcamak zorunda
kal rsa, ayr ca bu kutlamalarda davul, def gibi çalg aletleri kullan lmas ,
kad n erkek bir arada bulunulmas vb. fitne unsurlar bulunursa, o takdirde
kesin bir ekilde haram olur.”6
Rebîulevvel ay nda Hz. Peygamber’in doGumunun an s na kutlama
yapman n ve bunun sonucunda sevinmenin yan s ra ayn ay Hz. Peygamber’in vefat sebebiyle üzüntü ve kederi de içermektedir. Matem tutmak yerine kutlama yapmay tercih etmemizi gerektirecek bir durum da yoktur.7 Bu
ayda sevinmek üzülmekten evla deGildir. bn Hacer’e göre doGum günü kutlamas , hem güzellikleri bulunan hem de ho olmayan yönleri olan bir
bid‘attir. Bu kutlaman n güzelliklerini ya amaya çal an ve ho olmayan
yönlerinden kaç nan ki i için bu, bidat-i hasenedir. Aksi durumda bu kutlama bidat-i seyyie’ye dönü ür.
bn Hacer (ö.852/1449), bu ve benzeri günlere özel bir ibadet tahsis etmenin, bu günlerde kötülüklerden kaç nman n ve bu uygulamay her sene
sürdürmenin cevaz na u sahih rivayeti delil getiriyor: Hz. Peygamber Medine’ye geldiGinde Yahudilerin a ure günü oruç tuttuklar n gördü ve onlara
“Bu günde oruç tutman z n sebebi nedir?” diye sordu. Onlar n “Bu, Allah’ n
Hz. Musa’y ve kavmini kurtard G , Firavun ve ordusunu boGduGu önemli bir
gündür. Hz. Musa ükür ifadesi olarak bu günde oruç tutmu tu. Bu sebeple
biz de bu günde oruç tutuyoruz” cevab üzerine Hz. Peygamber “Biz Musa’ya
sizden daha yak n z” buyurdu ve bugünde hem kendisi oruç tuttu, hem de
ashab na oruç tutmalar n emretti.8 Bu rivayetten anla lacaG üzere Hz. Peygamber, Musa’n n (as) (Firavun’un zulmünden) kurtulduGu günü oruç tutarak kutlamay onaylam , bunu sevinç ve kurtulu u lütfedene kar bir ükür
5

Dr. †zzet Ali Atiye, el-Bid’atü Tahdîdühâ ve Mevk fu’l- slâmi minhâ, III, 198 (s.411–412) Daru’l-Kitâbi’l-Arabî,
Beyrut.
6
Es-Sekenderî, el-Mevrid fi’l-Kelâmi alâ Ameli’l-Mevlid.
7
El-Mâverdî, el-Hâvî’l-Kebîr, s.294–296.
8
Buhârî, “Enbiya”, 26, “Fadâilü’s-Sahâbe”, 80, “Kitâbü’t-tefsîr sure-i Tâhâ”; Müslim, “S\yâm”, 127–128; Ebû Davud,
“S\yâm”, 64; †bn Mâce, “S\yâm”, 41 (Çev.).
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ifadesi olarak deGerlendirmi ve bu kutlamay yapmaya Müslümanlar n Yahudilerden daha lay k olduGunu beyan etmi tir. Hz. Peygamber’in doGumunu
Allah’ n insanl Ga bir lütfu olarak deGerlendirdiGimizde bu doGumun ükretmeyi ve ne elenmeyi gerektiren nimetlerin en büyüGü olduGunu söyleyebiliriz.9
Celâluddin es-Suyûtî (ö.911/1505) de bu konuda öyle der: “Esasen Hz.
Peygamber’in doGum gününü kutlamak bid’at-i hasenedir ki insanlar o kutlamada bir araya gelir, Kur’an tilavet eder, Hz. Peygamber’in doGumu esnas nda meydana gelen mucizelerden ve onun çocukluk y llar ndan bahseden
rivayetleri anlat rlar. Sonra sofra kurulur ve yemek yenilir. Bunlar n d nda
me ru olmayan bir etkinlikte bulunmaks z n daG l rlar. Hz. Peygamber’e sayg lar n ve onun kutlu doGumuyla sevindiklerini izhar ettiklerinden dolay , bu
ekilde tertip edilen bir kutlamaya kat lanlara sevap verileceGi umulur.”10
Ebû Abdillah b. Hâc Medhal adl kitab nda Hz. Peygamber’in doGum
gününün kutlanmas meselesine deGinmi , bu konuda önemli tespitlerde
bulunmu ve bu kutlamalar n sevinç duygular n aç Ga vurman n bir ifadesi,
bunun da Allah’a ükrün bir göstergesi olduGunu söylemi tir. Ayn deGerlendirme içerisinde müellif, bu kutlamalar n yasaklanm bulunan ve ho kar lanmayan unsurlar içermesini de yermi tir. Bu baGlamda öyle demi tir: “Hz.
Peygamber’in, doGum gününde diGer aylarda yapt G ibadetlerden farkl olarak herhangi bir ey yapmamas , ancak ümmetine rahmeti ve efkati sebebiyledir. Çünkü o, terk ettiGi fiilleri ümmetine farz k l n r endi esiyle ve onlara
olan merhametinden dolay terk ederdi. Bununla birlikte Hz. Peygamber,
pazartesi orucu hakk nda soru soran bir kimseye verdiGi cevapta “Bu benim
doGduGum gündür”11 diyerek doGum gününün içinde bulunduGu bu ay n
faziletine i aret etmi tir. Pazartesi gününün erefli kabul edilmesi, Hz. Peygamber’in Rebîulevvel ay nda doGduGu güne deGer atfedilmesi sebebiyledir.
Buna göre Hz. Peygamber’in faziletli vakitlerde fazlaca ibadet etmesine uyarak onun doGduGu ay geldiGinde, gücümüz nispetinde o güne deGer vermemiz, önem atfetmemiz ve lay k olduGu ekilde sayg göstermemiz gerekir.
Dolay s yla onun doGduGu ay, niye aylar n en faziletlisi ve doGumuyla ereflenen gün neden günlerin en faziletlisi olmas n!”12
bnü’l-Hâc’ n söyledikleri bunlard r. EGer bunlar delil olursa, kutlaman n cevaz n gösterir. Yukar daki aç klamalardan anla lan u ki, Hz. Peygamber’in doGum gününü bireysel olarak veya ailece kutlamak caizdir. Hatta
bu kutlama müstehapt r da diyebiliriz. Bunlar n hilaf na olanlara gelince,
onlar bid’at-i seyyiedir, dinde asl yoktur. Bu kutlama sebebiyle mescidin
önüne direk dikip o direGe bayrak asmak, etraf nda raks etmek ve ark söy-

9

el-Mâverdî, el-Hâvî’l-Kebîr, I, 302.
Havâ i’ -Cirvânî, VII, 422.
Müslim, “S\yâm”, 36; Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 296,297.
12
el-Medhal, II, 27–29.
10
11
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lemek, bu gecelerde yap lan törenlere kad n erkek kar k i tirak etmek ise
caiz deGildir. Mescitlerde çalg aletleriyle bunlardan birini yapmak, bu ekilde
ehrin etraf nda tur atmak ve dikilen direGi öpmek gibi davran lar da caiz
deGildir. Müslümanlara dü en bu bid’atlerden uzak durmak ve bu tür âdetleri
ortadan kald rmakt r. Ve yine Müslümanlar n kutlu doGumu, an na ve yüceliGine yak mayan, sayg nl G na ve vakar na gölge dü üren her türlü davran tan uzak tutmalar gerekir.13
“Duyarl insanlar! Ümmet-i Muhammed’in u haline bir bak n!
Ömrü e%lenceyle tüketenler ümmeti ifsat etmi ,
Çalg larla co up ark lar söylüyorlar,
E%lenceyle yap lan bir ibadet dü ünülür mü hiç!”
M ’RAC GECES N KUTLAMA
Mi‘rac, urûc masdar ndan türetilmi mif‘al kal b nda ism-i alettir. Bu
da hakikatini Allah’tan ba ka kimsenin bilmediGi, bir asansör/merdiven gibi
dü ünebileceGimiz, üzerinde yükselinen eydir. Mi‘rac, mis‘ad ve mirkâ kelimeleri, yükselmeye ve yukar ç kmaya delalet eden e anlaml kelimelerdir.
Lügat manas na da uygun olarak Hz. Peygamber’in mirac , Mescid-i Aksâ’dan göklerin yüceliklerine yükselmesi, sonra Allah’ n birçok lütuflar na
mazhar olmas ve Rabbinin en büyük âyetlerinden bir k sm n görmesidir.
“Batt % zaman y ld za andolsun ki, arkada n z (Muhammed) sapmad
ve bat la inanmad ; o, arzusuna göre de konu maz. O (bildirdikleri)
vahyedilenden ba kas de%ildir. Çünkü onu güçlü kuvvetli ve üstün yarat l l
biri (Cebrail) ö%retti. Sonra en yüksek ufukta iken as l ekliyle do%ruldu. Sonra (Muhammed’e) yakla t , derken daha da yakla t . O kadar ki (birle tirilmi ) iki yay aras kadar, hatta daha da yak n oldu. Bunun üzerine Allah
kuluna vahyini bildirdi. (Gözleriyle) gördü%ünü kalbi yalanlamad . Onun
gördükleri hakk nda imdi kendisiyle tart acak m s n z? Andolsun onu,
Sidretü’l-Müntehâ’n n yan nda önceden bir defa daha görmü tü. Cennetü’lMe’vâ da onun yan ndad r. Sidre’yi kaplayan kaplam t . Gözü kaymad ve
s n r a mad . Andolsun o, Rabbinin en büyük âyetlerinden bir k sm n gördü.”14
Hz. Peygamber (s.a.s.) öyle buyurdu: “Ya ad G n z günler içerisinde Allah’ n lütuflar vard r. Onlar aray n, ola ki o lütuflardan birine eri irsiniz de
bu sayede asla bedbaht olmazs n z.”15

13

Haseneyn Muhammed Mahluf, Fetâvâ Cer‘iyye, Dâru Vehdân 1979, c.1. (metinde sayfa numaras\ verilmemi|)
(Çev).
Necm (53), 1–18.
15
Taberânî, el-Mu‘cemü’l-kebîr, XIX, 233, no: 519; el-Mu‘cemü’l-evsat, III, 180, no: 2856. (Çev.)
14
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Bu gecenin namaz k larak, tövbeyle Allah’a yönelerek, ilimle me gul
olarak, bu ilahi yolculukta emredilenleri yaparak ve bildirilen hükümleri tatbik ederek ihya edilmesi gerekir.
Allah Teâlâ Necm suresinde, yüce ufuklardan, ilahî bir atmosferden ve
herkesin arzu ettiGi fakat yaln zca ehline aç l p gösterilen yükseklerdeki erefli mekânlardan bahsediyor. Ayetlerin devam nda, Sidretü’l-Müntehâ’dan,
Cennetü’l-Me’vâ’dan ve en büyük âyetlerden bahsediyor. Bu ve benzeri münasebetlerle yap lan bir kutlaman n, insanlar n bu gibi günlere dair ihdas
ettikleri bid‘at ve hurafelerden uzak olmas gerekir. Böyle mübarek gün ve
gecelerin nas l ihya edilmesi gerektiGini, topluma rehberlik eden âlimlerin,
mescitlerde insanlara anlatmas gerekir. Zira Allah Teâlâ âyet-i kerimede
“Sen yine de öGüt ver. Çünkü öGüt mü’minlere fayda verir”16 buyurmaktad r.
ABAN AYININ ON BE NC GECES N N17 HYÂ ED LMES
Bu gecenin ihya edilmeye ba lanmas , Hâlid b. Ma’dân, Mekhul, Lokman b. Âmir gibi 4am halk ndan olan tabiinin ve diGer tabiin imamlar n n bu
geceyi önemseyip çe itli ibadetler için bu gecede bir araya gelmeleriyle olmu tur. DiGer insanlar bu gecenin faziletini ve ihya edilmesi gerektiGini onlardan öGrenmi lerdir.
Beyhakî, (ö.458/1066) es-Sünenü’l-kübrâ’s nda
mam 4âfiî’nin
(ö.204/820) u sözünü nakletmi tir: 4öyle bir bilgi bize ula t : “Be gece vard r ki onlarda yap lan dualar reddolunmaz. Bunlar, Cuma gecesi, Ramazan ve
Kurban bayram (arefe) geceleri, Recebin ilk gecesi ve 4aban’ n on be inci
gecesidir.”18
Çok say da âlim ve müçtehitten bu mübarek gecede ibadet etmenin faziletli olduGu nakledilmi tir. Bu âlim ve müçtehitlerin isimlerinin hepsini
burada zikretmeyip yaln z unlar söylemekle yetineceGim:
1Râ idîn’in be
4aban ay n n
mektup yazm

Haf z bn Receb el-Hanbeli’nin naklettiGine göre, Hulefâ-i
incisi say lan Ömer b. Abdülaziz (ö.101/719) Basra valisine,
on be inci gecesinin ibadetle geçirilmesini tavsiye eden bir
t r.

2mam Nevevi’nin (ö.676/1277) el-Mecmû’unda naklettiGine
göre, hicri ikinci asr n müceddidi mam 4afii ve önde gelen âlimlerin bir k sm bu gecede dua etmeyi müstehab kabul etmi lerdir.
Bu gecede dua etmeyi müstehab kabul eden âlimlerin uydurma veya
a r zay f hadislerle amel ettiklerini söyleyen baz âlimler ise bu gecenin
16
17
18

Zâriyât (51), 55.
Berat Kandili (çev.).
Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 319.
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faziletini kabul etmemi lerdir. Hâlbuki bu konudaki hadislerin bir k sm sahihtir. Dolay s yla bu gecenin faziletini reddeden âlimlerin sözlerine yap arak Hz. Peygamber’in sünnetini bir kenara b rakmaya, mam 4afii ve diGer
âlimlerin sözlerini dikkate almamaya hiç kimsenin hakk yoktur. Bu mübarek
gecenin namaz, dua ve istiGfarla ihya edilmesi gerektiGini ifade eden bir hadisi burada zikredeceGiz.
Beyhakî, Alâ’ b. el-Hâris kanal yla Hz. Âi e’nin (ra) öyle dediGini naklediyor:
“Rasûlüllah (s.a.s.) bir gece kalkt ve namaza durdu. Secdeyi o kadar
uzatt ki ruhunun kabzedildiGini zannettim. Onu bu halde görünce kalk p
ba parmaG na dokundum, o da parmaG n oynat nca b rakt m. Daha sonra
ba n secdeden kald rd . Namaz n bitirdiGinde bana dönerek “Ey Âi e (veya
ey Hümeyrâ!) Peygamberin, senin yüzünden namaz n bozduGunu mu sand n?” diye sordu. Ben de “Hay r ey Allah’ n Resulü! Fakat secdeyi o kadar
uzatt n z ki ruhunuzun kabzedildiGini zannettim” diye cevap verdim. Bundan
sonra Rasûlüllah (s.a.s.) “bu gece hangi gecedir, bilir misin?” diye sordu.
Ben, “Allah ve Resûlü daha iyi bilir” deyince öyle buyurdu: “Bu gece 4aban’ n on be inci gecesidir. Allah (c.c.) bu gece, kullar n n ibadetlerine ayr
bir deGer verir. stiGfâr edenleri baG lar, kendisinden rahmet isteyenlere
merhamet eder, kindar insanlar ise kendi halleriyle ba ba a b rak r.”
Beyhakî bu rivayetin kuvvetli (kabul edilebilinir/ceyyid) ve mürsel bir rivayet
olduGunu ve Alâ’ b. el-Hâris’den sonraki ki inin Mekhul olabileceGini söylemi tir.19
Bu Gecenin Nas l hya Edilece?i
Kirmânî (ö.786/1384) Mesâil’inde mam shak b. Râhûye’nin
(ö.238/853) “bu gecenin camide cemaatle ihya edilmesi bid‘at deGildir” dediGini nakletmi tir. Haf z bn Receb el-Hanbelî, Ahmed b. Hanbel’den
(ö.241/855) 4aban ay n n on be inci gecesi hakk nda bir rivayet bilinmediGini, bayram gecesinin cemaatle ihya edilmesi hakk nda kendisinden rivayette
bulunan ravilerden bu geceyi ihya konusunda iki rivayet bulunduGunu, bunlardan birinde bu geceyi ihyan n caiz olduGunun, diGerinde olmad G n n ifade
edildiGi söylenmi tir.
mam Evza‘î (ö.157/774) bu geceyi ihya kast yla toplanmay mekruh
görmü , bu konuda Haf z bn Receb de onun görü ünü benimsemi , bn
Teymiye ise “4aban’ n on be inci gecesinin fazileti hakk nda pek çok hadis
ve eser vard r” demi tir. Seleften bir grup âlimin de o gecede namaz k ld klar
ve ki inin tek ba na namaz k lmas n tercihe ayan gördükleri nakledilmi -

19

Mubârekfûrî, Tuhfetü’l-Ahvezî, III, 365; Beyhakî, Cuabu'l- man, III, 382. (Çev.)
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tir. Bu da Evza’î’nin görü ünü destekleyen bir delildir. Dolay s yla bu gecede
tek ba na namaz k l nabileceGini söyleyenlerin görü ü reddedilemez.
Bu gecede cemaatle namaz k lmaya gelince; bu, ibadetlerin topluca yap lmas n n faziletli olu u kaidesine binaendir. Buradan hareketle, âdet edinilmediGi takdirde bu geceyi toplu olarak ihya etmede bir sak nca olmad G
söylenebilir. Ayn görü ü Nevevî, el-Heysemî’den20 naklederek öyle demi tir: “4aban ay n n on be inci gecesi faziletli bir gecedir. Onu ibadetle geçirmek müstehapt r. Ancak bu ibadeti ki inin tek ba na yapmas gerekir.”21
Bütün bunlarla kesinlik kazanm t r ki selef âlimleri bu gecenin ihya edilmesi gerektiGinde ittifak etmi lerdir. htilaf ettikleri nokta ise bu ihyan n nas l
yap lacaG d r. Bu ise kabul edilen “as l” üzerine ferî bir ihtilaft r. Bu ekilde
bu gecenin faziletini reddeden, s radan bir gece olduGunu ve ihyas na dair
herhangi bir rivayet bulunmad G n söyleyen ki inin iddias çürütülmü olmaktad r. Bu gece hakk nda bütün bu kapsaml ilmî içtihatlar ortada iken, bu
söylem nas l kabul edilebilir!22
CENAZEY Z K RLERLE KALDIRMAK
bn Atâullah es-Sekenderî, (ö.709/1309) zikri öyle tan mlar: “Zikir,
kalbi devaml Allah’la me gul ederek nisyan ve gafletten kurtulmakt r. O da
hem kalp hem lisanla Allah ism-i celilini veya Allah’ n s fatlar ndan birini
veya hükümlerinden birini veya fiillerinden birini veya ki iyi Allah’a yakla t ran ba ka bir sözü devaml tekrar etmektir.”23
bn Kayy m el-Cevziye (ö.751/1350) de zikir konusunda öyle der:
“4üphesiz bak r, gümü vb. madenlerin pas tuttuGu gibi kalp de pas tutar.
Onun pas n sökecek olan da zikirdir. Zikir, kalbi pastan ar t r ve parlak bir
ayna gibi oluncaya kadar cilalar. Ki i zikri terk ettiGinde kalbi paslan r, zikrettiGinde ise parlar. Kalbin pas tutmas ancak gaflet ve günahla olur. O pas
sökecek olan da istiGfar ve zikirdir. EGer ki inin gaflet anlar çoGunluktaysa
kalpteki pas birikir. Çünkü kalbin pas ki inin gafleti ölçüsündedir.”24
Zikrin me ruiyeti Kitap ve Sünnetle sabittir. Zira ayet-i kerimelerde
öyle buyrulmu tur:
“Onlar, ayakta dururken, otururken, yanlar üzerine yatarken (her vakit) Allah’ anarlar…”25
“…Allah’ çok zikreden erkekler ve zikreden kad nlar var ya; i te Allah,
bunlar için bir ma%firet ve büyük bir mükâfat haz rlam t r.”26

20

Heysemî (ö.807//1405), Nevevî'den (v. 676/1277) sonra ya|am\|t\r. Burada bir hata olduZu kanaatindeyiz (çev.).
†bn Teymiye, Mecmeu’l-fetâvâ, 23, 132, el-Fetevâ-i Kübra, 5, 342; Abdurrahman b. †smail Ebû ©ame, El-Bais, s.
44.
22
Muhammed Zeki †brahim, Minberu’l- slâm, y\l.1978, say\.77.
23
Kaynak bulunamad\ (çev.)
24
Kaynak bulunamad\ (çev.)
25
Âl-i †mrân (3), 191.
21

*

>

7 " J

K ;

@

B

" V "

Z

:

“…Ayr ca Rabbini çok an, sabah ak am tesbih et.”27
“…Allah’ anmak elbette (ibadetlerin) en büyü%üdür.”28
“Ey iman edenler! Mallar n z ve çocuklar n z sizi Allah’ anmaktan al koymas n.”29
“…Allah’ çok zikreden erkekler ve zikreden kad nlar var ya; i te Allah,
bunlar için bir ma%firet ve büyük bir mükâfat haz rlam t r.”30 bn Abbas
(ra)’a göre bu ayetin tefsiri öyledir: Onlar, gece gündüz namazlar n pe inden, uykudan uyan nca, evden ç k p eve döndüklerinde Allah’ zikrederler.
Burada zikredilenlerden ba ka birçok ayet de zikrin me ruiyetine delalet etmektedir. Bu konudaki hadislere gelince; Hz. Peygamber (s.a.s.) ashabkirama “Amellerinizin en hay rl s n , Rabbinizin kat nda en deGerlisini, derecenizi en çok yükseltecek olan , alt n ve gümü infak etmenizden, dü manlar n zla kar la p iki taraf n birbirinin boynunu vurduGu sava tan daha hay rl olan size haber vereyim mi?” eklinde bir soru yöneltti. Onlar n “Evet ey
Allah’ n Resûlü!” cevab üzerine “Allah’ zikretmektir” buyurdu.31
bn Abbas (ra) öyle demi tir: “Allah, kullar na farz k ld G her bir mükellefiyetin s n rlar n belirlemi tir. Özür durumunda yapamayan da mazur
görmü tür. Ancak zikir bundan istisnad r. Zikir için bir s n r konmam t r.
Ki i dilediGi gibi Allah’ zikredebilir. Allah her durumda zikri emrettiGi için
akl ba nda olduGu sürece hiç kimseden zikri terk etme hususunda özür
kabul etmez. Nitekim Allahu Teâlâ bu hususta öyle buyurmu tur:
“…Ayakta, otururken ve yan n z üzere yatarken (daima) Allah’ an n…”32
“Ey iman edenler! Allah’ çokça zikredin ”33 yani gece gündüz, karada denizde, seferde hazarda, zenginlikte fakirlikte, s hhatliyken hastayken, gizli aç k,
hangi durumda olursan z olun (Allah’ zikredin).
Allah’ hem içinden hem de aç ktan zikretmek me ru k l nm t r. Hz.
Peygamber (s.a.s.) zikrin her iki çe idine de, gizlisine de aç G na da devam
etmi tir. slâm âlimleri; gösteri ten uzak olmas , namaz k lana, Kur’an okuyana ve uyuyana zarar vermemesi art yla cehri zikrin daha faziletli olduGunu kabul etmi ler ve bu konuda birçok hadis-i erifi delil getirmi lerdir. Bunlardan birkaç öyledir:
Ebû Hüreyre (ra), Resulullah’ n (s.a.s.) öyle dediGini nakleder: “Allahu
Teâlâ öyle buyurur: “Ben kulumun zann üzereyim ve beni zikrettiGinde
26

Ahzab (33), 35.
Âl-i †mrân (3), 41.
Ankebût (29), 45.
29
Münâfikûn (63), 9.
30
Ahzab (33), 35.
31
Tirmizî, “Daavât”, 4, 6; †bn Mâce, “Edeb”, 53; Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 195; Mâlik, Muvatta, “Nida”, 132.
(Çev.)
32
Nisa (4), 103.
33
Ahzab (33), 41.
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onunla birlikteyim. EGer beni gizlice zikrederse ben de onu gizlice anar m,
eGer beni bir topluluk içinde zikrederse ben de onu o topluluktan daha hay rl
bir topluluk içinde anar m.”34
4eddad b. Evs de öyle der: “Ben Rasûlüllah’ n (s.a.s.) yan ndayken
“Ellerinizi kald r n ve Lâ ilâhe illallah deyin” buyurdu. Biz de dediGini yapt k.
Sonra öyle dua etti: “Allah m! Beni bu cümle için gönderdin. Vaat ettiGini
bildirmemi emrettin, üphesiz sen vadinden caymazs n.” Duadan sonra bize
hitaben “Müjdeler olsun! Allah hepinizi affetti” buyurdu.35
Konumuz hakk nda deGerli âlim Gumarî de öyle der: “Cenaze defne
haz rlan rken zikir yapma konusunda Hz. Peygamber’in (s.a.s.) bunu yapt G na dair bir rivayet bulunmamaktad r. O, cenazeyle birlikte yürüdüGünde
üzüntülü bir halde olurdu.”36
Zeyd b. Erkam' n (ra) rivayet ettiGine göre Hz. Peygamber (s.a.s.) öyle
buyurdu: “Allah (c.c.) u üç durumda susulmas n sever: Kur’an okunurken,
sava k z t G nda ve cenaze uGurlan rken.”37
Sonuç olarak; cenaze esnas nda zikir, cenazede bulunanlar n ölü hakk nda veya ba ka bir konuda konu malar n engellemek için ihdas edilmi bir
bid’attir. Fakat insanlar zikirle me gul olmay p konu maya devam ediyorlar.
Dolay s yla cenazede susmak evla ve daha faziletlidir.
ÖLÜYE DEF NDEN ÖNCE VE SONRA EVDE VE KABR BA INDA
KUR’AN OKUMAK
cmâ ile sabittir ki dua ve Kur’an tilaveti ölüye fayda verir. Nitekim
Kur’an- Kerim’de öyle buyruluyor:
“Bunlar n arkas ndan gelenler öyle derler: Rabbimiz! Bizi ve bizden
önce gelip geçmi imanl karde lerimizi ba% la…”38
“Ey Rabbimiz! (amellerin) hesap olunaca% gün beni, ana babam ve
müminleri ba% la.”39

34
Buhârî, “Tevhid”, 15; Müslim, “Zikir Tevbe Dua ve †stiZfar”, 1; Tirmîzî, “Daavât”, 132; bn Mace, “Edeb”, 58;
Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 251, II, 480; Hilyetü’l-Evliya, IX, 27. (Çev.)
35
Ahmed b. Hanbel, IV, 124; Hâkim, Müstedrek, I, 679, Hd.No:1844; Taberânî, el-Mu‘cemu’l-Kebîr, VII, 289,
no:7163. (Çev.)
36
Ebu’l-Fadl Abdullah Muhammed es-S\ddîk el-Gumârî, tkanu’s-San‘a fi tahkîki ma’ne’l-Bid‘a, thk: Safvet Cevdet
Ahmed, Kahire.
37
Taberânî, Mu‘cemu’l-Kebîr, V, 213, zay\f bir senetle rivayet etmi|tir. (Çev.)
38
Ha|r (59), 10.
39
†brâhim (14), 41.
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“Rabbim! Beni, ana babam , iman etmi olarak evime girenleri, iman
eden erkekleri ve iman eden kad nlar ba% la, zalimlerin de ancak helakini
art r.”40
bn Âbidîn, yukar da meali verilen Ha r suresi onuncu ayeti ve a aG daki hadisleri delil göstererek ölülere dua etmenin onlara fayda vereceGi hususunda icmâ bulunduGunu nakletmi tir.
Hz. Peygamber (s.a.s.) “Allah m! Baki’ kabristan nda medfun olanlar
ba% la”41 eklinde dua etmi tir. Yine Efendimiz (sav), “Allah m! Dirilerimizi
de ölülerimizi de ba% la”42 eklinde dua ederdi.
Dinimizde ölü için (k l nan) müstakil bir namaz emredilmi tir ki o da
duadan ibarettir. Fakihlerimiz, sonraki eserlere kaynakl k eden kitaplar nda,
ölü için k l nan namaza mutlaka müstakil bir bölüm tahsis etmi ler ve ba l G na “Kitabü’l-Cenâiz” veya “Bâbu Salâti’l-Cenâze” ismini vermi lerdir. O
halde, eGer ölüye faydas olmayacak ve sevab ona ula mayacaksa duadan
ibaret olan cenaze namaz n n faydas nedir? Cenaze namaz , ölüye kabrinde
fayda verecek olan bir dua, istiGfar ve efaatten ibarettir. Bizzat cenaze namaz , sevab n n ölüye ula acaG n n kesin bir delilidir. Bu konuda Kurtûbi’nin
(ö.671/1273) naklettiGi ilginç bir anekdot öyledir: Uleman n büyüklerinden
zz b. Abdisselam (ö.578/1182), ölüye okunan Kur’an’ n sevab n n ona ula mayacaG görü ündeydi. ÖldüGünde, talebelerinden biri onu rüyas nda gördü
ve “Siz okunup ölüye baG lanan Kur’an, dua, istiGfar ve benzerlerinin sevab n n ona ula mayacaG n söylüyordunuz. Hakikat sizin dediGiniz gibi mi?”
diye sordu. 4öyle cevap verdi: “Evet, ben hayatta iken böyle diyordum, fakat
imdi bu görü ümden döndüm. Çünkü burada, bu hususta Allah’ n lütuflar n ve okunan Kur’an’lar n, yap lan dua ve istiGfarlar n sevab n n baG lanan
ki iye ula t G n gördüm.”
Bu konuda varit olan rivayetlerden anl yoruz ki, hayattakilerin ölmü ler için yapt klar dualar ndan ve onlar ad na verdikleri sadakalardan ölüler
faydalan rlar. Bu konuda âlimlerin icmâ bulunduGu nakledilmi tir. “Bilsin ki
insan için kendi çal mas ndan ba ka bir ey yoktur”43 ayeti, bir amelin sevab ba kas na baG lanmad kça ki iye sadece kendi amelinin kar l G n n
verileceGine delalet etmektedir. bn Hacer de bu konuyu incelemi ve ayn
sonuca ula m t r.44

40

Nuh (71), 28.
Müslim, “Cenâiz”, 102; Nesâî, “Cenâiz”, 103; Nesâî, Amelü’l-Yevm ve’l-Leyle, 268; †bn Hibban, Sahih, VII, 444, X,
382; Ebû Ya‘lâ, Müsned, VIII, 199, 249; Beyhakî, es,Sünenü’l-Kübrâ, IV, 78, V, 249. (Çev.)
42
Ebû Dâvud, “Cenâiz”, 60; Nesâî, “Cenâiz”, 77; †bn Mâce, “Cenâiz”, 23; Ahmet b. Hanbel, Müsned, II, 368; †bn
Hibbân, Sahih, VII, 339. (Çev.)
43
Necm (53), 39.
44
†bn Hacer, Fethu’l-Bârî, V, 390.
41
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mam 4evkani’ye (ö.1250/1834) göre yukar daki ayetin umum ifadesi,
hadis-i eriflerde, ki inin çocuGunun d ndakilerin yapacaG sadaka, namaz,
hac, oruç, Kur’an tilaveti ve dua ile tahsis edilmi tir.45
bnü’l-Fadl (ö.535/1141) da bu ayeti yorumlarken öyle demi tir: “Ayetin genel manas na göre, ki iye yapt G amelden ba kas n n fayda vermemesi,
Allah’ n adaleti cihetiyledir. Fakat lütfu cihetiyle bak ld G nda, Allah’ n dilediGini dilediGi kadar art rmas caizdir. O’nun lütfu ise ki iye ameline göre
adaletiyle muamele etmesinden daha geni tir.”
krime’ye göre bu ayetin manas , brahim (as) ve Musa’n n (as) kavimleriyle ilgilidir. Allah’ n lütuflar yla muamele ettiGi bu ümmete ise hem kendi
yapt klar n n hem de ba kalar n n onlar ad na yapt klar n n ecri verilecektir.
Bu ayetteki ifade, ki inin ba kas n n yapt klar ndan faydalanabileceGi
gerçeGiyle çeli mez. Çünkü mü’min, iman , Allah ve resulüne itaati ile kendi
amelinin yan nda mü’min karde lerinin amellerinden de faydalanmaya çal r. Nitekim cemaatle k l nan namaz örneGinde olduGu gibi, mü’minlerin birlikte yapt klar amellerde her biri diGerlerinin amelinden, henüz hayatta iken
faydalan r. Çünkü onlardan her biri, diGerlerinin o namaza i tirak etmeleri
sebebiyle, kendi namaz n n sevab n yirmi yedi kat art rmaktad r. Böylece
cemaatle namaza kat lan her bir mü’minin ameli, diGerlerinin ecrinin artmas na sebep olmaktad r. Necm sûresinin 39. ayeti ise, mü’min kulun ba kas n n amelinden faydalanabileceGi hakikatini ortadan kald rmaz. Ayetin ifade
ettiGi mana, ki inin amel etmeksizin ecir alamayacaG d r. Bu mana ile ki inin
ba kalar n n amellerinden faydalanabilmesi aras nda çok aç k bir fark vard r.
Allah Teâlâ bu ayette, kulun sadece kendi yapt klar na mâlik olduGunu haber
veriyor. Ba kas n n ameli ise yapan n mülküdür. O amel sahibi dilerse amelinin ecrini bir ba kas na baG lar, dilerse baG lamaz kendine b rak r. Çünkü
Allah bu ayette, ki i ancak yapt klar ndan faydalan r dememi tir.
Cenaze namaz nda ölü için dua me ru k l nd G gibi, defin sonras istiGfar ve dua da me ru k l nm t r. Bir hadiste “Karde iniz için baG lanma dileyin. Onun için (kabir sualine cevap vermede) muvaffakiyet isteyin. Çünkü u
anda hesaba çekiliyor”46 buyrulmaktad r. Bu konuda bn Kudâme de öyle
demektedir: “Ölü için dua etmenin, istiGfarda bulunman n ve onun ad na
sadaka vermenin ona fayda vereceGi ve sevab n n kendisine ula acaG hususunda âlimler aras nda ihtilaf yoktur. Bu ameller, ister ölünün çocuklar ndan
ister akrabalar ndan isterse diGer mü’minlerden olsun durum ayn d r. Evlatlar n, namaz, oruç, Kur’an tilaveti gibi s rf bedenî ibadetlerinin de ölüye faydas varken diGer mü’minlerin zekât, kefaret gibi s rf malî ibadetlerinin ecirleri de ölüye ula r.

45
46

©evkânî, Neylü’l-Evtar, IV, 141,185.
Ebû Dâvûd, “Cenâiz”, 73; Hâkim, Müstedrek, I, 526; Bezzâr, Müsned, II, 91
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Hanefilerin görü üne göre dua, istiGfar, sadaka, Kur’an tilaveti, zikir,
namaz, oruç, tavaf, hac, umre vb. ibadetlerin ve yap lan her türlü iyiliGin
sevab n dirilere ve ölülere baG layanlar n bu baG lar o ki ilere ula r.
Hanefi fakihi Zeyla‘î (ö.762/1360) bu konuda öyle diyor: “Bir ki inin
yapt G amelden ölüye bir faydan n ula mas aklen imkâns z deGildir. Zira bu
durumda ki i kendine ait bir ecri ba kas na baG lam t r. O ecri, baG lad G
ki iye ula t racak olan da Allah’t r. Onun buna elbette gücü yeter. Herhangi
bir amel bu konuda istisna da edilmemi tir.”47
bnü’l-Kayyim de “er-Ruh” adl kitab nda öyle diyor: “Ölüye baG lanacak amellerin en faziletlileri, sadaka, ölü için istiGfar, dua ve onun ad na
yap lacak hac’d r. Kur’an okunup sevab kar l k beklemeksizin Allah r zas
için ölüye baG land G nda, oruç ve hacc n sevab n n ölüye ula t G gibi
Kur’an tilavetinin sevab da ula r. Bu ibadetleri sevab n ölüye baG lamak
niyetiyle yapmak evlad r. Fakat bunu dil ile söylemek art deGildir.”48
bn Kudâme ise el-Mu%nî adl eserinde “insan n yap p sevab n ölmü
bir müslümana baG lad G herhangi bir ibadet Allah’ n dilemesiyle ölüye
fayda verir” diyor. Niyeti gerektiren vacipleri (ibadetler) yapmak da bu kabildendir.
Buhârî ve Nesâî, bn Abbas kanal yla u hadisi naklediyor: “Cüheyne
kabilesinden bir kad n Hz. Peygamber’e gelerek “Annem haccetmeye niyetlenmi ti fakat hac yapamadan öldü. Onun ad na hac yapabilir miyim?” diye
sordu. Hz. Peygamber de “Evet onun ad na hac yapabilirsin. Annenin üzerinde bir borç bulunsayd onu ödemez miydin? Allah’a olan borçlar da ödeyin.
Zira Allah, vefa gösterilmeye en lay k oland r” eklinde cevap verdi.”49
Hanbelilere göre, ölmü kimseler için yap lan hac, oruç, dua, istiGfar
vb. ibadetlerde olduGu gibi definlerinden önce ve kabirleri ba nda ölüler için
Kur’an okumak da onlara fayda verir ve sevab kendilerine ula r.
Hanbeli mezhebinde el-Mukni‘ metni üzerine yaz lan e -3erhu’lKebir’de öyle denmektedir: “Ölünün yan nda Yâsin suresi okunabilir.” Çünkü Ma‘k l b. Yesâr’ n rivayetine göre Hz. Peygamber “Ölülerinize Yâsin okuyun” buyurmu tur.50
Ahmed b. Hanbel’in rivayet ettiGi bir hadiste de öyle buyruluyor: “Yâsin suresi Kur’an’ n kalbidir. Bir kimse Allah’ n r zas n ve ahiret yurdunu

47

Zeylâ‘î, Tebyînü’l-Hakâik, II, 422,423 (Çev.).
†bnü’l-Kayyim, er-Ruh, s.142 (Çev.).
Buhârî, “†hsâr ve cezâü’s’sayd”, 33; e|-©at\bî, el- ‘tisâm, 12; Taberânî, el-Mu‘cemü’l-Kebîr, XII, 50; Beyhakî, esSünenü’l-Kübrâ, IV, 335. (Çev.)
50
Ebû Dâvûd, “Cenâiz”, 24; Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 26,27; †bn H\bbân, Sahih, VII, 269 (Çev.).
48
49
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isteyerek bu sureyi okursa günahlar baG lan r. Hastalar n za da Yâsin suresini okuyun.”51
Hasan b. Ahmed el-Verrâk öyle diyor: “Ali b. Musa el-Haddâd –ki o
saduk bir ravidir- bana öyle anlatt : “ mam Ahmed b. Hanbel ve Muhammed
b. Kudâme el Cevherî’nin de bulunduGu bir cenaze merasimindeydim. Ölü
defnedildiGinde Darîr kabri ba nda oturup Kur’an okumaya ba lad . mam
Ahmed kendisine “Ölünün kabri ba nda Kur’an okumak bid‘attir” dedi (Bunun üzerine o da Kur’an okumay b rakt ). Kabristandan ç kt G m zda Muhammed b. Kudâme, Ahmed b. Hanbel’e “Ey Ebû Abdullah! Mübe ir elHalebî hakk nda ne dersin?” diye sordu. O da “sika birisidir. Yoksa ondan bir
rivayet mi yazd n?” dedi. Bunun üzerine Muhammed, “Mübe ir’in bana
naklettiGine göre, Abdurrahman b. Ali b. Leccâc’ n babas , kendisi ölüp defnedildikten sonra kabri ba nda Bakara sûresinin ba ndan ve sonundan bir
bölüm okunmas n oGlu Abdurrahman’a vasiyet etmi ve bn Ömer’in (ra) de
böyle bir vasiyette bulunduGunu i ittiGini söylemi ” deyince mam Ahmed b.
Hanbel “geri dön ve Darir’e söyle, ölü için okuduGu Kur’an’a devam etsin”
dedi.”52
bnü’l-Kayyim, Zadu’l-me‘âd adl kitab n n “Cenazeler” bölümünde öyle der: “Kabri ba nda veya ba ka bir yerde ölü için Kur’an okumak, bid‘at-i
seyyie’dir.” Onun bu sözü yine kendi eseri er-Rûh’ta söyledikleriyle ve mamÂzam d nda diGer fakihlerden naklettikleriyle çeli mektedir. Sadece Ebû
Hanife’den, ölünün kabri ba nda Kur’an okuman n tenzihen mekruh olduGuna dair bir görü nakletmektedir. Oysa Hanefîlerde tercih edilen görü , Ebû
Hanife’nin bunu mekruh görmediGidir. Bu konuda bnü’l-Kayyim’ n er-Rûh’ta
söylediklerine ve diGer fakihlerin bu konudaki görü lerine itimat etmek gerekir.53
Kütüb-ü Sitte müelliflerinin bn Abbas’tan naklettiklerine göre, Hz.
Peygamber (s.a.s.) Medine’de bir kabristana gittiGinde, orada iki kabirden
azap gören iki insan sesi i itmi ve öyle buyurmu tu: “Bu ikisi azap görüyorlar. Azap görmelerinin sebebi de büyük bir ey deGildir. Onlardan biri,
idrar s çramas ndan sak nmazd . DiGeri de koGuculuk yapard . Sonra Hz.
Peygamber (s.a.s.) ya bir hurma dal istedi ve onu ikiye ay rd . Her iki kabre
birer parça dikti ve “Ey Allah’ n Rasûlü! Niye böyle yapt n z?” diye sorulduGunda “Bu dallar kurumad kça onlar n azab n n hafifletileceGini umar m”
buyurdu.54

51

Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 26 da (ölülerinize/=• 3 ) |eklinde rivayet etmi|tir. ; Nesâî, Amelü’l-Yevm ve’l-Leyle,
262 (Çev.).
52
†bn Teymiyye, XXIV, 176; †bn Hacer el-Askalânî, el- mtinâ’ bi’l-Erba’în, el-Mütebâyinetü’ -Cimâl, s.85, Dâru’lKütübi’l-†lmiyye, Beyrut 1997; †bn Kudâme, el-Mu9nî, II, 423, Dâru’l-Fikr, Beyrut 1405; †bn Kayyim el-Cevziye,
Kitâbu’r-Rûh, s.10 (Çev.).
53
†bn Kayyim, er-Rûh, s.10 (Çev.).
54
Buhârî, “Vudû”, 54, “Edeb”, 49; Müslim, “Tahâre”, 111; Ebû Dâvûd, “Tahâre”, 11; Tirmizî, “Tahâre”, 70; Nesâî,
“Tahâre”, 27, “Cenâiz”, 117; †bn Mâce, “Cenâiz”, 26; Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 225, no:1981. (Çev.)
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Bu hadiste, Kur’an okuma sebebiyle Allah’ n inecek olan geni rahmetinin ölüye fayda vereceGine dair güçlü bir delil vard r. mam Nevevî bu hadisin erhinde öyle diyor: “Âlimlerimiz bu hadisi delil getirerek, ölünün kabri
ba nda Kur’an okumay müstehap görmü lerdir. Zira ya bir dal n tesbihi
sebebiyle azab n hafifletileceGi umuluyorsa, bu durum, Kur’an tilaveti sebebiyle evleviyetle beklenir.”55
Hattâbî de bu hadisle ilgili olarak unlar söyler: “Ya hurma dal n n
kabre dikilmesinin anlam , onun ya kald G sürece tesbih etmesidir. te bu
tesbihin bereketiyle azap hafifletilmektedir. AGaç olsun veya olmas n içinde
canl l k bulunan her ey için bu mana geçerlidir. Zikir ve Kur’an tilaveti gibi
içinde bereket bar nd ran eyler ise fayda vermesi yönüyle daha üstündür.”
“Ki i öldüGünde ameli sona erer…”56 hadisini Kur’an okuman n ölüye
fayda vermeyeceGine delil getirmeye gelince, böyle bir ç kar m doGru deGildir.
Çünkü hadiste Hz. Peygamber (s.a.s.), ölünün sadece kendi amelinin sona
ereceGini haber verdi, ‘amellerin faydas sona erer’ demedi. Ba kas n n ameli
ise yapana aittir. EGer onu ölüye baG larsa sevab ona ula r. Ula an, ölünün kendi amelinin sevab deGildir. Çünkü sona eren farkl bir eydir, ula an
ise farkl bir eydir.
Sözün özü; delillerden ç kard G m z, Kur’an okuman n sevab n n ölüye
ula acaG ve ona fayda vereceGidir. Ölü için yap lan dua, istiGfar vb. ameller
de böyledir. Bunlar n evde veya kabri ba nda yap lmas aras nda fark yoktur. 4u hadisler de delilimizdir:
bn Abbas (ra) Rasûlüllah’ n (s.a.s.) öyle buyurduGunu haber veriyor:
“Ölülerinize “Lâ ilâhe illallah” telkin ediniz. Ölüm esnas nda kelime-i
tevhid’i söyleyen Müslüman mutlaka kurtulur.”57 Hz. Peygamber’in (s.a.s.)
“Ölülerinize “Lâ ilâhe illallah” telkin ediniz” dediGini Ebû Sa’îd el-Hudrî de
nakletmi tir.58 EGer ölüler “Lâ ilâhe illallah” telkininden faydalanmayacak
olsayd telkinin de bir anlam olmazd . EGer durum Hz. Peygamber’in yapt G n n hilaf na olsayd , Hz. Peygamber kendisi doGruyu yapmad G gibi doGru
olmayan emretmi olurdu.
SEK Z REKÂTTAN FAZLA TERAV H NAMAZI KILMAK
Teravih namaz , mübarek Ramazan ay n n gecelerinde yats namaz yla
vitir namaz aras nda k l nan bir namazd r. Teravih namaz k lanlar her iki
selamdan sonra (dört rekât n sonunda) ara verip istirahat ettikleri için teravih namaz na bu ad verilmi tir.
55

Nevevî, Cerhu Müslim, Dâru †hyâu’t-Türâsü’l-Arabî, Beyrut 1392, III, 202 (Çev.)
Müslim, “Zikir ve’d-Dua”, 13; Tirmizî, “el-Ahkâm”, 36; Nesâî, “Vasâyâ”, 8; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 316
(Çev.).
57
Hadisi bu laf\zlarla kaynaklarda bulunamad\. Benzer laf\zlarla Nasbu’r-Râye II, 173’te geçmektedir. Ayn\ içerikteki
hadisler için bk. Ahmet b. Hanbel, Müsned, II, 170; †bn Hibbân, Sahih, VII, 272 (Çev.).
58
Müslim, “Cenâiz”, 1,2; Ebu Dâvûd, “Cenâiz”, 20; Tirmizî, “Cenâiz”, 8; Nesâî, “Cenâiz”, 4; †bn Mâce, “Cenâiz”, 3
(Çev.).
56
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Hükmü:
Erkek-kad n bütün Müslümanlar n üzerine sünnet-i müekkededir. Hz.
Peygamber (s.a.s.) bu namaz devaml k lm ve ashab n da k lmaya te vik
etmi tir. Kendisinden sonra, sahabe ve tabiin de teravih namaz n düzenli
olarak k lm lar ve bu namaz günümüze kadar k l na gelmi tir.
Fazileti:
Hz. Peygamber (s.a.s.) öyle buyurmu tur: “ nanarak ve sevab n Allah’tan umarak Ramazan ay n ibadetle geçiren kimsenin geçmi günahlar
baG lan r.”59 Teravih namaz , bu mübarek ay n alametlerindendir. Bu namaz n Allah kat nda k ymeti ve üstünlüGü, Müslümanlar n gönüllerinde de yüce
bir yeri vard r.
lk K lan Ki8i:
Bu namaz ilk k lan, bizzat Hz. Peygamber’in (s.a.s.) kendisidir. Hz.
Ai e (ra) öyle anlat yor: “Hz. Peygamber (s.a.s.) bir (Ramazan) gecesi mescitte namaz k ld . Bir k s m ashab da onunla birlikte namaz k ld lar. Ertesi
gün yine k ld lar ve insanlar n say s artm t . Sonra üçüncü veya dördüncü
gece insanlar namaz için bir araya geldiklerinde Hz. Peygamber (s.a.s.) onlar n yan na ç kmad . Sabah olduGunda ise öyle dedi: “Dün gece topland G n z n fark nday m, yaln z bu namaz n size farz k l nabileceGi endi esi beni yan n za ç kmaktan al koydu.”60
Ebû Hüreyre’den de öyle nakledilir: “Rasûlüllah (s.a.s.) bir Ramazan
gecesi mescide ç kt . Bakt ki insanlar mescidin bir kö esinde namaz k l yorlar. “Bunlar ne yap yor?” diye sordu. “Bunlar, ezberinde Kur’an olmayan
insanlard r. Übey b. Ka‘b onlara namaz k ld r yor, onlar da ona uyarak namaz k l yorlar” denilince Hz. Peygamber (s.a.s.) “Böyle yapmalar doGru,
yapt klar da ne güzel” buyurdu.”61
Teravih Namaz n n Rekât Say s :
Teravih, müekked nafile bir namazd r. Vitir namaz hariç yirmi rekâtt r.
Vitirle beraber yirmi üç rekât olarak k l n r. Hz. Ömer’ n (ra) hilafetinden
günümüze kadar, halef ve selef âlimlerinin ittifak yla bu ekilde
uygulanagelmi tir. Enes b. Malik’ten gelen, teravih namaz n n otuz alt rekâta kadar k l nabileceGine dair bir görü ün d nda bu hususta muhalefet eden
hiç kimse olmam t r. Nâfî‘den de öyle bir rivayette bulunulmu tur: “ nsan-

59
Buhârî, “†man”, 26, “Salatü’t Teravih”, 1; Müslim, “Müsâfirin”, 25; Tirmizi, “Savm”, 83; Ebu Dâvûd, “Salât”, 318;
Nesâi, “K\yâmu’l Leyl ve Tatavvuu’n-Nehâr”, 3; Malik, Muvatta, “Salat fi Ramazan”, 1, “Ebvabü’s salat”, 71; Ahmet
b. Hanbel, Müsned, II, 281, no: 7774, II, 486, no: 10309 (Çev.).
60
Buhâri, “Teheccüd”, 5; Müslim, “Salâtü’l-Müsâfirîn”, 177; Ebû Dâvût, “Salât”, 318; Nesâî, “K\yâmu’l-Leyl ve
Tatavvu’u’n-Nehâr”, 4; Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 177 (Çev.).
61
Ebû Dâvûd, “Salât”, 318; Beyhakî, Sünen, II, 495; †bn H\bbân, Sahih, IV, 107, no: 2532; †bn Huzeyme, Sahih, III,
339, no: 2208 (Çev.).
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lar n Ramazan gecesinde otuz dokuz rekât namaz k ld klar na ahit oldum.
Bunun son üç rekât vitirdi.”
Nâfî‘den gelen ve Hanefi, 4afii ve Hanbeli fakihlerinin çoGunluGunun
benimsediGi me hur rivayet ise, teravih namaz n n yirmi rekat olduGu yönündedir. Bu görü te dört mezhep ittifak etmi ve icmâ olu mu tur. mam
Ahmed b. Hanbel’in tercih edilen görü üne göre de teravih namaz yirmi rekâtt r. mam Ebû Hanife, mam 4afii ve mam Nevevi de ayn görü tedir.
mam Malik ise Medine halk n n uygulamas n gerekçe göstererek teravih
namaz n n otuz alt rekât olduGunu söylemi tir.
Bizim delilimiz ise, Hz. Ömer’in emriyle Übeyy b. Ka‘b’ n insanlara teravih namaz k ld rd G nda yirmi rekat olarak k ld rm olmas d r. mam Malik’in Yezid b. Rûmân’dan naklettiGine göre Hz. Ömer (ra) döneminde insanlar Ramazan ay nda teravih namaz n , (son üçü vitir olmak üzere) yirmi üç
rekât olarak k l yorlard .62
Hz. Ali’nin de birisine, Ramazan ay nda insanlara teravih namaz n
yirmi rekat olarak k ld rmas n emrettiGi -ki bu (yirmi rekat k l nmas ) icmâ
gibidir- ve öyle dediGi nakledilmi tir: “EGer Medine halk n n tamam böyle
yapsayd , yani otuz alt rekat k lsayd , Hz. Ömer yirmi rekat k l nmas n emretmezdi. Onun döneminde sahabe de bu hususta icmâ etmi tir. Uygulamaya
en uygun olan da budur.”
bn Teymiye bu hususta öyle der: “Efdal olan, rekât say s n n namaz
k lanlar n durumuna göre deGi mesidir. EGer cemaat uzun süreli k yama
dayanabilecek durumda ise onlar için doGru olan, k yam uzun tutarak on
rekât k lmak ve ard ndan vitri k lmakt r. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.) tek
ba na k larken bu ekilde k l yordu. EGer cemaat uzun süreli k yama dayanamayacak durumda ise o zaman uygun olan k yamlar k sa tutarak yirmi
rekât k lmalar d r. Bu uygulama, yirmi ile k rk rekât aras nda orta bir yoldur.
EGer bir kimse k rk rekât veya daha farkl say da rekât k lacak olursa bu da
caizdir. Dolay s yla bunlar n hiç birisi kerih görülemez. Ahmed b. Hanbel ve
diGer birçok âlim bu görü ü vurgulam t r. ‘Ramazan ay nda eda edilen teravih namaz n n rekât say s Hz. Peygamber’in (s.a.s.) k ld G ekilde sabittir.
Bu say art r l p eksiltilemez’ eklinde dü ünen kimse hata etmi tir.”63
Bu görü leri ve rivayetleri aktard ktan sonra bu konudaki daha ba ka
görü aktarmayacak ve fazla münaka aya girmeyeceGiz. Çünkü dini konularda çeki mek ve münaka aya giri mek, ümmeti helâke sürükler. Nitekim Hz.
Peygamber (s.a.s.) “Hidayete ula an toplumlar, sadece münaka a/çeki me
(cedel) yüzünden sapm lard r” buyurmu ve “…Bunu ancak sana tart mak

62
Malik, Muvatta, I, 115, no: 252; †bn Abdilberr, et-Temhîd, VIII, 115; el- stizkâr, II, 69; Beyhakî, Cua‘bu’l- man, III,
177, no:3270; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, II, 496, no: 4394. (Çev.)
63
†bn Teymiyye, Fetâvâ, II, 401 (Çev.).
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için söylediler. Do%rusu onlar kavgac bir toplumdur”64 ayetini okumu tur.65
Ba ka bir hadis-i erifte de “Sizden önceki kavimler, (kendilerine inen) kitap
hakk nda ayr l Ga dü meleri sebebiyle helak oldular”66 buyrulmu tur.
Gençlerin, ilmiyle amil âlimlerimizin ve müçtehit imamlar n görü lerine
uymalar gerekir. Zira onlar dini konularda uzman ki ilerdir. (Gençler!) Âlim
olduGunu iddia eden ve kendilerini âlim göstermeye çal an heva ehline uymaktan sak n n. Onlar, meydan kendi az görü lerine kals n diye mezheplere
uyman n sap kl k olduGunu savunarak, sizi müçtehit imamlar n görü lerini
terk etmeye çaG r yorlar. Hâlbuki Allah öyle buyurarak ilim ehline ve ihtisas
sahiplerine müracaat etmeyi emrediyor: “Biz, senden önce de, kendilerine
vahiy verdiGimiz ki ilerden ba kas n peygamber olarak göndermedik. EGer
bilmiyorsan z bilenlere sorunuz.”67
Konunun Özeti:
Günümüzde, doGusundan bat s na slâm coGrafyas n n tamam nda teravih namaz hususunda Müslümanlar n uygulamas yirmi rekât eklindedir.
Bu da naslar n delalet ettiGi ve Hz. Ömer döneminden günümüze kadar ümmete rehberlik eden imamlar n icmâ ettiGi hakikatin ta kendisidir. Zira Hz.
Peygamber (s.a.s.) “Benim sünnetime ve sizi doGru yola yönlendiren Ra it
halifelerin sünnetine yap n”68 buyurmu tur.
Bitirirken;
Allah’a hamdolsun ki çok deGerli ve takva sahibi hocam z Abdullah
S dd k Gumârî’nin “Hüsnü’t-Tefehhüm ve’t-Terk (Terk Meselesine Güzel Bir
Yakla m)” adl eserini, tahkikini yaparak, dipnotlarla zenginle tirip yorumlayarak ve hocam z n Hz. Peygamber’in terk ettiGi fiillere dair verdiGi örnekleri erh ederek tamamlad k. Yüce ve kudret sahibi Allah’tan niyaz m, bu
makaleyi amac na ula t rmas , faydal k lmas ve k yamet gününde amellerimizin sevab na dâhil etmesidir. Zira O, kendisinden istenmeye lay k oland r
ve çok cömerttir. Sözlerimi el- mâd el- sfahânî’nin u sözüyle bitirmek istiyorum:
“Anlad m ki, insan bir kitap yazd G nda sonradan ‘Ke ke uray u ekilde deGi tirseydim, daha güzel olurdu. 4uraya u ilavede bulunsayd m daha iyi olurdu. 4u bölümü daha önce zikretseydim daha çok beGenilirdi. 4u

64

Zuhruf (43), 58.
Tirmizi, “Tefsiru’l-Kur’an”, 44; †bn Mâce, Sünen, “Mukaddime”, 7; Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 252, 256;
Hâkim, Müstedrek, II, 486, no: 3674; Taberânî, Mucemü’l-Kebir, VIII, 277, no:8067; Beyhakî, Cua‘bu’l- man, VI,
341, no:8438 (Çev.).
66
Müslim, “†lim”, 2; Nesâî, “Fedâilü’l-Kur’an”, 62.
67
Embiyâ (21), 7.
68
Ebû Dâvût, es-Sünne, 6; Tirmizî, “†lim”, 16; †bn Mâce, “Fedâilu’s-Sahâbe ve’l-†lm”, 6; Ahmed b. Hanbel, Müsned,
IV, 126; Dârimî, Sünen, “Mukaddime”, 16; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, XVIII, 246, no: 618 (Çev.).
65
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konuya hiç girmeseydim çok güzel olacakt ’ demesi kaç n lmazd r. nsan n bu
durumu ibret almaya deGerdir. Bu da hiçbir insan n noksanl ktan uzak olamayacaG n n delilidir.”69
“Allah her ahs , ancak gücünün yetti%i ölçüde mükellef k lar. Herkesin
kazand % (hay r) kendine, yapaca% ( er) de kendinedir…”70
Allah, peygamberimiz ve efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.s.), onun ailesine, sahabesine, e lerine, tertemiz zürriyetine, tâbiîn ve etbeu’t-tâbiîne,
onlar n gösterdiGi ekilde amel edenlere ve k yamete kadar onlar n yolunu
izleyenlere salât ve selam etsin ve onlar kutlu k ls n. (Âmin)

69
70

Hac\ Halîfe, Ke fü’z-Zünûn, I, 14; S\dd\k b. Hasan el-Kanucî, Ebcedü’l-Ulûm, I, 70 (Çev.).
Bakara (2), 286.
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AHMED CEVDET PA A’NIN R SÂLETÜ’L-VEFÂ ADLI ESER
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A- MÜELLIF AHMED CEVDET PA A
a. Hayat
Osmanl Devleti’nin son dönemlerindeki me hur alimlerden biri olan
Ahmed Cevdet Pa a, 26-27 Mart 1823 tarihinde Bulgaristan’ n Lofça kasabas nda dünyaya geldi. As l ad “Ahmed” olup “Cevdet” mahlas , stanbul’da
öGrenim gördüGü s rada dönemin ünlü airlerinden Süleyman Fehîm Efendi
taraf ndan verildi.1
b. lim Tahsili
Tahsiline Lofça müftüsü Haf z Ömer Efendi’den Arapça ve F k h okuyarak ba layan Cevdet Pa a, daha sonralar kad naibi Hac E ref Efendi ve
müftü Haf z Mehmet Efendi’den dersler ald . Daha sonra stanbul’a giderek
1
Ertan, Veli, Ahmed Cevdet Pa a, Hilal Yay\nlar\, Ankara 1964, s. 9; HalaçoZlu, Yusuf, “Kendi Kaleminden Ahmed
Cevdet Pa|a”, Ahmed Cevdet Pa a Semineri, Tarih Ara|t\rma Merkezi, †stanbul 1986, s. 1; a.mlf.-Ayd\n, M. Akif,
“Cevdet Pa|a”, D A, VII, †stanbul 1993, s. 443; ÖlmezoZlu, Ali, “Cevdet Pa|a”, A, III, †stanbul 1977, s. 114.
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PapazoGlu medresesinde öGrenim gördü. Miralay Nuri Bey’den Tabiiyyat,
Riyaziyat, Hey’et, Tarih ve CoGrafya dersleri ald .2 Mehmed Murad Efendi’den
Mesnevi okuyarak Farsças n geli tirdi,3 baz büyüklerin konaklar ndaki mürebbilerden Frans zca öGrendi.4 Tüm bu ilmi derslerin yan s ra dönemin ünlü
mutasavv f Ku adal brahim Efendi’nin sohbetlerine de devam etti.5
c. Görevleri
Cevdet Pa a, devlet görevine 1844 y l nda Premedi kad s olarak ba lad . Daha sonra stanbul müderrisliGi, Meclis-i Maârif-i Umûmiye azal G ,
Dârulmuallimîn müdürlüGü, Encümen-i Dâni üyeliGi, vak’anüvislik*, Galata,
Mekke ve stanbul kad l G , Anadolu kazaskerliGi gibi görevlerde bulundu.
lmiye s n f ndaki ba ar l hizmetlerini k skananlar n faaliyetleri sonucu eyhülislam olmas na ramak kala ilmiye s n f ndan mülkiyeye al nd ve kazaskerlik pâyesi vezarete çevrildi.6
Mülkiyeye geçtikten sonra Dîvân- Ahkâm- Adliyye ba kanl G ; 4ûra-y
Devlet üyeliGi; Evkaf, Maarif, Dahiliye, Ticaret ve Adliye nâz rl klar ; Halep,
Suriye ve Yanya valilikleri gibi birçok önemli devlet görevinde bulundu.7
d. Vefat
Ömrünün son dönemlerinde devlet hizmetinden ayr larak günlerini ilmi
çal malarla ve çocuklar yla geçiren Cevdet Pa a, k sa bir hastal k döneminin
ard ndan 26 May s 1895 günü Bebek’teki yal s nda vefat etti. Mezar , Fatih
Sultan Mehmed Türbesi haziresinde bulunmaktad r.8
e. Eserleri
Tarihçi, hukukçu, mütefekkir, edip, eGitimci, sosyolog olan Cevdet Paa’n n çe itli alanlarda birçok eseri bulunmaktad r. Tarih ve Edebiyat alanlar ndaki eserleri me hurdur. Çal mam zda ele ald G m z Risâletü’l-vefâ’n n
d nda bizzat kendisi taraf ndan kaleme al nm slam Hukukuna dair çal mas bulunmamaktad r.
2

ÖlmezoZlu, “Cevdet Pa|a”, III, 114; Ertan, Ahmed Cevdet Pa a, s. 7.
HalaçoZlu-Ayd\n, “Cevdet Pa|a”, VII, 443; Ertan, Ahmed Cevdet Pa a, s. 8; ÖlmezoZlu, “Cevdet Pa|a”, III, s. 114.
Ertan, Ahmed Cevdet Pa a, s. 7.
5
HalaçoZlu-Ayd\n, “Cevdet Pa|a”, VII, 443; Ertan, Ahmed Cevdet Pa a, s. 9.
*
Vak’anüvis: Döneminin siyasi ve sosyal olaylar\n\ kaydetmekle görevli memur.
6
HalaçoZlu, “Kendi Kaleminden Ahmed Cevdet Pa|a”, s. 2-4; Ertan, Ahmed Cevdet Pa a, s. 10-22; HalaçoZlu-Ayd\n,
“Cevdet Pa|a”, VII, 444; ÖlmezoZlu, “Cevdet Pa|a”, III, 114-116.
7
HalaçoZlu-Ayd\n, “Cevdet Pa|a”, VII, 444-445; ÖlmezoZlu, “Cevdet Pa|a”, III, 116-118; Ertan, Ahmed Cevdet
Pa a, s. 22-30.
8
ÖlmezoZlu, “Cevdet Pa|a”, III, 118-119; HalaçoZlu, “Kendi Kaleminden Ahmed Cevdet Pa|a”, s. 6; HalaçoZluAyd\n, “Cevdet Pa|a”, VII, 445; Ertan, Ahmed Cevdet Pa a, s. 31.
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Cevdet Pa a’ya ait eserlerin bir k sm n n isimlerini u ekilde kaydedebiliriz: Târih-i Cevdet, Tezâkir-i Cevdet, Ma’rûzât, K sas- enbiyâ ve tevârîh-i
hulefâ, K r m ve Kafkas tarihçesi, Belâgat- Osmâniyye, Kavâid-i Osmâniyye,
Medhal-i kavâid, Kavâid-i Türkiyye, Dîvân- Sâib erhinin tetimmesi, Mi’yârSedâd, Âdâb- Sedâd fî ilmi’l-âdâb, Beyânü’l-unvân, Takvîmu’l-edvâr,
Hulâsatü’l-beyân fî te’lîfi’l-Kur’ân, Mecmûa-i Âliye, Ma’lûmât- nâfia, Eser-i
ahd-i Hamîdî, Mutavvel ve netâicü’l-inkâr, et-Terhîb ve’t-terGîb tercemesi,
Esma-i erîf erhi, Mecmua-i e ’âr.
B- R SÂLETÜ’L-VEFÂ
Tahkikini yapt G m z Cevdet Pa a’n n Risaletü’l-vefâ asl eseri, Beyaz t
Devlet Kütüphanesi’nin Veliyyüddin Efendi bölümü, 13816 numarada bulunmakta olup 13 varak, 10 sat r, ta‘lik hatt yla yaz lm t r. lk sayfadaki + ! &
A! • +
+ A/ •
+ 0 » ! 4 < 3 @ & ( 4 cümlesi ile son sayfadaki +$ •
A ' ,- ibareleri yazma nüshan n müellif hatt olduGunu göstermektedir.
Risalenin giri bölümünde “vefaen sat ” meselesinin tarihçesinden k saca bahsedilmi tir. Ard ndan bu konudaki farkl görü ler zikredilmi ve bu
görü ler içerisinde ku at c görü ün (? 0
, ) benimsenmesi gerektiGi dile
getirilerek Mecelle’deki ilgili maddelere at f yap lm t r.
Daha sonra vefaen sat ile ilgili diGer bir mesele olan “el-bey‘ bitarîk ’l-istiGlâl” meselesi ele al nm , bu meseledeki ihtilaf n da vefaen sat taki ihtilafa paralellik arz ettiGi belirtilmi tir. Müellif bu konuda da ku at c
görü ü benimsemenin doGru olacaG n beyan etmi tir. Son olarak yine ayn
konu ile ilgili olarak mebiin teslimden önce sat ya kiralanmas n n caiz olup
olmayacaG konusu ele al narak bunun caiz olmas gerektiGi söylenmi , ayr ca bu konuda bir de çözüm yoluna i aret edilmi tir.
Risalenin sonunda telif esnas nda yeterince kaynaGa ula lamad G da
müellif taraf ndan dile getirilmi tir.
Risalede geçen ayetler ve al nt lar n yerleri -ula labildiGi ölçüde- taraf m zdan gösterilmi tir.
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Giri
Ahmed Cevdet Pa a’n n Mecelle-i Ahkâm-i Adliyenin haz rlanmas nda
büyük katk lar olduGu bilinmektedir. Ancak Cevdet Pa a çe itli sebeplerden
ötürü müteaddit defalar Mecelle Cemiyeti reisliGinden, hatta stanbul’dan
uzakla t r l r. 1291 Ramazan nda (Ekim 1874) Mecelle’nin 12. kitab n (Sulh
ve bra) 4eyhülislama takdim ettikten sonra 4eyhülislam Hasan Fehmi Efendi henüz mazbatay sadarete göndermeden Cevdet Pa a, 4ura-y Devlet riyaseti muavinliGinden al n p Yanya valiliGine tayin edilir ki böylece üçüncü
defa Mecelle Cemiyeti reisliGinden uzakla t r lm olur.1 Cevdet Pa a i te bu

Eski|ehir Osmangazi Ünv. †lahiyat Fak.
1

Bu durum Cevdet Pa|ay\ çok üzer. Sadrazam Hüseyin Avni Pa|a’yla aras\ çok iyi olmas\na raZmen böyle bir
karar al\nmas\na hayret eder. Avni Pa|a’ya hiç olmazsa k\|\n ortas\nda ailesini götürebileceZi bir yere tayinini
rica için gider. Fakat henüz kendisi bir |ey söylemeden Avni Pa|a, aileni götürme, çünkü oradaki memuriyetin
üç ay kadard\r, der. MeZer sadrazam Sultan Abdülaziz’i azle karar verir, bu hususta Cevdet Pa|a’ya güvenmedi-
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dönemde Yanya valisiyken Mecelle Cemiyetine gönderilmek üzere Risâletü’lvefa isimli Arapça risaleyi kaleme al r. A aG da bu risalenin tercümesi verilecektir.
Cevdet Pa a risalenin ba nda bey-i vefa/geri alma art ile sat m akdinin ortaya ç k sürecini özetler. Daha sonra bu akdin hükmü ve hukuki sonuçlar na dair tarihi süreçte ileri sürülen farkl görü leri verip bey-i vefan n
hükmü konusunda kendi tercihinin ku at c görü ten yana olduGunu ifade
eder. Yani bey-i vefa baz aç lardan bey-i sahih/sahih sat m, baz aç lardan
bey-i fasid/fasid sat m ve baz aç lardan rehin hükmündedir. Cevdet Pa a
Mecelle’nin 3, 118, 119 ve 396. maddelerinde de ku at c görü ün benimsendiGini söyler. Ancak 118. maddede ku at c görü e paralel bir tan m verilmekle birlikte 3. madde bey-i vefada rehin hükümlerinin cari olacaG n ifade
ettiGi gibi 396. madde ve devam nda yer alan bey-i vefayla ilgili hükümlerin
tamam rehinle paralellik arz eder. Özellikle 398. maddede mebiin/sat lan
mal n menfaatlerinden bir k sm n n mü teriye ait olmas art ko ulursa bu
arta riayet edileceGi ifade ediliyor ki buradan mebiden elde edilen mahsulün, gelirin mü teriye ait olmayacaG , ancak art ko ulmas halinde onun
böyle bir hakka sahip olacaG anla l r. Nitekim Ali Haydar Efendi bu maddenin erhinde vefaen sat lan maldan elde edilen mahsulün mü teriye ait olmayacaG n , izinsiz tüketirse tazmin edeceGini ifade eder.2 Halbuki ku at c
görü e göre akit bu aç dan bey-i sahih hükmünde olup elde edilen mahsul
mü teriye aittir.
Mehmed Said, Ahkâmu’l-bey bi’l-vefa isimli risalesinde Mecelle maddelerinde zahirde olan z tl Ga i aret ederek bundan ötürü adliye memurlar n n
farkl , hatal sonuçlara vard G n belirtir. Bu tür yanl l klar ortadan kald rmak üzere risalesini yazd G n belirten Mehmed Said, diGer maddeleri 118.
madde doGrultusunda erh eder, yani ku at c görü ün esas al nmas gerektiGini savunur.3 Kendisine dayanak olarak da Cevdet Pa a’n n bu risalesinin
ilgili bölümünün hem Arapça asl n hem de tercümesini verir.
Cevdet Pa a bey-i vefaya dair genel giri ten sonra akdin tamamlanmas nda teslimin art olup olmad G meselesini tart r. 18. yüzy lda bey-i vefa
ve istiGlâl4 akitlerinde akdin tamam ve baGlay c olup hukuki sonuçlar doGurabilmesi için mebiin mü teriye teslim edilmesinin art olduGu görülür.5 Bu

Zi için onu geçici olarak Yanya’ya gönderir (Mardin, Ebu’l-ula, Medeni Hukuk Cephesinden Ahmet Cevdet Paa, s. 115-117).
2

Ali Haydar Efendi, Düreru’l-hükkâm Cerhu Mecelleti’l-ahkâm, †stanbul 1330, c. 1, s. 666.

3

Mehmed Said, Ahkâmu’l-bey bi’l-vefa, †stanbul, yazma, ty. s. 2-4, 13-15, Beyaz\d Devlet, Beyaz\d 8946.

4

Kiralama |art\ da ihtiva eden bey-i vefa akdine bey-i istiZlal denir.

5

Abdurrahim Efendi, Mente|zâde, Fetâvâ-y Abdurrahim (v. 1128/1716), c.2, s. 226, Darü’t-T\baati’l-Ma’mure,
†stanbul 1243; Dürrî Mehmed Efendi (v. 1149/1736), Dürretü’l-beyzâ fi Beyani Ahkâmi’ -Cer‘îati’l-garra, ter.
Dürrîzâde Mustafa Efendi, vr. 324b, yy, yazma, ty., Süleymaniye, Pertev Pa|a 215; Mostarî, Ahmed b. Muhammed (v. 1190/1776), Fetâvâ-y Ahmediyye fi Cer‘îati’l-Muhammediyye, müst. Sohta Abdullah b. Mustafa
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arta binaen mebiin teslimden önce kiraya verilmesi sahih deGildir. Cevdet
Pa a bu risalede bey-i bâtta/kesin sat mda gayrimenkullerin teslim al nmadan önce kiraya verilebilmesini caiz görenlerin bey-i istiGlâlde de teslimden
önce kiraya vermeyi caiz görmeleri gerektiGini savunur ve Mecelle’nin 586.
maddesinde gayrimenkullerin teslim al nmadan önce kiraya verilebileceGi
hükmü benimsendiGine göre ayn hükmün bey-i istiGlâlde de benimsenmesi
gerektiGini söyler.
Cevdet Pa a gayrimenkullerle ilgili i lemlerin resmi senetlerle yap lmas
zorunluluGu getirildikten sonra6 bu risaleyi kaleme al r. Ona göre resmi senedin akit meclisinde ahitler huzurunda mü teriye verilmesi, evin tesliminden daha kesin ve güvenilirdir.
Cevdet Pa a risaleyi, Mecelle Cemiyetine verilmek üzere Defter-i Hakanî
Naz r Sadullah Efendiye gönderir. Sadullah Efendi, risaleyi Mecelle Cemiyetine teslim ettikten sonraki geli meleri Cevdet Pa a’ya mektup yazarak özetle
öyle bildirir: “Uzun bir müzakere yap ld G halde hala bir karar al namad .
Akdin rehin hükmünde olduGunu kabul edenler teslim ve tesellümün fiilen
olmasa da kavlen gerçekle mesi gerektiGinde srar ediyorlar. Hilmi Efendiyle
fetva emini7 aras nda ittifak has l olursa niza kalmayacak gibidir.”
Bunun üzerine Cevdet Pa a Hilmi Efendiye mektup yazarak özetle öyle
der: “ Bu konudaki kanaatim günden güne peki mektedir. Yanya naib ve
müftüsü de beni tasdik etmektedirler. Zira bu akitler burada çok yayg n kullan l yor. Bu hususta insanlara kolayl k saGlamak elzem gözüküyor. Kolayla t r n z, zorla t rmay n z hadisini dile getiren birisi olarak zat âlinizin
insanlar n maslahat n tercih edeceGinize üphe etmem. Seyfeddin Efendi ile
Ahmed Hulûsi Efendinin8 de bu istikamette dü üneceklerinden eminim. Halil
Efendinin fikrini ise bilmem, ama insanlar n i lerini zorla t rmaya sebep
olmamalar n temenni ederim. Cenab- Hak kendisini vefa ve istiGlâl akitleriyle imtihan etmesin, fakat bey bi’ - art/ artl sat m bahsini müzakere ederken arabas k r l p urût-i faside/fasid artlar ile araba sat n almaya mecbur
olduklar n unutmas nlar. Hepsinin ellerinden öperim.”9
Netice olarak Cevdet Pa a’n n görü ünün kabul edilmediGi görülür. Ali
Haydar Efendi Cevdet Pa a’n n bu konudaki görü ünün Fetvahane taraf ndan
tasvib edilmediGini belirtir.10 Cevdet Pa a da stanbul’da bulunsayd çoGunluGu ikna edebileceGini ifade eder.11

Efendi, vr. 123b, †stanbul, yazma, 1186, Süleymaniye, Kasidecizâde 290; Numân Efendi, DebbaZzâde (v.
1224/1809), Fetâva’n-Nûmâniyye, vr. 111b, †stanbul, yazma, 1215, Süleymaniye, Esad Ef. 1080.
6
7
8
9
10
11

Vakanüvis Cevdet Pa an n Evrak , Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuas\, numara 47, s. 266.
Seyyid Halil Efendi bu tarihlerde fetva emini olarak Mecelle Cemiyeti üyeliZi yapmaktad\r. Hilmi Efendi de
Mecelle Cemiyeti üyesidir.
Her iki zât da Mecelle Cemiyeti üyesidir.
Vakanüvis Cevdet Pa an n Evrak , Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuas\, numara 47, s. 266–268.
Ali Haydar, age, c. 1, s. 223.
Vakanüvis Cevdet Pa an n Evrak , Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuas\, numara 47, s. 269.
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Risale, Cevdet Pa a’n n bir meseleyi çözerken takip ettiGi usule dair
ipuçlar vermesi aç s ndan da önem arz eder. O bir yandan k yas yaparken bir
yandan da f k h kitaplar nda alternatifli hükümler bulunmas ndan istifade
eder. Tek bir esere bile istinad edebildiGi görülür.
Risâletü’l-vefa12
Allah’ n ad yla. Allah’a hamd, Rasulüne salatü selam olsun. Allah m
halimizi iyi k l, bizi kötü durumlara dü ürme.
Bey-i vefa Buhara ahalisinin borç ili kilerinin artmas na paralel olarak
sonradan ortaya ç km bir akittir. Ticaret mallar n n rehin b rak lmas
Buharal lar n ihtiyac na cevap vermiyordu. Sadece rehin, karz/borç verecek
kimseleri iknaya yetmiyordu. Zira karz, ki inin Allah r zas için müslüman
karde ine yard m etmesinden ibarettir. Rehin al nan mal, rehin alan n elinde
emanet olup menfaati de onda meydana gelen fazlal klar da borç verene helal
olmaz. Zamanla Allah r zas için yard m etme ortadan kalk p insanlar menfaat pe inde ko maya ba lay nca Buhara halk gayrimenkullerinde bey-i vefay uygulama gereGi duydu. Böylece ihtiyaç duyduklar paray ödünç alabildiler. htiyaç zaruret mesabesindedir, adet muhakkemdir kaideleri bilinmektedir. Bu uygulama ilk ba ta o bölgeye hast , sonra diGer slam beldelerine
yay larak kabul gördü. Bu i lem, baz müteahhir alimlerin menkul mallarda
deGil sadece gayrimenkullerde istihsanen caiz gördükleri ve bey-i muamele
diye isimlendirdikleri akittir. Lakin bu konu hakk nda farkl farkl birçok
kanaat serdedilmi tir.
Baz lar bu akdin bey-i fasid olduGunu söylemi lerdir ki bu durumda
taraflar n akdi feshetme hakk vard r. Semerkandl alimlerin fetvalar nda
zikredildiGi üzere bey-i vefa; fasiddir, artl beydir ve mebiin kabzedilmesiyle
mülkiyet ifade eder. Zahiruddin MerGinanî13 konuyla ilgili görü ünü öyle
beyan eder: “Bey akdine art girdiGinde akit fasid olur, art girmeyince fasid
olmaz. Baz Semerkandl lar n görü ü de bu yöndedir. Ancak Semerkandl
büyük alimlere göre -ki benim görü üm de bu doGrultudad r- bey akdi de art
da sahihtir. Amcam Kad Mahmud da bu görü e meyilliydi.”

12

13

Tercümede, Beyaz\d Devlet Kütüphanesi Veliyüddin Efendi 3337 nolu nüsha esas al\nm\|t\r. Nüshan\n sonunda
‘ketebehu’l-fakir Ahmed Cevdet’ |eklinde feraZ kayd\ yer al\p ayr\ca istinsah kayd\n\n bulunmamas\ ve
zahriyede yer alan Yanya valisi iken telif olunarak Mecelle-i Ahkam- Adliye Cemiyetine gönderilmi tir |eklindeki notun alt\nda Cevdet Pa|an\n mührünün bulunmas\ nüshan\n müellif hatt\ olduZuna karine kabul edilebilir.
Eserin bir nüshas\ da Cevdet Pa|a’n\n k\z\ Fatma Aliye Han\m\n miras\ndan Atatürk Kitapl\Z\na intikal eden
eserler aras\nda yer almaktad\r (Cevdet Pa|a Yazmalar\, no 31). Muhtemelen Cevdet Pa|a eseri iki nüsha haz\rlam\|, birini kendisinde tutup diZerini Mecelle Cemiyetine göndermi| olmal\d\r.
Sonraki dönem alimleri. Genelde hicri dördüncü as\rdan sonra ya|ayan alimler için kullan\l\r (tüm dipnotlar
mütercim taarf\ndan eklenmi|tir).
Fergana bölgesindeki Merginan kasabas\ndan olup miladi 12. yüzy\l alimlerindendir.
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Baz lar bu akdin rehin olduGu görü ündedir. Bu görü e göre mü teri,
mebiin mülkiyetine sahip olmaz, mebiden elde edilen ürünleri yerse tazmin
eder, mebiden faydalanmas ancak mülk sahibinin izniyle mubah olur.
Hayredddin Remlî Fetâvâ’s nda14 bu görü ü tercih eder. Kad han15 ise onun
bu görü ünü u sözleriyle reddeder: “Bey-i vefa veya bey-i caiz diye isimlendirilen bey hususunda ihtilaf edilmi tir. Es-Seyyid mam Ebu 4uca‘ ve Kad
mam Ebu’l-Hasan Ali es-SuGdî16 gibi alimlerin çoGu bu akdin rehin hükmünde olduGunu söylediler. Bu görü e göre mü teri mebiin mülkiyetine sahip olmaz, mebiden elde edilen ürünleri yerse tazmin eder, mebiden faydalanmas , elde edilen mahsulü tüketmesi ancak mülk sahibinin izniyle mubah
olur, mebi helak olduGunda, mebiin k ymeti borca denk ise borç dü er,
mebiin k ymeti fazla ise helak olmas nda mü terinin fiili etkili olmam sa
mü teri ziyadeyi tazmin etmez, sat c borcunu ödediGi zaman mebii geri alabilir. Halbuki doGru olan, taraflar aras nda bey lafz yla yap lan akdin rehin
olmamas d r. 4ayet taraflar fesih art n bey akdinde zikrederlerse akit fasid
olur. Bu art zikretmeyip akdi, vefa art yla bey veya bey-i caiz olarak telaffuz ederlerse bu akit baGlay c olmayan bey akdinden ibaret olur. Ayn ekilde hiçbir art zikretmeksizin bey akdi yap p sonradan kar l kl bir vaad olarak vefa art n zikrederlerse bey sahih olur ve bu vaad ile vefa baGlay c hale
gelir. Çünkü vaadler bazen baGlay c olur. Burada da insanlar n ihtiyac na
binaen vaad baGlay c kabul edilir.”
Bezzâziye’nin17 bey-i vefa bahsinde, Hidaye müellifi18 ve onu takip
edenlerle asr m z ulemas n n art k üzerinde karar k ld G u görü e yer verilir;
“bu akitte mebide meydana gelen ziyadelerin mülkiyeti mü teriye aittir ve
bunlar tüketmesi halinde tazmin sorumluluGu yoktur.”
Dürru’l-muhtar’ n19 bey-i vefa bölümünde bu akdin yap l
ekli öyle
anlat l r: “Sat c mü teriye bir mal , paray iade ettiGinde geri almak üzere
bine satar. Burada taraflar feshetme art n akit esnas nda veya akitten önce
zikrederlerse ya da akdin baGlay c olmayacaG vaadinde bulunurlarsa bu bey
akdi fasid olur. 4ayet akitten sonra kar l kl vaad olarak feshetme art n
dile getirirlerse akit sahih ve art baGl y c olur. Çünkü vaadler insanlar n
ihtiyac na binaen bazen baGlay c olur. Kâfi20 ve Hâniyye21 isimli eserlerde de
belirtildiGi gibi doGru olan görü budur.”

14

Hayreddin b. Ahmed er-Remlî’nin (v. 1081/1671) el-Fetâva’l-Hayriyye li nef‘i’l-beriyye isimli eseri.
Fahreddin Hasan b. Mansur el-Ferganî (v. 592/1196).
Es-Seyyid Muhammed b. Ahmed Ebû ©uca‘ ile Ebu’l-Hasan Ali b. Hüseyin es-SuZdî (v. 461/1069) muas\r olup
Semerkandl\d\rlar.
17
Hâf\zuddin Muhammed el-Bezzâzî’nin (v. 827/1424) eseri.
18
Burhâneddin MerZinanî (v. 593/1197).
19
Muhammed Haskefî’nin (v. 1088/1677), Timurtâ|î’nin Tenviru’l-ebsar adl\ eserine yazd\Z\ |erh.
20
Ebu’l-Berekât Hâf\zuddin en-Nesefî’nin (v. 710/1310) eseri.
21
Kad\han’a (v. 592/1196) ait el-Fetâva’l-Hâniyye isimli eser.
15
16
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Fetâvâ-y Ankaravî’de22 ise öyle söylenir: “Sat c , ‘paray ne zaman getirirsem bana geri satman art yla bunu sana satt m’ derse akit bat l, mebi
rehin hükmünde olur. Ama akit esnas nda sat c ‘satt m’, mü teri de ‘ald m’
deyip ba ka bir ey söylemezler, sadece akitten önce para iade edilince mal n
geri verileceGi söylenir ya da taraflar bir ey söylemeksizin bunu kastederlerse akit rehin deGil bey hükmündedir.”
Abdülhalim’in Dürer üzerine yazd G Ha iye’de23 yelzemü’l-vefau bihi
ifadesi yer al r. fadenin sonunda yer alan zamir art kelimesinin yerini tutuyorsa mana öyle olur; belirlenen vade dolmadan önce sat c dan bedeli geri
vermesi istenemez, ancak vade dolduktan sonra bedeli ödeyip mal n geri
almas istendiGinde bunu yapmaya zorlan r. fadenin sonunda yer alan zamir
vefa vaadi sebebiyle eklinde anla l rsa u mana ortaya ç kar; ayet herhangi bir vade belirtilerek tecil yap lmam sa bedel geri istendiGinde sat c ödemeye zorlan r.
Baz muhakk k ulema bey-i vefan n bey veya rehin olmad G n ; bilakis
bey-i fasid, bey-i sahih ve rehine benzeyen ba ka bir akit olduGunu söylerler.
Bundan dolay onu zürafaya benzetirler. Bey-i faside benzemesi hasebiyle
taraflar fesih hakk na sahiptir. Bey-i sahihe benzemesi hasebiyle mebiden
has l olan ziyadeler ve menfaatler mü teriye ait olur. Rehine benzemesi hasebiyle de mü teri aGaçlar kesemez, binay y kamaz, mebiin helakiyle borç
dü er, mebide meydana gelen noksanl k oran nda borç azal r. Bu ku at c
görü , asr m zda insanlara daha faydal ve memleketimizin maslahat na
daha uygundur.
4urunbulâlî24 öyle der; “bey-i vefa hakk nda dokuz ayr görü olup
bunlardan baz muhakk k ulemaya ait olan ku at c görü öyledir: Bey-i
vefa; taraflar n feshetme hakk n n olmas gibi baz hükümler aç s ndan fasid
bey; mebiin mahsulünün ve menfaatlerinin mü teriye helal olmas gibi baz
hükümler aç s ndan sahih bey; mü terinin mebii bir ba kas na satamamas ,
rehin verememesi gibi baz hükümler aç s ndan da rehindir. Bahru’r-raik
müellifi25, bu görü ü naklettikten sonra ‘fetva verirken bunun d na ç kmaya
gerek yok’, demi tir. Ebussuud26 da bu görü ü nakleder.” Tahtavî’nin Ha iyesinde27 de bu ekilde geçer. Mecelle’nin 3, 118, 119 ve 395.28 maddelerinde
bizi bu görü e ula t ran Allah’a hamdolsun, O bizi doGru yola iletmese biz
doGru yola ula amay z.

22

©eyhülislam Muhammed el-Ankaravî’nin (v. 1098/1687) eseri.
Abdülhalim b. Pîr Kadem (v. 1088/1677), el-Ke|fu bi rumûzi Gureri’l-ahkâm ve tenviri Düreri’l-hükkâm.
Derinlemesine inceleme yapan, meselelerin hakikatine vak\f olan alimler.
24
M\s\r’l\ olup Ezher’de müderrislik yapan Ebü’l-†hlas Hasan b. Ammar e|-©urunbulâlî (v. 1069/1659).
25
Zeynüddin b. †brahim b. Muhammed †bn Nüceym el-M\srî (v. 970/1563).
26
Osmanl\ |eyhülislam\ Ebussuud Muhammed b. Muhammed el-†skilibî el-†madî (v. 982/1574).
27
Ahmed b. Muhammed et-Tahtavî el-M\srî (v. 1231/1816), Ha|iye ale’d-Dürri’l-muhtar.
28
Bu son rakam\n hataen yaz\lm\| olmas\ gerekir. Zira bu madde bey-i vefayla ilgili olmay\p devam\nda yer alan
maddeler (396-403) konuyla ilgilidir.
23
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Bey-i vefan n, baz büyük alimlerin hataya dü tüGü bir konu olduGu
görülür. Fetâvâ-y Ali Efendi’ye29 bak ld G nda nakillerin tertibinde büyük
hatalar ve çeli kiler görülür. Mesela mü teri malikin izni olmaks z n baG n
mahsulünü al p tükettiGinde tazmin etmesi gerektiGi söylenir. Buradan yukar da belirtilen ku at c görü ün benimsenmediGi anla l r. Sair meselelerde
ise bazen bey-i vefan n fasid bey olduGuna dair bazen de rehin olduGuna dair
nakillere yer verilir. Bu, iki z t görü ün telfiki deGil midir? Çünkü onun bey-i
fasid olduGunu söyleyen kimse rehin olduGunu kabul etmiyor demektir. Rehin olduGunu söyleyen de bey-i fasid olduGunu kabul etmiyor demektir.
Bey-i vefa kabilinden olan bey-i istiGlâl akdi; sat c n n, vefaen satt G
mebii mü teriden kiralamas suretiyle kurulur. Bu akit ku at c görü e göre
sahih olur. Bey-i vefay rehin veya bey-i fasid kabul eden görü e göre sahih
olmaz. Çünkü rehin, sat c n n mülkü olduGundan onun kira ödemesi gerekmez. Bey-i fasid kabul edildiGinde; mebi, hangi yolla olursa olsun sat c n n
eline geçince akit fesholur ve mebi onun mülkiyetine döner. Dolay s yla kira
ödemesi gerekmez. Nitekim Ankaravî meseleyi ortaya böyle koyar.
Bu konuda ele al nmas gereken bir mesele var; bey-i istiGlâlde vefaen
sat n al nan mebiin kabzdan önce sat c ya kiraya verilmesi sahih midir? Bence bu problem, gayrimenkullerin teslim al nmadan önce kiraya verilmesinin
sahih olup olmamas hususundaki ihtilafa dayan r. Bunun caiz olduGunu
söyleyen bey-i istiGlâlde de teslimden önce kiraya vermeyi caiz görmü olur.
Caiz olmad G n söyleyen diGerinin de caiz olmad G n söylemi olur. Nitekim
Ankaravî bey-i vefa bahsinde öyle der: “Gayrimenkulün teslim al nmadan
kiraya verilmesini caiz gören kimse bey-i istiGlâlde de mebiin teslimden önce
sat c ya kiraya verilmesini ve kira borcunun tahakkuk etmesini caiz görmü
olur. Hidaye müellifi ise bunu caiz görmez. zah30 isimli eserde teslim al nmadan önce sat sahih olan her eyin, teslim al nmadan önce kiraya verilmesinin de sahih olacaG beyan edilir. Gayrimenkullerin teslim al nmadan
sat lmas sahih olduGuna göre kiraya verilmesi de sahihdir.”
Tahtavî bey-i vefa hakk nda ku at c görü ü naklettikten sonra öyle
der: “Mebiden gelir elde etme ve menfaatlerinden yararlanma onu kiraya
vermek ve kira bedelini almakla olur. Remlî’nin Fetâvâ’s nda yer alan,
mebiin kiraya verilmesinin caiz olmad G görü ü, bu akdin rehin hükmünde
olmas na dayan r. Remlî ayr ca mebiin teslim al nmadan önce kiraya verilmesinin ittifakla sahih olmad G n ifade eder.”
Bu konuda sözün özü udur: Bey-i vefan n rehin veya bey-i fasid olduGunu söyleyenler istiGlâli caiz görmezler. Ku at c görü ü benimseyenler gibi
29
30

©eyhülislam Çatalcal\ Ali Efendi (v.1103/1692).
Birbirine z\t olan farkl\ görü|lerin, her birinin belli bir k\sm\ al\narak belli bir meselede bir araya getirilmesi.
Ayn\ ad\ ta|\yan f\kha dair muhtelif eserler olup burada hangisine at\f yap\ld\Z\ tespit edilemedi (Kirmanî, v.
543/1149, el-†zah; Mutarrizi, v. 610/1213, el-†zah; Teftazani, v. 792/1390, el-†zah; Kemalpa|azade, v. 940/1534,
†zahu’l-\slah).
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bey-i vefay sahih bey kabul edenler ise istiGlâli caiz görürler. Fakat bunlar n
bir k sm gayrimenkulün teslim al nmadan önce kiraya verilmesini sahih
görmediGi gibi istiGlâli de teslimden önce sahih görmez. Çünkü istiGlâl kira
akdinin bir nevidir. zah müellifi gibi bir k s m alimler ise gayrimenkulün
teslim al nmadan önce kiraya verilmesini sahih gördüGü gibi istiGlâli de teslimden önce sahih görür. 586. maddesinde görüldüGü üzere Mecelle’de de
gayrimenkullerin teslim al nmadan önce kiraya verilebileceGi hükmü benimsenmi tir.
care konusunda zah isimli eseri takip ettiGimiz gibi bey-i istiGlâl konusunda da ayn eseri takip etmemiz ve her iki konuda da ayn yolu, sabit
usulü esas almam z gerekir. Bu, ayn zamanda ya ad G m z asr n muamelat
için de daha uygundur. Bey-i istiGlâl uygulamas asr m zda artm , yayg nla m t r. Günümüzde ticaret yapamad G gibi mal n ticarette çal t racak
güvenilir bir mudarib de bulamayan birçok zengin vard r. Zira asr m zda
güven duygusu iyice azalm , insanlar aras nda h yanet yayg nla m t r.
Bunun yan s ra öyle insanlar da var ki ticareti çok iyi bildiGi halde sermayesi
yoktur. Böyle bir kimse evini istiGlâl yoluyla sat p ald G paray sermaye edinerek kara ve denizde ticaret yapar. Elde ettiGi kazançtan önce evin kiras n
öder, geri kalanla da geçimini saGlar. Böylece her iki taraf da kendi mal ndan
faydalan r, anapara ise sabit kal r. 4üphe yok ki bu kimsenin kazanc helal
ve gayreti takdire ayand r. Kan mca bu muamele bey-i îneden daha iyidir.
Sultan m z zaman m zda meydana gelen sahte belge düzenlemelerine
kar korunmalar için mülk sahiplerinin mülkleriyle ilgili muamelelerini
yaz l senetle tevsik etmelerini emretmi tir. Özellikle bu bölgede bey-i vefa
ve istiGlâl i lemleri yayg nla m t r. Taraflar akit meclisinde bir araya gelip
hem bey hem de kira i lemlerini ahitler huzurunda yaparlar ve sat c gayrimenkulün senedini mü teriye teslim eder. Asl nda bu, evin anahtarlar n
teslimden daha saGlam ve daha güvenilirdir. Birçok yerde senedin al nmas
gayrimenkulün teslim al nmas olarak kabul edilir. nsanlar bu muameleden
geri durmad klar halde biz onlar men mi edelim? Ya da bu muameleyi sahih
kabul etme imkân m z varken fasid mi kabul edelim? Bilakis vak ay ku at c
görü e göre tatbik etmemiz gerekir.
Taraflara; sat c n n, içerisinde bulunan kap kacak ve her türlü e yay
ba ka bir yere ta mak suretiyle evi bo altarak mü teriye teslim etmesini,
mü terinin rehinde art ko ulduGu gibi evi teslim almas n , sonra akit meclisine gelip yapt klar n ifade ederek istiGlâl akdini kurmalar n , sonra tekrar
dönüp mü terinin evi kiralayana (sat c ya) teslim etmesini, onun da teslim
alarak e yalar n tekrar ayn eve ta mas n m söyleyelim? Hay r, bunda çok
Mudarebe akdine sermayeyi çal\|t\rmak suretiyle emeZiyle kat\lan ortak.
Borç al\rken ya da zimmette sabit bir borcun vadesini uzat\rken haram olan faizden kurtulmak için tahakkuk edecek fazlal\Z\n sat\m akdinden kaynaklanm\| olmas\n\ saZlamak üzere yap\lan i|lem.
Rumeli bölgesinin kastedildiZi anla|\l\yor.
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büyük bir zorluk vard r. Din de ise zorluk yoktur. Bize slam dinini bah eden
Allah’a hamdolsun, geçmi ümmetlere yüklediklerini bize yüklemeyen Allah’
tesbih ederim. Bundan dolay fukaha, “me akkat kolayl % celbeder” demi tir.
Gerçi burada taraflar n bu zorluklardan kurtulmas n saGlayacak hile
vard r. 4öyle ki sat c evi bo altt G n ve mü teriye teslim ettiGini ikrar eder,
mü teri de ayn eyi ikrar ederek bunu istiGlâl senedine yazarlar. Böylece her
biri hakk nda ikrarlar hüccet olur.31 Ancak bu konuda böyle bir hileyi yol
olarak benimsemek, binlerce insan yapmad klar eyi söylemeye zorlama
anlam na gelir. Hâlbuki insanlar n çoGu yalan söylemekten ve kendileri hakk nda bir ey uydurmaktan kaç n rlar. Cenab- Allah öyle buyurmu tur: “Allah’ n en çok nefret ettiGi ey yapmad G n z eyleri söylemenizdir”.
Bu konuda zah isimli eserin ortaya koyduGundan ba ka çare, ç k yolu yoktur. Bu, Yanya’da mevcut kitaplar mütalaa etmem neticesinde bende
has l olan kanaattir. Burada Muhît, Kafi, Tatarhaniye gibi mufassal kitaplar
bulunmad G gibi Bahr, Ekmel, naye gibi ana kaynaklar da mevcut deGil.
Hatta yayg n olarak kullan lan me hur kitaplar n bile çoGu yok. bn Abidin’in
Dürru’l-Muhtar ha iyesini dahi bulamad m. DeGerli dostlar ma bey-i vefa
hakk nda beyan edeceGim özürlerim bunlard r.
Allah’a güvendim, O bana yeter.
Fakir
Ahmed Cevdet

31

18. yüzy\lda uygulanan bir diZer hile |öyledir; sat\c\ gayrimenkulünü, içinde bulunan e|yas\n\ mü|teriye emanet
b\rakt\ktan sonra teslim eder, daha sonra mü|teri gayrimenkulü sat\c\ya kiraya verip emanet ald\Z\ e|yayla
birlikte teslim eder. K\r\mî, es-Seyyid Muhammed R\za b. Ahmed (v. 1169/1755), Fetâvâ-y R za, vr. 116a,
yazma, yy. ty., Süleymaniye, Yazma baZ\|lar 3534.
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KÂF YECÎ VE
“K TABU’L-FERAH VE’S-SURÛR FÎ BEYÂN ’L-MEZÂH B ’LERBE‘A” ADLI ESER 1
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1
Eserlerin temin edilmesinde maddi destek veren ve yazmalar\n gün yüzüne ç\kar\lmas\nda bizleri sürekli te|vik eden
hocam Abdullah UÇAR beye ve Süleymaniye Kütüphanesindeki çal\|malar\m\z esnas\nda bizlere her zaman yol
gösterip bizleri cesaretlendiren kütüphane müdürü Emir E© beye te|ekkür edip minnetlerimi arz etmeyi bir borç
bilirim.
2
TC. Diyanet †|leri Ba|kanl\Z\ Selçuk EZitim Merkezi/KONYA, hasankafiyeci@hotmail.com
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a. Hayat
smi Ebû Abd llah Muhammed b. Süleyman el-Mühyevî er-Rûmî elBergamâvî’dir. Cemâlüddin Ebû Amr, Osman b. Ömer b. Ebi Bekir b. elHacib’in (ö. 646/1249) nahiv ilmine dair Kâfiye adl eserini çok okuyup mütalaa ettiGi için “Kâfiyecî ” lakâb yla me hûr olmu tur.
Kâfiyecî, çok üretken ve tan nm bir Hanefî âlimidir. DoGum yeri ve y l
hakk nda farkl görü ler bulunmakla beraber kaynaklarda daha çok onun
788/1386 y l nda3 Bergama’da4 doGduGu zikredilmektedir. Baz eserlerde
Kâfiyecî’den “Kâficî” ve “Kanyâcî” eklinde bahsedildiGi de görülmektedir.5
b. lim Tahsili
Kâfiyecî, ilk tahsilini doGduGu yerde tamamlad ktan sonra Anadolu ve
ran’ n çe itli ehirlerini dola arak birçok âlimden ders alm t r. 4am’a ve
oradan da hacca giden Kâfiyecî, üç y l Kudüs’te kald ktan sonra 830/1427
y l nda Kahire’ye yerle mi ve ömrünün geri kalan k sm n orada tamamlam t r.6
c. Hocalar
Kâfiyeci’nin hocalar aras nda, 4emsüddin Muhammed b. brahim e 4irâzî el-Herevî (ö. 854/1450), 4eyh Abdulvâcid b.Muhammed (ö.838/1434),
zzudîn Abdullatif b. Abdulaziz b. Melek (ö. 820/1454), Haf züddin Muhammed b. Muhammed el-Bezzâzî el-Kerderî (ö. 827/1424), Molla Fenârî (ö.
834/1431), e -4ems b. el-Gazzî (ö. 827/1424) gibi âlimler bulunmaktad r.7
d. Görevleri
3

Abdulganî b. Muhammed b. †brahim b. Abdulvahid Tak\yyuddin b. el-Kâdî ©emsüddin b. el-†mâd el-Hanbelî (ö.
710/1310), Cezeratü’z-zeheb fî Ahbâri men Zeheb, Kahire 1350, VII, 327; Ta|köprüzâde, Ahmed †samuddin (ö.
960/1553), Mevzûâtü’l-Ulûm, †stanbul 1313, I, 574; †smail Pa|a el-BaZdâdî (ö. 1339/1920), Hediyyetü’l-Ârifîn
Esmâü’l-Müellifîn ve Âsârü’l-Musannifîn, †stanbul, 1951-1955, II, 208; Muhammed Abdulhay el-Leknevî (ö.
1304/1886) el-Fevâidü’l-Behiyye fî terâcimi’l-Hanefiyye, M\s\r, 1324, s. 169; CerrahoZlu, †smail, Kitabü’t-Teysîr fî
Kavâidi lmi’t-tefsîr, Ankara, 1989, s. 7-9; Özel, Ahmet, Hanefî F k h Alimleri, Ankara, 2006, s. 107; Gökbulut,
Hasan, “Kâfiyecî”, D A, XXIV, †stanbul 2001, s. 154.
4
Abdurrahman Sehâvî (ö. 902/1497), ed-Dav‘u’l-Lâmi’ lî Ehli’l-karni’t-tâsi’, Kahire, 1353, VII, 259; CerrahoZlu,
a.g.e., s. 7; Cici, Recep, Osmanl Dönemi slam Hukuku Çal malar , Bursa, 2001, s. 185; Gökbulut, “Kâfiyecî”, D A,
XXIV, s. 154.
5
CerrahoZlu, a.g.e., s. 7.
6
Bursal\ Mehmed Tâhir (ö. 1926), Osmanl Müellifleri, †stanbul 1333, II, 4; ©emseddin Sâmî, Kâmûsü’l-A’lâm,
†stanbul 1314, V, 3814; †bnü’l-†mâd, a.g.e., VII, 326; es-Sehâvî, a.g.e., VII, 260; CerrahoZlu, a.g.e., s. 8; Özel, a.g.e.,
s. 107; Gökbulut, “Kâfiyecî”, D A, XXIV, s. 154.
7
CerrahoZlu, a.g.e., s. 8; Gökbulut, “Kâfiyecî”, D A, XXIV, s. 154.
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Kâfiyecî, M s r’da el-Melikü’l-E ref Baybars Türbesi ve el-Melikü’l-E ref
3aban Zaviyesi ve Türbesi müderrisliklerinin yan s ra 3eyhûniyye Me ihatl % görevlerinde de bulundu. Bilhassa bnü’l-Hümâm’dan (ö. 861/1459) sonra
4eyhûniyye Medrese’sinin me ihatl G n n kendisine verilmesi, onun ilimde
ula t G makam n büyüklüGünün en güzel göstergesidir.8
e. Talebeleri
Onun talebeleri aras nda, Celâleddin es-Suyûtî (ö. 911/1505), Zekeriya
el-Ensârî (ö. 926/1526), Takiyüddin b. el-Mü îr, Abdulkadir b. Ahmed edDemirî gibi âlimler bulunmaktad .9
f. Vefat
Kâfiyeci, M s r’da kendisine gösterilen sayg n n yan nda zaman n Osmanl padi ah n n da teveccühünü kazanm t r. Kâfiyecî’nin doGum tarihinde
olduGu gibi vefat tarihi hakk nda da farkl görü ler vard r. Ancak, kaynaklar n büyük çoGunluGuna göre onun vefat tarihinin 879/1474 olduGu anla lmaktad r.10 smail CerrahoGlu, baz eserlerden naklederek “ölümünden üç
gün evvel E refiyye Türbesi yan nda haz rlatt G mezar na defnedildiGini”
söylemi tir.11
g. Eserleri
Eserlerinden de anla lacaG üzere çok yönlü bir âlim olan Kâfiyecî,
Arap Dili ve Edebiyat , Tefsir, Hadis, F k h, Kelam, Tasavvuf, Tarih, Cedel,
Felsefe, Mant k ve Astronomi ile ilgili eserler vermi tir.
Eserlerinin baz lar müstakil kitap eklinde olmakla beraber çoGunluGunun risâleler halinde olmas , bu tür rasâlelerin muhafazas n n zorluGundan dolay pek çoGunun günümüze kadar ula mamas na neden olmu tur.
Genellikle eserleri, soru-cevap eklinde olup, risâlelerinin say s konusunda-talebesi Suyûtî’nin de dediGi gibi- net bir rakam vermek zordur.12
CerrahoGlu, bu konu ile ilgili olarak öyle demi tir: “ stanbul’da
Reisü’l-Küttâb Mustafa Efendi Kütüphanesi’nin 1187 nolu mecmuas nda 131 varaklar n ihtiva eden Kitâbü’l-Envâr adl eserin sonunda müellif hatt
olan bir icâzetten anla ld G na göre, onun eserlerinin say s n n altm tan
fazla olduGu ifade edilmektedir.”13

8

†bnü’l-†mâd, a.g.e., VII, 326; Ta|köprüzâde, a.g.e., I, 574; Bursal\ Mehmed Tâhir, a.g.e., II, 4; CerrahoZlu, a.g.e., s.
8; Cici, a.g.e., s. 185; Gökbulut, “Kâfiyecî”, D A, XXIV, s. 154.
Gökbulut, “Kâfiyecî”, D A, XXIV, 154.
10
CerrahoZlu, a.g.e., s. 10; Gökbulut, “Kâfiyecî”, D A, XXIV, s. 154; Cici, a.g.e., s. 185; Hayruddin ez-Ziriklî (1995),
el-A‘lâm, Beyrut 1989, VI, 150; el-BaZdâdî, a.g.e., X, 51.
11
CerrahoZlu, a.g.e., s. 10.
12
Celâleddin es-Süyûtî (v. 911/1505), Kitabu Bu9yeti’l-vuât fî tabakâti’l-lu9aviyyîn ve’n-nühât, Kahire 1326, s. 48;
Leknevî, a.g.e., s. 169.
13
CerrahoZlu, a.g.e., s. 10-11; Gökbulut, “Kâfiyecî”, D A, XXIV, s. 154.
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stanbul’daki Lâleli Kütüphanesi 1906/3 numarada kay tl mecmuadaki
icâzetnamede ise eserlerinin yüzden fazla olduGu görülmektedir.
Sehavî ed-Dav‘u’l-lâmi‘ adl eserinde onun, çoGu risâle eklinde olmak
üzere yüzden fazla eserinin bulunduGunu söylemi tir.14
K TABU’L-FERAH VE’S-SURÛR F BEYÂN ’L-MEZÂH B ’L-ERBE‘A
Tahkikini yapt G m z bu eser, Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi
bölümü 3577/2 nolu 39b-49ª varaklar aras nda bulunan; Kâfiyeci’nin
866/1462’de kaleme ald G , f k h usûlü hakk nda Osmanl n n yükseli dönemine ait Arapça olarak yaz lm bir metindir. Yazman n her sahifesi 21 sat rdan olu maktad r. Elimizdeki nüsha, Ahmet Safiyyuddîn taraf ndan
1199/1867 tarihinde talik hatt yla istinsah edilmi tir. Yapt G m z
ara t rmalar neticesinde eserin henüz ba ka nüshas na rastlayamad k.
Kâfiyeci, eserin ba nda, hamdele ve salveleden sonra mezhep, taklid,
ictihad, mukallid vb. hususlar k saca çözmeye yöneldiGini belirttikten sonra,
eserini üç bölüme hasrettiGini söylemektedir.
Birinci bölümde, mezheblerin hakikatini beyan edip, ictihad ve taklit
konusunu aç klayarak, söz konusu kavramlar analiz etmekte ve bunlarla
ilgili örnekler vermektedir. Bu ba l k alt nda mezheplere ihtiyaç
bulunmaktam d r? Müctehitlerin ve mezheplerinin ihtilaf n n faydas
varm d r? eklinde ortaya ç kan istifhamlar cevaplamaya çal maktad r.
Nihai noktada bu sorulara “evet vard r” diyerek kesin cevab n ve tavr n da
ortaya koymaktad r.
kinci bölümde, mukallidin kendi mezhebi ve diGer mezheplere mensup
ki iler için nas l dü ünmesi gerektiGi konusunu ele alan yazar, "Mukallidin,
kendi mezhebinin hak ve do%ru olup hataya ihtimali bulundu%una, di%er
mezheplerin ise mesailde hatal oldu%una ve do%ruya ihtimali bulundu%una
inanmas gerekir"15 demektedir. Ayn ekilde bu konularla ilgili meseleler/sorunlar n er‘i olup-olmad G sorular na, “evet” diyerek kesin cevab n
vermektedir. Kâfiyeci, ikinci bölümü; “taklitle ilgili konular daha çok mu?"
diye soru sorup, "evet!" Cevab n verir. Fakat burada anlatt klar m z, dü ünen
talebeler, arkada lar ve dostlar için yeterlidir, zira "sözün en hay rl s az ve
müdellel oland r" diyerek bitirmektedir.
Üçüncü bölümde, dört mezhep imam- mam Ebu Hanife, mam Malik,
mam 4afi‘î ve mam Ahmed b. Hanbel’le ilgili k saca bilgiler verdikten sonra,
bu bölümü de “Ey Allah’ m bizi muttakiler zümresinden k l ve kendilerine
14

Sêhavî, a.g.e., VII, 260; Kâfiyecî’nin eserleri hakk\nda ayr\nt\l\ bilgi için bkz. Özer, Hasan, “Kâfiyecî ve elKitâbü’l-Vecîzü’n-nizâm fî \zhâri medâriki’l-ahkâm Adl\ Risalesi”, slam Hukuku Ara t rmalar Dergisi, sy. 9, 2007,
s. 351-366.
15
Cici, a.g.e., s. 187.

" V @A

nimet verdi%in ihlâsl kullar nla beraber ha ret! duas yla ve bu duaya Âmîn!”
diyerek bitirmektedir.
Kâfiyeci, bu esere Ne âtü’s-Sudûr ad nda bir de erh yazm t r. Tahkikini yapt G m z bu risâlede âyetlerin yerlerinin gösterilmesi, hadislerin tahrici
ve iirlerin kaynaklar n n tespiti taraf m zdan yap lm t r. KusursuzluGun
âlemlerin Rabbi olan Allah’a ait olduGu bilinciyle her türlü yap c tenkitlere
aç k olduGumuzu bu vesile ile bir daha belirtmek isteriz.
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Yak n tarihimizin eGitim hayat na damgas n vuran, eGitimci bir ailenin
içinden gelip hayat n eGitime adayan müfessir, muhaddis, mutasavv f ve
hukukçu bir müderris-mür it olan 4eyhzade Ahmed Ziya Efendi, k sa süren
ömründe verdiGi yaz l eserleriyle etkisini hala hissettiGimiz ‘büyük bir bilgindir.’1
4eyhzade, Konya’da dünyaya gelip Konya ve stanbul’da ilim tahsilini
tamamlam , genç ya ta-ilimde yeterlilik belgesi olan- icazet alm ve icazet
vermi bir âlimdir.
lmin her dal nda eser b rakabilecek donan ma sahip Ahmed Ziya Efendi zaman m za, kurduGu eGitim müessesesi, bas ndaki etkin yay nc l G , eGitim metodu ve slam hukuku alan nda verdiGi eserleri ile ula m t r. Biz de
bu çal mam zda, günümüze intikal edebilen eserlerinden slam hukukunda
vasiyetleri ele alan ders notlar mahiyetindeki “Emâli’l-Vesâyâ”s n konu
edindik.2
Çal mam z iki bölüm alt nda sunuyoruz. Birinci bölümde, Ahmed Ziya
Efendi’nin hayat n ve ilmi ki iliGini, ikinci bölümde de “Emâli’l-Vesâyâ” adl
eserini sunacaG z.
Eseri, Ömer Nasuhi Bilmen Hoca Efendi’nin “Hukuki slâmiye ve
Ist lahat F khiyye Kamusu” adl kitab ndaki vasiyetler konusuyla kar la t rma yaparak inceledik. Eser hakk nda baz deGerlendirme ve tesbitlerden
sonra eserin Osmanl ca asl na sad k kalarak Latin alfabesiyle okunu unu
yapt k. Eserin orijinalinde bozulma olmas n diye sadele tirme yapmad k.
Fakat anla lmas n kolayla t rmak amac yla eserde geçen Osmanl ca kelimeleri kapsayan bir sözlük ilavesinde bulunduk.
Eserin dikkat çeken yönlerini deGerlendirme k sm nda belirttik. Ancak
burada u özelliGini söylememiz gerekir. Emâli’l-Vesâyâ´n n en bariz hususiyetlerinden birisi, eserin bir kanun kitab sistematiGinde Mecelle tarz nda
kaleme al nm olmas d r.
Eserin ve müellifinin gündeme getirilmesinin hukuk ve eGitim saham za katk saGlayacaG kanaatindeyiz.

1

†brahim Hakk\ Konyal\, Abideleri ve Kitabeleri ile Karaman Tarihi Ermenek ve Mut Abideleri, †stanbul 1967, s. 332.
Ahmed Ziya Efendi’nin Feraizle ilgili diZer eserlerini de yay\na haz\rlama amac\nday\z. Ferâizle ilgili diZer eserleri
|unlard\r: 1- Emâli’l-Ferâiz, Osmanl\ca, 82 sayfa; 2- Ucâletü’l-Ferâiz, Osmanl\ca, 9 sayfa; 3- Sülâfetü’l-Ferâiz,
Arapça (|iir), 10 sayfa. Bu üç eser ‘Emâli’l-Vesâyâ’ adl\ eseriyle birlikte ciltlidir.
2
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I- EYHZADE AHMED Z YA EFEND VE HAYATI
Bu bölümde Ahmed Ziya Efendi’nin hayat n incelerken ya ad G dönemi, tahsilini, ilmi donan m n , eGitimciliGini, eserlerini ve vefat n ele alacaG z.
A. Do?umu, Ailesi ve Ya8ad ? Dönem
4eyhzade Ahmed Ziya Efendi 1291/1874 y l nda Konya’da doGdu.3 Babas , devrin Nak ibendî Tarikat ’n n Halidiye kolu eyhlerinden ve ayn zamanda müderris Muhammed Bahauddin Efendi’dir (1247–1324/1831–1906).
Annesi, ad geçen tarikat eyhlerinden müderris Memi Efendi’nin (1198–
1269/1784–1852) hocas Ödemi li Hasan Kudsi Efendi’nin (v. 1254 / 1834)
k z Ay e Han m’d r.4 4eyh Memi Efendi diGer ismiyle Muhammed Kudsî
el-Bozk rî, Ziya Efendi’nin baba taraf ndan dedesidir. Soyunun, Hz. Peygambere (s.a.s.) kadar uzand G nakledilir.5
Ziya Efendi üç erkek karde in en küçüGüdür.6 Hayat n -son birkaç y l
hariç- Konya’da geçirdi. Konya 4ems Mahallesi Birinci Sokak 44 nolu evde
babas ile birlikte oturdu. Babas n n vefat ndan sonra da ayn evde kalmaya
devam etti.7 Konya ve çevresinde “Ziya Efendi” olarak bilinir.8
Ziya Efendi, nüktedan, gönül al c , ho sohbet, tatl üslubu ile herkes
taraf ndan sevilmi , insanlar n kalplerini kazanm t .9
Rauf Efendi’nin k z Azime (As me) han m ile evli olan Ziya Efendi’nin
ondan olan k z Bedriye10 öGretmenlik yapt G stanbul’da 23–24 ya lar nda
iken vefat etti. Azime Han m da burada ahrete irtihal etmi tir.11

3
Ailenin Konya ValiliZi nüfus müdürlüZünden ald\Z\ nüfus kayd\ belgesinde Ziya Efendi’nin doZum tarihi 1291
olarak kay\tl\d\r. Bu tarih, miladi 1874 y\l\na denk gelmektedir. †brahim Hakk\ Konyal\’n\n Abideleri ve Kitabeleriyle
Karaman Tarihi, s. 332’de, Caner Arabac\’n\n Osmanl Dönemi Konya Medreseleri, s. 527’de, Ahmed Gürta|’\n
Selçuk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi IX. say\s\nda yay\mlad\Z\ ‘©eyh Zâde Ahmed Ziya Efendi ve Kasîde-i
Dâliyyesi’ adl\ makalesinde Ziya Efendi’nin doZumu 1290/1873 olarak (s. 82) gösterilmi|tir. Cumhuriyetin 50. Y l nda
Konya 1973 l Y ll 9 (s. 313) ile Selçuk Es’in haz\rlad\Z\ Konya Ansiklopedisi’nde Ziya Efendi’nin doZumu miladi
1875 olarak kay\tl\d\r. Mahmut Sural’\n Yeni Konya Gazetesi’nin 11 Eylül 1975 tarihli nüshas\n\n 3. sayfas\nda ‘50
Y\l Önceden Bu Yana Her Yönüyle Konya’ ba|l\kl\ yaz\ dizisinde ve Avukat Mehmet Ali Uz’un haz\rlad\Z\ Konya
Alimleri ve Velileri adl\ eserin 318. sayfas\nda ise Ziya Efendi’nin doZumu 1877 olarak geçmektedir. Birbirlerine
yak\n olan bu farkl\ doZum tarihlerinden nüfus kayd\nda belirtileni esas almam\z daha doZru olsa gerek.
4
Mahmud Sural, “50 Y\l Önceden Bu Yana Her Yönüyle Konya”, Yeni Konya Gazetesi, 10 Eylül 1975, s.3
5
Ahmed Ziya Efendi, Kaside-i Ziyaiyye (trc. †lhan ArmutçuoZlu), Önsöz: Tahir Büyükkörükçü, s. 3.
6
Mahmud Sural, Bahauddin Efendi’nin Nuri ad\nda bir oZlunun daha olduZunu ve genç ya|ta vefat ettiZini söylemektedir. Bkz: Mahmud Sural, “50 Y\l Önceden Bu Yana Her Yönüyle Konya”, Yeni Konya Gazetesi, 10 Eylül 1975, s.3
7
Nüfus kay\t belgesi.
8
Ahmet Gürta|, “©eyhzade Ahmed Ziya Efendi ve Kasîde-i Dâliyyesi”, Selçuk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi,
Y sy. 9, \l 1999, s. 82
9
Ahmed Ziya Efendi, Kaside-i Ziyaiyye (trc. †lhan ArmutçuoZlu), Önsöz: Tahir Büyükkörükçü, s. 3
10
Nüfus kay\t belgesi.
11
†smail Bilgili–Ahmet Çelik, Muhammed Kudsî el-Bozk rî, Konya 2008, s. 55; Mehmet Ali Uz, Konya Alimleri ve
Velileri, Konya 2004, s. 319

Q

%*!#

%

#

@ "# 7" "

<

$@ ! 7 .<

! !&

#

@

, ,

Ya ad G dönem f kh n kanunla t rma devriydi. Bu dönem slam ülkelerinde ve özellikle de Osmanl Devletinde slam Hukukunun kanunla t r lmas
ve mahkemelerde uygulama kolayl G n n saGlanmas aç s ndan önemlidir. Osmanl devletinde bu dönemde 1858 tarihinde ç kar lan “Arazi Kanunnamesi”
ile toprak hukuku düzenlendi; 1869–1876 y llar aras nda da slam dünyas n n
muamelata dair ilk kanunu olan “Mecelle-i Ahkâm- Adliye” k s m k s m haz rlanarak kabul edildi ve uygulamaya konuldu.12 Osmanl Devletinde bu dönemlerde ayr ca 1915 y l nda “Nafaka Kanunu”, 1917 y l nda da “Aile Hukuku
Kararnamesi” haz rlanarak yürürlüGe girdi.13
Ziya Efendi’nin ilmi, fikri, ahlaki ve siyasi karakterinin ekillendiGi II.
Abdülhamit devri, eGitim ve öGretim aç s ndan ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite düzeyinde yeni okullar n aç l p eGitimde yenile me ve slah çal malar n n
at l m yapt G bir dönemdir. Bu devirde eGitimde önemli geli meler kaydedildi,
birçok meslek ve sanat okulu aç ld , öGretmenlerin meslekle mesine ili kin
önemli hukuki düzenlemeler yap ld ve ilk kez “Salname-i Nezaret-i Maarif-i
Umumiye” ad yla önemli eGitim-öGretim y ll klar ç kart ld .14 Hâkim, savc ,
avukat ve adliye memuru yeti tirilmesi ve hukuk dallar n n birer bilim disiplini olarak te ekkül etmesi amac yla 1880 y l nda öGretim suresi 4 y l olan
“Mekteb-i Hukuk-i 4ahane” aç ld .15 Hukuk fakültesi düzeyinde olan okulun
ubelerinden biri de 12 4ubat 1323 (1907) y l nda Konya’da aç l p 15 Mart
1335 (1919) tarihinde kapat ld .16 Ziya Efendi bu fakültede miras hukuku derslerine girdi.
Ziya Efendi’nin ilmi ve fikri yap s n n olu tuGu 19. yüzy lda Konya’da
çok say da yeni medrese, mektep ve tekke kuruldu. Osmanl döneminde Konya’da mevcut bulunan 49 medresenin 45’inin kurulu u bu dönemde gerçekle ti. 19. yüzy l n sonlar na doGru, Osmanl döneminde, eGitim öGretim faaliyetlerine aç k en fazla medresenin Konya vilayetinde bulunduGu vilayet salnamelerinin verilerinden anla lmaktad r. Konya’n n bu yükseli inde, yerel bilginlerin,
özellikle Nak ibendî Tarikat mensuplar n n rolü çok önemli olmu tur.17
II. Me rutiyet öncesi ve sonras dönemleri ya ayan Ziya Efendi, bu devre
eGitim, hukuk ve yay n sahas nda yapt G çal malarla tesir etti. Özellikle slam
Hukuku sahas nda verdiGi dersler ve ne rettiGi eserler ile kanunla t rma dönemini canl tutan hukukçulardan oldu.
12

Hayrettin Karaman, slam Hukuk Tarihi, †stanbul 1989, s. 321
Arazi Kanunnamesi, Nafaka Kanunu ve Aile Hukuku Kararnamesi, Orhan Çeker taraf\ndan Ebru Yay\nlar\’ndan
Osmanl\ Kanunlar\ Serisi ad\yla ne|redilmi|tir.
14
Yahya Akyüz, Türk E9itim Tarihi, Ankara 1989, s. 250–251.
15
Yahya Akyüz, Türk E9itim Tarihi, s. 263. Bu dönemde Darulfünûn 1900 y\l\nda tekrar aç\lm\|. Ayr\ca Mekteb-i
Mülkiye-i ©ahane bu dönemin önemli bir okulu olarak öZretimini sürdürmü|. 1867’de Mekteb-i T\bb\yye-i Mükiye,
1889’da Mülkiye Baytar Mektebi, 1883’te Hendese-i Mülkiye, 1882’ Güzel Sanatlar Mektebi, 1884’te Hamidiye
Ticaret Mektebi, 1887’de Fenn-i Resim ve Mimari Mektebi aç\lm\|t\r. (Geni| bilgi için bak\n\z: Yahya Akyüz, s.263264)
16
Celalettin Ke|mir, Konya Yaz lar (Haz. Mustafa Özcan), Konya 2004, Tablet Yay\nevi, s. 297
17
Ya|ar Sar\kaya, “Osmanl\ Dönemi Konya’s\nda Medrese Kurucusu Olarak Sofiler ve Alimler (18-19. yüzy\llar)”,
http://konyamiz.blogspot.com/2007/10/osmanl-dnemi-konyasnda-medrese-kurucusu. html
13
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B. Tahsili ve lmi Donan m
Ziya Efendi ilk tahsilini babas , Muhammed Bahauddin Efendi’den ald .
Bekir Sami Pa a Medresesi’nde tahsiline devam ederek amcas Hasan Kudsi
Efendi’den (1847/1919) icazet ald .18 Kütüb-i sitte haf z , f k h, ilm-i kelam
ve k raat metinlerinin de ravilerinden olan19 Ziya Efendi, tahsilini tamamlamak amac yla stanbul’a gitti. Dini ve edebi ilimler yan nda fen ilimlerini de
öGrenerek Fizik, Kimya ve Kozmografya dal nda ders verecek seviyeye ula t .
Ziya Efendi, Arapça, Farsça ve Frans zca dillerini ileri seviyede öGrendi.
stanbul’dan döndükten sonra babas n n gözetiminde Bekir Sami Pa a
Medresesi’nde din ve fen ilimlerinde dersler verdi.20 Burada Hac veyiszade
Mustafa Sabri Kurucu (1889/1960), Fahri Kulu (1881/1950) gibi dönemlerinin önemli ilmî ahsiyetlerinden olan pek çok talebe yeti tirdi. lk icazetini
henüz 23 ya lar nda iken ‘Ulum-i Diniyye ve Funûn-i Edebiyye, Tefsir, Hadis’
konular nda ‘ders okutmaya hak kazanmak’ üzere amcas ve hocas olan
Hasan Kudsî Efendi’nin oGlu Ali R za Kudsî Efendi’ye (1880/1956)
1314/1896 y l nda verdi. Bu icazette iki ayr koldan Hz. Peygamber’e (s.a.s.)
ula an hadis silsilesi ile yine Hz. Peygamber’e (s.a.s.) kadar ula an tefsir
silsilesi yer almaktad r.21 Ziya Efendi, Ali R za Kudsî Efendi’den ba ka Abdullah Tanr kulu Efendi’ye (1883–1942)22 ve Islah- Medaris öGrencilerinden
Uluborlu Ahmet Feyzi, Bozk rl Haf z Mevlüd Fehmi, Çall Mehmet ve Konyal
brahim S tk Efendiler olmak üzere dört öGrencisine de icazet verdi.23
Ziya Efendi, ömrü boyunca, aklî ilimlerle naklî ilimlerin birlikte verilmesinin zarureti üzerinde durdu. Bu fikrini önce babas n n müderrisliGini
yapt G Bekir Sami Pa a Medresesi’nde, daha sonra aGabeyleriyle birlikte bu
medresenin yerine in a ettikleri Islâh- Medâris-i slamiye’de uygulad .
Me r k-i rfan matbaas n kurup ayn isimli gazeteyi ç kard .

18
Hasan Kudsî Efendi’nin Ziya Efendi’ye verdiZi ilmi icazetin fotokopi nüshas\ için bak\n\z; KoyunoZlu Müzesi,
NO:35760.
19
Mahmut Sural, “50 Y\l Önceden Bu Yana Her Yönüyle Konya”, Yeni Konya Gazetesi, 11 Eylül 1975, s.3
20
Hac\veyis zade Mustafa Sabri Kurucu Hoca Efendi, Bekir Sami Pa|a Medresesinde Ziya Efendi’den Arapça, Cebir
ve Feraiz ilmi tahsil etmi|tir. (Caner Arabac\, Osmanl Dönemi Konya Medreseleri, Konya 1998, s. 533;
http://www.konyayazmakutup.gov.tr/haci.htm)
21
Ziya Efendi’nin Ali R\za Kudsî Efendi’ye verdiZi ilmi icazet için bak\n\z; KoyunoZlu Müzesi, NO:37023
22
†cazette belirtildiZine göre dini ve edebi ilimler tefsir hadis ve cüz’iyatta ders veremeye yetkilidir. Abdullah Efendi
icazetten sonra Islah-\ Medaris’te akaid hocal\Z\na getirilmi|tir. Ziya Efendi’nin Abdullah Tanr\kulu Efendi’ye verdiZi
icazetin ilk ve son sayfalar\ Caner Arabac\’n\n ‘Osmal\ Dönemi Konya Medreseleri’ adl\ eserinde (EK-XXXIV)
yay\nlanm\|t\r. †cazet, Recep 1330/1912’de verilmi| olup Islah-\ Medaris’e ait eldeki tek icazet olarak belirtilmektedir.
Bu belge ayr\ca Milli EZitim Bakanl\Z\nca 1942’de tasdik edilerek yüksek öZrenim dengi kabul edilmi|tir.
23
Me rik- rfan Gazetesi 11 Temmuz 1910 tarihli 132 nolu say\s\nda “Vilayet Havadisi” ba|l\Z\nda Ahmed Ziya
efendinin dört öZrencisine verdiZi icazetten bahsetmektedir. Haber |öyledir:
“Efad\l-\ ulema-y\ Mahalliyeden ve mektebi hukuk muallimlerinden ©eyhzade faziletli Ziya Efendi hazretleri taraf\ndan geçen Cuma günü Alaadin cami |erifinde halka-\ tedrisinde ikmal-i nusuh ve tahsil etmi| olan Uluborlulu Ahmed
Feyzi, Bozk\rl\ Haf\z Mevlüd Fehmi, Çall\ Mehmed ve Konyal\ †brahim S\dk\ Efendi’lere icazetname i’ta k\l\nm\|t\r.
Mucîz mûmâ ileyh Ziya Efendi hazretlerine arz-\ tebrikat eder ve mücaz muma ileyhim efendilerin dahi üstad-\
muhteremeleri gibi ne|r-i ilim ve kemale muvaffakiyetlerini temenni eyleriz.” Me rik-i rfan Gazetesi, Vilayet Havadisi, 4 Recep 1328/28 Haziran 1326/11 Temmuz 1910

Q

%*!#

%

#

@ "# 7" "

<

$@ ! 7 .<

! !&

#

@

, 0

Ziya Efendi, DoGu ve Bat ilim tan nm ve ilmine hayranl k duyulan bir
alimdi.24 “Zaman n mam Azam’ ” lakab yla an lacak kadar öhrete sahipti.25 Islâh- Medâris ve Konya Hukuk Mektebinde müderrislik yapm , hukuk
alan nda uluslar aras bir üne sahipti. Arapça, Farsça ve Türkçe’yi iir yazacak derecede vak ft .26 Osmanl Devleti’nin y k lmas ndan sonra bulunduGu
Mekke’de toplanan âlimler kendisini sadaret makam na getirmi ti. Etkileyici
bir mizaca, bilgiye27 ve keskin bir zekâya sahipti.28
Ziya Efendi, ayn zamanda Nak ibendiye Tarikat ’n n Halidiye kolunun
mür itlerindendi.29 Babas Bahauddin Efendi’nin vefat ndan sonra vaktiyle
4ems mahallesinde bulunan ‘Nak ibendiyye-i Halidiyye Zaviyesi’nde aGabeyi
Zeynel Abidin Efendi’nin muvafakatiyle 9 Zilhicce 1337/5 Eylül 1919 tarihinde eyh olmu tu.30
C. E?itimcili?i
Ziya Efendi, hayat n eGitime adam bir alimdi. Me r k-i rfan gazetesinin 19 Ramazan 1327/ 21 Eylül Rumi 1325/ 9 Te rin-i Evvel 1909 tarihli
nüshas ndaki ‘Medaris’ ba l kl makalesinde medrese eGitiminin önem ve
etkisi üzerinde durmu ve eGitimin medreseler vas tas yla yayg nla t r lmas n savunmu tur. Makalesinde, medreseler vas tas yla nice ilim, fikir ve siyaset adamlar n n yeti ip insanl Ga yön verdiGini aktar r. Ayr ca medreselerde
bulunan eserlerin, Avrupa’da itibar edilen nice ilmin kaynaG olduGunu belirtir. Medreselerin sadece dini ilimleri deGil bununla beraber Edebiyat, T p,
Matematik, Felsefe ve benzeri ilim dallar n ihmal etmeyip bu sahalarda otorite olmu nice âlimlerin yeti mesinde öncülük yapt G n ifade eder. Bu görüünü desteklemek amac yla da Hanefi mezhebi fakihlerinden ünlü slam Hukukçusu mam Ebu Yusuf (113-183/731-798) hakk nda söylenmi u cümleyi
aktar r; “Hazretin en az bildiGi fen, fenn-i f k ht r.”31 Bunun anlam u olmal d r: Ebû Yûsuf f kh bu kadar biliyorsa diGer ilimleri ne derece bildiGini var n siz hesap edin.
Ziya Efendi müderrislik hayat na Pa a Dairesi olarak bilinen Bekir Sami Pa a Medresesi’nde ba lad . Medrese, plikçi Camisi’nin Alaaddin Caddesi
taraf nda imdiki Merkez Bankas n da içine alan Sanayi Mektebi’nin (Konya
24

†brahim Hakk\ Konyal\, Karaman Tarihi, s. 332
Ahmet Gürta|, s. 88. Nitekim kendisinden büyük alimlerin de haz\r bulunduZu bir münazarada, hasm\n\n meseleyi
sapt\rarak: “Sen †mam\ Azam’dan daha m\ iyi biliyorsun” tarz\ndaki manevras\na kar|\l\k olarak: “Evet, bu meseleyi
ben †mam\ Azam’dan daha iyi biliyorum” diyecek cesareti gösterdiZi Konya’da ilmi sohbetlerde |ifahi olarak nakledilmektedir. (Ahmet Gürta|, s. 90)
26
Ahmet Gürta|, s. 90
27
Mehmet Ali Uz, s. 318.
28
Mustafa Özdamar, Hac veyiszade, †stanbul 1993, s. 33.
29
Mahmut Sural, “50 Y\l Önceden Bu Yana Her Yönüyle Konya”, Yeni Konya Gazetesi, 11 Eylül 1975, s. 3; Mehmet
Ali Uz, s. 319
30
Yusuf KüçükdaZ, Konya Cehri’nin Fiziki ve Sosyo-Ekonomik Yap s –Makaleler I-, Konya 2004, s. 155
(VAD.no.148, s\ra:2009 nolu belge)
31
Me rik- rfan Gazetesi, 1. Sene, 57 numara, 19 Ramazan 1327/ 21 Eylül Rumi 1325/ 9 Te|rini Evvel 1909 Pazartesi, s. 1
25
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Özel l daresi binas ) güney-bat s ndaki yerde32 tanzimat dönemi Konya Valilerinden Nak ibendiye Tarikat na mensup Ebu Bekir Sami Pa a (ö.1849) taraf ndan, Tarikata hizmet amac yla 1846 y l nda yapt r lm olup müderrisleri,
ayn zamanda bu tarikat n önde gelen eyhlerinden atan rd .33 Medresenin ilk
müderrisi Hac Mehmet Himmet Efendidir. Onun 1279/1862 y l nda vefat
üzerine yerine Ziya Efendi’nin babas getirilmi tir.34
Ziya Efendi, Pa a Dairesi’nde Arapça, Cebir ve Feraiz dersleri verdi.35
1906 y l nda Medrese’nin sabah derslerine, Hikmet, Kimya, CoGrafya, Tarih
ve benzeri dersler ilave ettirdi. Dersleri, liselere mahsus Türkçe kitaplardan
okutturdu.36 Ziya Efendi hattat Mustafa As m Tabanl ’ya yeni usul üzere
Molla Camiyi 1907’de Pa a Dairesi’nde okuttu.37 O dönemlerde 4erafettin
camiinde de bir müddet ders verdi.38
Ziya Efendi aGabeyleri ile birlikte Pa a Dairesi’ni y kt rarak yerine 1909
y l nda Islah- Medaris-i slamiye adl iki katl modern bir okul kurdu. Amac
din ve dünya ilimlerini, Türk ve Müslüman kalarak bat n n tekniGini öGretmekti.39 Islâh- Medâris, kurulduGu yer ve hocalar yönüyle Pa a Dairesi’nin
devam yd .
Islah- Medarisin kurulu nizamnameleri medresenin sesi ve yay n organ olan Me rik-i rfan gazetesinde ve matbaas nda yay mland . Birinci nizamname 17 maddeden olu mu tu. Bu nizamname daha çok medresenin
kurulmas n saGlayacak cemiyetin idari ve ekonomik yap s n belirlemekteydi. Nizamnamenin ba l G Me rik-i rfan gazetesinde u ekilde verilmektedir:
“Konya Islah- Medaris-i slamiye Cemiyet-i Hayriyesi nam yla teessüs eden

32
Medresenin yerini Ali Osman Koçkuzu |öyle tarif etmektedir; “Kayal\ Park’tan Alaaddin’e giden yol, hatta bulvar\n
bir bölümü medresenin kendi yeridir. Alaaddin’e giderken yolun saZ taraf\ tamamen medreseye ait, sol taraf\nda da
†plikçi Camisine biti|ik küçük bir yol vard\r. Dolay\s\yla Merkez Bankas\’n\n bulunduZu yerin bir bölümü ile cadde,
yaya kald\r\m\ ve yolun ilk bölümü hatta ortadan da bir kaZn\ arabas\ geçecek kadar bir yol vard\; cami ile medrese
aras\ sanki biti|ik gibiydi. Öyle anla|\l\yor ki, nerdeyse yolun tamam\ medreseye dâhildi” (Ali Osman Koçkuzu ile
12.04.2008 cumartesi günü yapt\Z\m\z röportajdan).
33
Caner Arabac\, Konya Medreseleri, s. 478; Mustafa Özdamar, brahim Hakk Konyal ve Konyal Kütüphanesi
Yazmalar Katalo9u, †stanbul 1997, s. 47; Ali Çoban, 19. Yüzy l Osmanl Ceyhlerinden Bozk rl Muhammmed
Bahâeddin Efendi ve “îkâzu’n-nâimîn” Adl Eserindeki Tasavvuf Anlay , Konya 2007 (Bas\lmam\| Yüksek Lisans
Tezi) , s.12. Medresenin yap\m\n\ Hüseyin KöroZlu Konya ve Anadolu Medreseleri adl\ eserinin 109. sayfas\nda 1845
olarak verir.
34
Hüseyin KöroZlu, Konya ve Anadolu Medreseleri, Konya 1999, s. 110,114; Caner Arabac\, Osmanl Dönemi Konya
Medreseleri, s. 491
35
Caner Arabac\, “Osmanl\ Dönemi Konya Medreseleri”, s. 533; http://www.konyayazmakutup.gov.tr/ haci.htm.
Islah-\ Medaris-i †slamiyenin aç\l\|\ ile ilgili 30 Eylül 1909 tarihli Me rik-i rfan Gazetesi’nde |öyle denilmektedir:
“Bir emri hayra te|ebbüs. Mahza medaris-i islamiyenin \slah ve terakkisi nebt-i halisesiyle Konya Islah-\ Medaris-i
†slamiyye Cemiyyet-i Hayriyyesi nam\yla memleketimizde bir cemiyet tesis edilmi| matbaam\zda bu emr-i hayra
delaleti maal-iftihar kabul etmi|tir. Gelecek nüsham\zda nizamnamesi, i|tirak eden zevat-\ kiram\n esamesi ianenin
miktarlar\yla birlikte ilan olunacakt\r. Cenab\ hak muvaffak buyursun.”
36
Caner Arabac\, Konya Medreseleri, s. 511-2
37
Caner Arabac\, Konya Medreseleri, s. 532
38
Cumhuriyetin 50. Y l nda Konya 1973 l Y ll 9 , Yeni Kitap Bas\mevi, Konya 1973, s. 313; Selçuk Es, Konya
Ansiklopedisi, KoyunoZlu Müzesi, No:3519
39
†brahim Hakk\ Konyal\, Karaman Tarihi, s. 332
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Cemiyet-i Hayriye’ye mahsus nizamnamedir.”40 kinci nizamname 43 madde
olup medresenin eGitim-öGretim yap s ayr nt l olarak ele almaktad r.41
Ziya Efendi Islah- Medaris’te müderris iken öGrencilere Fizik, Kimya
dersleri yan nda astronomi dersi de verirdi. Zaman zaman bu dersin tatbikat
için çe itli rasat/gözlem aletleriyle Alaaddin Tepesi’ne ç karlard .42
Ziya Efendi’nin müdürlüGünü yapt G Islah- Medaris,43 ttihat ve Terakki
etkisiyle 1917 y l nda kapatt r ld . Konya Belediyesi de 1924 tarihinde medreseyi kamula t rarak y kt rd .44

40

Me rik- rfan Gazetesi, 1. Sene, 57 numara, 19 Ramazan 1327/ 21 Eylül Rumi 1325/ 9 Te|rini Evvel 1909 Pazartesi, s. 2-3
I. ve II. Nizamnameler ve maddelerin deZerlendirmeleri için Caner Arabac\’n\n Konya Medeseleri adl\ eserinin 496506 sayfalar\na bak\labilir. II. Nizamnamenin Osmanl\ca metni için Mustafa Özdamar’\n Hac veyiszade adl\ eserinin
ekine bak\labilir. Nizamname †brahim Hakk\ Konyal\ Kütüphanesinin Konyal\ Ar|ivi, No:3505’te 12 sayfa olarak
bulunmaktad\r.
42
Bu derslerden birine öZrencileriyle birlikte Fahri Kulu ve Hac\veyiszade Mustafa Efendi de kat\lm\|t\r. Gece geç
vakitlere kadar gökyüzü taranmakta fakat aran\lan y\ld\zlar\n yeri bir türlü bulunamamaktad\r. Hac\veyiszade hem
yeni evli evde bekleyenleri olduZu gibi sabahleyin de imaml\Z\n\ üstelendiZi camiye gitmek için erken kalkacakt\r.
Durumu bilen Fahri Efendi, Ahmed Ziya Efendi’ye; ‘Efendim vakit geç oldu. O y\ld\zlar da bizim gibi uykusu gelip
yatm\|lard\r. Bu gün gidelim de yar\n gece onlar\n uykusu bast\rmadan yakalamaya çal\|al\m,’ deyince Ahmed Ziya
Efendi durumu anlayarak; ‘Öyle mi! Peki öyleyse…’ deyip dersi bitirir. Mustafa Özdamar, Hac veyiszade, †stanbul
1993, s. 309-310; Ali Osman Koçkuzu, Pa adairesi, Konya 2004, s.105
43
Islah’\n öZrencisi ve sonraki dönemlerde de ilk s\n\flar\n\n öZreticisi olan †brahim Hakk\ Konyal\ (1895/1984),
Islah’\n kurulu| ve gayesi hakk\nda |unlar\ yazar:
“Birinci Cihan Harbinden yedi sene evvel ba|ta Konya mebusu ve sonra ayan üyesi ©eyhzade Zeynel Abidin
Efendi, karde|i milletler aras\ bir ilim otoritesi olan Ziya Efendi olmak üzere Konya’da bir †slam Üniversitesi’nin
temelini atmak üzere faaliyete geçtiler. †slam’\ kemal zirvesinin üstüne ç\karan medreseleri \slah etmeye karar verdiler. Sonra |eyhülislam olan Tokat mebusu Mustafa Sabri Efendi, Konya mebusu Elmal\l\ Küçük Hamdi (Yaz\r) ve
Konya mebusu EreZlili Salim Efendi’ler bütün Konya ulemas\ (†ttihat ve Terakki f\rkas\na sat\lm\| birkaç\ müstesna)
olmak üzere bu çal\|may\ desteklediler. Hay\rseverlerin maddi yard\mlar\yla Konya'da “Islah-\ Medaris-i †slamiyye”
adl\ bir öZretim müessesi kuruldu.
Bu müessese, ad\ndan da anla|\lacaZ\ gibi medreseleri \slah etmek üzere kurulmu|tu. EZitim program\nda
müsbet ilimlerle din ilimlerini birle|tiriyordu. Yeti|tireceZi talebesini madde ve mana ilimleriyle cihazland\racak iki
kanatl\ yapacakt\. Burada ayn\ zamanda Japonya ve Çin gibi kendilerine hakiki bir din arayan ülkelerde †slam’\ yayacak kudrette elemanlar yeti|tirecekti. On iki senelik bir tahsilden sonra burada †slam'\n istediZi niteliklere sahip âlimler
yeti|tirilmesi hedeflenmi|ti. Bat\ dillerinden birini öZretmeyi ilk y\llardan itibaren program\na koymu|tu.
Ben bu †slam üniversite namzedinin ilk öZrencisi ve ayn\ zamanda benden sonraki s\n\flar\n öZretmeniydim.
Müessese Arapça öZretmenini Camiul Ezher’den getirtmi|ti. Bu ki|i son y\llarda Konya ve Bey|ehir’de müftülük
yapan büyük âlim merhum Ömer Lütfi Efendi'ydi.43
Arapça, klasik usulle emsile binayla deZil Berliç usulüyle k\sa bir zamanda öZrenilmi|ti. Bizim Frans\zca
hocam\z bir ermeni idi. Kütüphanesi, konferans salonlar\, kimya hanesi, fizik laboratuar\, teodolit aletleri, müsenna
küreleri vard\.
Medresede, müessislerinden Zeynel Abidin, R\fat ve Ziya karde|lerin babalar\ndan devrald\klar\ ve yeni ne|riyatla zenginle|tirdikleri çok büyük bir kütüphane bulunuyordu. Talebe bu kütüphaneden faydalan\rd\.
Medresede y\ld\zlar ilmi, astronomi dersleri ve bunun araçlar\ vard\. Ali Ku|çu’nun Fatih ad\na haz\rlad\Z\
e|siz bak\r gökküresi de medresenin kütüphanesindeydi. Talebeye y\ld\zlar ve burçlar Alaaddin Tepesi’nden ve bazen
minare |erefelerinden gösterilirdi. Bu dersin Hocas\ ©eyhzade Ziya Efendi merhumdu. Mesleklerine göre sahalar\nda
birer otorite olan |u bilginler müderrislik yap\yorlard\:
©eyhzade Zeynel Abidin, karde|leri R\fat ve Ziya Efendiler, Konya Hukuk Mektebi Müdürü Refik Bey, Hadimli
Fahreddin (Fahri Kulu), Kadir ©eyhzade Ali (Ali Sami Yücesoy), Kudsi Efendizade Ali (Ali R\za Kudsî),
Hac\veyiszade Mustafa Efendi (Mustafa Sabri Kurucu), ©eriyye vekili ve Konya mebusu avukat Musa Kaz\m Efendi,
Veled Çelebi, Senirkentli R\za, Kiçimuslal\ avukat Ali R\za Bey... ©imdi bunlar\n hepsi de Allah’\n rahmetine kavu|mu|lard\r. Nur içinde yats\nlar” (Mustafa M. T\Zl\oZlu, Hac veyiszade Mustafa Kurucu (Rh.a), Konya 1983, Bas\lmam\| lisans tezi (Yeni Asya Gazetesi 29 Eylül -2 ekim 1971’den naklen), s. 15-19; Mustafa Özdamar, brahim Hakk
Konyal ve Konyal Kütüphanesi Yazmalar Katalo9u, s. 60-66).
44
Hüseyin KöroZlu, Konya ve Anadolu Medreseleri, s. 110; Caner Arabac\, Osmanl Dönemi Konya Medreseleri, s.
491; †brahim Hakk\ Konyal\ tahsil görüp icazet ald\Z\ Islah-\ Medaris hakk\nda |u deZerlendirmeyi yapm\|t\:
41
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Ziya Efendi, Konya’da önce Toprakl k’ta KoyunoGlu müzesi civar nda,
imdiki smet Pa a lköGretim Okulu’nun bulunduGu yerde daha sonra da
Sanat Mektebi’nin yerinde aç lan Mektebi Hukuk’ta uzun y llar slam Hukuku MüderrisliGi yapt . Hukuk Mektebi’nde Mecelle-i Ahkam- Adliye, Kavaid-i
Külliye, slam Miras Hukuku (Ferâiz) ve muhtemelen Ceza Hukuku dersleri
okuttu.45 slam Hukuku ile ilgili eserleri bu dönemin birer hat ras gibidir.46
Zira miras hukuku ile ilgili eserlerinin üzerinde, “Konya Mekteb-i Hukuk
Talebesine mlâ ve Tedrîs Olunduktan Sonra Tab’ Olunmu8tur” ibareleri
bulunmaktad r.47
Ziya Efendi, Islah- Medaris’in kapat lmas ndan sonra eGitim öGretim
çal malar na müderrislik döneminde de yapt G gibi bas n yoluyla devam
etmi , daha çok Islah- Medaris’in yay n organ ‘Me rik-i rfan’ gazetesinde
yaz lar yazm t r. Bununla birlikte Anadolu,48 ntibah, Hak Yolu gibi gazete
ve dergilerinde de yaz lar ç km t r.49
Ziya Efendi, aGabeyi Zeynel Abidin Efendi ile birlikte Islah- Medâris’in
kapat lmas ndan sonra ehir, kasaba ve karyelerde okullar tesis etmek ve
binalar yapmak üzere "Konya Darü’l- rfan Mektebi Anonim 4irketi" ad yla bir
irket kurmu lar ve bu faaliyetler için ruhsat da alm lard r. 1919 y l nda da
eGitim için müracaatta bulunarak50 müesseseyi kurmu lar ve bu okul bir
müddet faaliyette bulunmu tur.
D. Eserleri
Ziya Efendi’nin kitap ve risale halindeki eserleri, daha çok okuttuGu
derslerde öGrencilerine takrir edip imla ettirdiGi konulara dairdir. Bu k ymetli
matbu kitaplar n yirmi kadar olduGu söylenmektedir.51 Fakat kaynaklarda
varl G ndan bahsedilen bu eserlerin tamam na ula lamamaktad r. Kütüphanelerde bulunan matbu eserleri de slam Miras hukuku aG rl kl d r. Ula abildiGimiz matbu eserleri unlard r:
1. Kavâid-i Külliye erhi: Mekteb-i Hukuk’ta ders olarak okutup teksir
notu olarak öGrencilerine verdiGi bu eser, Mecelle’nin ilk yüz maddesi olan
slam Hukuk prensipleri yani kavaidi külliyeyi ele almaktad r. Ziya Efendi
ayet ve hadisler
G nda ç kar lan bu kaidelere k sa aç klamalarda bulunmaktad r. Eser, Ali Osman Koçkuzu taraf ndan 1960’l y llarda bir kitap me“Umumi harp ve sonraki siyasi ve zararl\ mücadeleler bu müesseseyi y\kmasa idi, Türk yurdu Garb\n bütün maddi tekâmüllerini kabul etmekle beraber, tam manas\ ile ©arkl\ ve yerli kalan bir darül fununa sahip olacakt\” (Ahmet Gürta|, s.
98).
45
Konya 1973 †l Y\ll\Z\, s. 313; Selçuk Es, Konya Ansiklopedisi; Ahmet Gürta|, ©eyhzade Ahmed Ziya Efendi ve
Kaside-i Dâliyyesi, s. 86, S.Ü. †lahiyat Fakültesi Dergisi, say\ 9, Konya 1999
46
Caner Arabac\, Osmanl\ Dönemi Konya Medreseleri, s. 529.
47
Miras hukuku ile ilgili eserleri KoyunoZlu Müzesi ile Hayra Hizmet Kütüphanesinde matbu olarak bulunmaktad\r.
48
Anadolu Gazetesi, 1. Sene, numara 6, s. 1, 10 Temmuz 1324 Cumartesi
49
Ahmet Gürta|, ‘©eyh Zâde Ahmed Ziya Efendi ve Kasîde-i Dâliyyesi’, s. 86
50
Osmanl\ Ar|ivleri Tarih: 04/B /1338 (Hicrî) Dosya No:254 Gömlek No:59 Fon Kodu: MV.; Osmanl\ Ar|ivleri
Tarih: 06/B /1338 (Hicrî) Dosya No:123 Gömlek No:36 Fon Kodu: †.DU†T
51
Konya 1973 l Y ll 9 , 313; Selçuk Es, Konya Ansiklopedisi
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zad nda rastlad G baz hukuk kitaplar aras nda 100 sayfal k teksir halinde
bulunmu , üzerinde çal ma yap larak 1996 y l nda “ slam Hukukunun Genel
lkeleri (Kavaid-i Külliye 4erhi)” ad yla yay mlanm t r.52
2. Emâli’l-Vesâyâ: slam Miras Hukukunda vasiyetler konusunu ele
almaktad r. Eserle ilgili ayr nt l bilgi çal mam z n ikinci bölümünde verilecektir.
3. Emâli’l-Ferâiz: slam Miras Hukuku konular n ve çözüm örneklerini ele alan 82 sayfal k bir eserdir. Eserin dili Osmanl cad r. Konya Me rik-i
rfan matbaas nda 1326/1328 tarihlerinde bas lm t r. Eserin matbu nüshalar KoyunoGlu Müzesi ve Hayra Hizmet Kütüphanesinde53 bulunmaktad r.
Eser, önsöz niteliGinde be sayfal k bir giri ile ba lar. Giri ten sonra üç sayfal k bir mukaddime yer al r. Sonra miras konular n “Terike ve Ahkam ”
ba l G ile ele al r. Miras meselelerinin çözümlerini tablolar halinde pek çok
örnekle aç klar. Miras konular n “Mefkûd” ba l G ile sona erdirir. Eserin
sonunda eseri yaz p bitirme tarihi olarak u kayd dü er: 4 Cemaziye’l-Evvel
Sene 327 ve 9 Haziran Sene 325.
4. Ücâletü’l-Ferâiz: slam Miras Hukuku konular n özet biçimde ele
ald G bu eseri 9 sayfad r. Eserin dili Osmanl cad r. Eser Hayra Hizmet Kütüphanesinde54 bulunmaktad r.
5. Sülâfetü’l-Ferâiz: slam Miras Hukuku konular n beyitler halinde
özetlediGi bu eseri 12 sayfad r. Eserin dili Arapçad r. Eser, bir bak ma
Ücâletü’l-Feraiz adl kitab n n Arapça manzum halidir. Konu ba l klar ve
metinleri kar la t r ld G nda büyük benzerlik görülmektedir. Zira Ücâletü’lFeraiz gibi ilk konusu ashab ferâizin hallerini, alacaklar hisseleri belirtmekte, daha sonrada red usûlü, tashih, terikenin taksimi, münasaha ve sonunda
da haml ve mefkud konular n ele almaktad r. Sayfa altlar na Arapça kelimelerin Osmanl ca çevirileri de verilerek eserin anla lmas kolayla t r lm t r.
Eser, Hayra Hizmet Kütüphanesinde55 bulunmaktad r.
6. Kasîde-i Ziyâiyye (Dâliyye): Ziya Efendi kasidesini Hz. Peygamber’e (s.a.s.) olan sevgi ve hasretini, Onun ravzas na kavu mak için duyduGu
arzu ile henüz 16 ya nda iken Arapça 27 beyit halinde yazd . Ziya Efendi’nin bu eseri, Arap diline ne denli vak f olduGunu göstermektedir. Kafiyesi
“dâl” harfli olduGu için “el-Kasîdetü’d-Dâliyye” ad yla an lan bu kaside, Ziya
Efendi’nin ismine izafetle “Kasîde-i Ziyâiyye” olarak da bilinmektedir.56

52
Ahmed Ziya Efendi, slam Hukukunun Genel lkeleri (Kavâid-i Külliye Cerhi), Tercüme: Prof. Dr. A.Osman
Koçkuzu, Esra Yay\nlar\, †stanbul 1996, s. 6-7
53
Hayra Hizmet Kütüphanesi, Bozk\rl\ Mustafa Hoca Kitaplar\, Tasnif No: 15065/1
54
Hayra Hizmet Kütüphanesi, Bozk\rl\ Mustafa Hoca Kitaplar\, Tasnif No: 15065/2
55
Hayra Hizmet Kütüphanesi, Bozk\rl\ Mustafa Hoca Kitaplar\, Tasnif No: 15065/3
56
Ahmet Gürta|, s. 100, Kaside hakk\nda merhum Ahmet Gürta| hocan\n ilmi ve edebi aç\dan yazd\Z\ nefis bir
makalesi, Selçuk Üniversitesi †lahiyat Fakültesi dergisinin 9. Say\s\n\n 81-149 sayfalar\nda yay\nland\.
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Kaside, “Kasîde-i Ziyâiyye” ismiyle Erkam Kitabevi DaG t m ve Ne riyat
taraf ndan 1983 y l nda yay mland . lhan ArmutçuoGlu’nun Türkçe’ye tercüme ettiGi bu esere Tahir Büyükkörükçü dokuz sayfal k bir önsöz ilave etmi tir.
7. Kasîde-i Lamiye: Ziya Efendi bu kasidesini 24 beyit halinde yazm t r. Bu kaside Veli Sabri Uyar (1874/1954)’a ait (25,5 x 15,5) ebad ndaki defterin “Kasîde-i Ziyâiyye” den sonraki bölümünde bulunmaktad r.57
Ziya Efendi’nin tespit edebildiGimiz bu eserleri d nda hadis-i erifleri
not ettiGi küçük bir el yazma defteri ile f k h usulüne dair notlar KoyunoGlu
müzesinde bulunmaktad r.58 Ayr ca Ali Osman Koçkuzu’nun Pa a Dairesi
adl eserinde deGindiGi Celaleyn Tefsiri üzerine yapt G ha iye çal mas da
bulunmaktad r.59
Ziya Efendi’nin Mecelle’yi erh ettiGine dair ifahi bilgiler de bulunmaktad r.60
E. Vefat
1917 y l nda Islah- Medaris’in kapanmas ve ülkede ç kart lan kar kl k ortam neticesinde isyanlar n düzenlenmesi, Ahmed Ziya Efendi’nin eGitim öGretim imkân ndan mahrum kalmas na sebep oldu.
1920 y l nda Konya’dan göç ettiGi Mekke’de 1925 y l nda vefat etti ve
“Cennetü’l-Muallâ”ya defnedildi. Kabri Hz. Hatice’nin kabrinin ayakucundad r.61 Bu kabrin yerini Mekke Emiri 4erif Hüseyin’in kendisi için haz rlatt G ,
57

Bu defter Ahmet †zzet KoyunoZlu Müzesinde 9203 numarada kay\tl\d\r.
Bu iki defter üzerinde Ali Osman Koçkuzu incelemede bulundu. Defterlerin Ziya Efendi’ye ait olmas\ kanaatindedir.
59
Ali Osman Koçkuzu eseri incelemi| ve hakk\nda |unlar\ belirtmi|tir: “Matbu olan Celaleyn Tefsri ta|basmas\ ve çok
y\pranm\| bir kitapt\. Ama kitab\n eri|ilmez bir özelliZi vard\. Üzerinde deZi|ik tefsirlerden al\nm\| küçük pasajlar,
çok lüks bir ince ta‘lik yaz\yla yaz\lm\|, adeta kitab\n metninden daha güzel ve sanatl\ olarak kenarlar\ süslemekteydi.
Ben öZrencilik y\llar\mda bu kitab\ derslerde kulland\m. Yapt\Z\m ara|t\rma sonucu, ha|iye ve hami|teki yaz\lar\n
Hoca Ahmet Ziya Efendi’ye ait olduZu kanaatine vard\m. Tefsir hocam\z, Hac\veyiszade Mustafa Efendi hocama
kitab\ gösterdim, kitab\ ellerine ald\, tetkik etti, yüzüne tuttu öptü ve bu kitab\n Hoca Ahmet Ziya Efendimize ait
olduZunu söyledi.” (Ali Osman Koçkuzu, Pa adairesi, s. 19)
60
Ali Osman Koçkuzu bu bilgiyi Caner Arabac\’ya aktarm\|. (Caner Arabac\, Osmanl Dönemi Konya Medreseleri, s.
529)
61
Mahmud Sural, 50 Y\l Önceden Bu Yana Her Yönüyle Konya, Yeni Konya Gazetesi, 11 Eylül 1975, s.3; Caner
Arabac\, s.531; Ahmet Gürta|, s. 86. Vefat yeri ve tarihi hakk\nda Kahire 1924, Medine 1919 gibi farkl\ bilgilere
rastlanmakla birlikte Mekke’de 1925 y\l\nda vefat ettiZi bilgisi en doZru olan\d\r. Ziya Efendi’nin vefat yerinin Mekke
olduZunu doZrulayan belgelerden biri de, amcas\ Hasan Kudsî Efendi’nin oZlu Ali R\za Kudsî Efendi’nin bu konuya
dair yazd\Z\ bir mektuptur. Bu zat\n, Ziya Efendi’nin vefat\nda yan\nda bulunduZu, söz konusu mektuptan anla|\lmaktad\r. Bu mektubun konuya ili|kin bölümü, Veli Sabri Uyar taraf\ndan, Kaside-i Dâliyye’nin metninin yer ald\Z\
sayfalar\ takip eden sayfalar\n kenar\nda iktibas edilmi| bulunmaktad\r. Vefat\ |öyle anlat\lmaktad\r: “Bayram namaz\n\ k\larken ba|\ döndü, y\k\ld\. Sonra eve getirildi. Sekiz gün hasta yatt\lar. ©evvalin dokuzuncu Cuma gecesi ak|am
saat birde rahmet-i Rahman’a kavu|tu. Sabah namaz\ndan sonra Kâbe-i Muazzama’n\n kap\s\n\n önünde namaz\
k\l\narak “Cennet-i Muallâ” nam\nda ekâbir-i müsliminin medfeni olan kabristana ve Zevce-i Resulullah Teala aleyhi
ve aleyha Hazretlerinin be| ar|\n kadar ayak ucuna, Evlad-\ Resul’e mahsus olmak üzere vaktiyle haz\r edilmi| mükemmel ve muntazam bir kabre defnedildiler. Öyle bir latif suretle teslim-i ruh ettiler ki, bu Kudsiyyet dakikalar\n
letaifani tarife lisan\m muktedir deZildir. Bir tak\m dualar okuduktan sonra zikrullaha ba|lad\ ve zikr-i lisanine bütün
azas\ dahi i|tirak ederek, sufiyye indinde “sultanu’z-zikr” tabir olunan, bütün azas\n\n muntazaman hareket ettiZi
hareket-i zikriyyesini saatlerce bize gösterdikten sonra terk-i hayat eylemi|tir. Mumaileyh Hazretlerinin hayaliyle
58
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fakat hürmeten Ziya Efendi’ye tahsis ettiGi de kaynaklarda yer alan bilgilerdendir.62
Ziya Efendi’nin hayat n ele ald G m z birinci bölümden sonra günümüze matbu olarak ula an nadir eserlerinden “Emâli’l-Vesayâ”’y inceleyelim.
II- EMÂL ’L-VESÂYÂ
4eyhzade Ahmed Ziya Efendi’ye ait “Emâli’l-Vesâyâ/Vasiyet Notlar ”,
slam miras hukukunda vasiyeti konu almaktad r. Eser bas lmadan önce
Ahmed Ziya Efendi taraf ndan Konya Mekteb-i Hukukta ders olarak okutulmu , hukuk fakültesi öGrencilerine imla ettirilmi tir. Eserin asl Osmanl cad r. Eser, toplam seksen sekiz maddeden olu maktad r.
A. ESER ÜZER NDE ÇALI MA YAPMA NEDEN
4eyhzade Ahmed Ziya Efendi’nin miras hukukunun vasiyetler bölümüne dair yazd G “Emâli’l-Vesâyâ/Vasiyet Notlar ” adl eseri üzerinde u
sebeblere baGl olarak bu çal ma yap lm t r:
1- Eserin, Ahmed Ziya Efendi taraf ndan Konya’da aç lan “Mekteb-i
Hukuk”ta ders olarak okutulduktan sonra yaz lm olmas . Eserde yer alan
vasiyet konusunun Hukuk Fakültesi konumundaki bir okulda ders olarak
okutulmas ve öGrencilerine de not tutturularak imla ettirilmesi, eserin haz rlanmadan önce kazand G önem ve seviyeyi göstermesi aç s ndan önemlidir.
s.

2- Eserin, Ahmed Ziya Efendi gibi dönemin deGerli bir bilgine ait olma-

3- Eserin kanun kitab olmaya elveri li bir tarzda haz rlanm olmas .Bu eser, slam Miras Hukukunun vasiyetler konusunun kanunla t r lmas nda faydalan labilecek bir çal mad r.
B. ESER N BASKISI VE ÇER Z
“Emâli’l-Vesâyâ/Vasiyet Notlar ”, “Hayra Hizmet Kütüphanesi Bozk rl Mustafa Hoca Kitaplar ” bölümünden temin edildi. Eser, Ahmed Ziya
Efendi’nin miras hukuku hakk ndaki diGer üç eseriyle birlikte dört kitap olarak tek cilt halinde bas lm olup kütüphanede 347.22 konu kod no ve
15.065 tasnif no ile kay tl d r.
Kütüphanede eserin bask lar ayn iki nüshas daha bulunmaktad r.
Bunlardan 297.5 konu kod no ve 622/1 tasnif nolu nüshas okunmu üzerinde baz düzeltme ve ilavelerde bulunulmu tur. Özellikle bu iki nüshadan

yüreZimde aç\lan yaray\, mü|ahede eylediZim saadet halini hat\rlamakla tedavi ediyorum.” Mektubun bu muhtevas\,
Ziya Efendi’nin vefat yerinin Mekke olduZunu aç\kl\kla ortaya koymaktad\r. (Ahmet Gürta|, s. 86-9)
62
Mahmud Sural, “50 Y\l Önceden Bu Yana Her Yönüyle Konya”, Yeni Konya Gazetesi, 11 Eylül 1975, s.3; Caner
Arabac\, s.531

,

) 9R 9

kar la t r larak yararlan n lm , üzerinde okuyucunun dü tüGü baz düzeltme notlar dikkate al nm t r.
Ahmed Ziya Efendi’nin “Emâli’l-Vesâyâ” adl eseri, vasiyetin sebep ve
hikmetini anlatan be sayfal k bir giri bölümünden sonra vasiyet konusunu,
“Kitabu’l-Vesâyâ Bir Mukaddime le ki Bab Ve Bir Hatimeyi Havidir” ana
ba l G alt nda ele almaktad r.
Eserin giri bölümünde, cahiliye dönemindeki veraset artlar aç klanmakta, bunun için de erkek olma, ata binme, silah kullanma, bulunduGu
kabileye yönelik muhtemel bir sald r y engelleme, sava larda ganimet elde
etme ve ailesinin namus ve mallar n koruma özelliGine sahip olman n gerekliliGinden bahsedilmektedir. Bu özelliklere sahip olmayan kad nlar ile harp
edemeyen ya l ve küçük çocuklar n mirastan mahrum b rak ld G anlat lmaktad r. Biri vefat etse de geride annesi, han m ve birkaç k z ile sava a
kat labilen erkek karde i veya amcas kalsa, miras n tamam n n ölenin erkek
karde i veya amcas n n ald G örnek olarak da verilmektedir.
Giri bölümünde miras hukukunun olu umu, geçirdiGi süreçle birlikte
k sa ve öz olarak u ekilde anlat lmaktad r:
slam dini önce ölenin anne, baba ve yak n akrabalar n n mirastan
hakk n korumak amac yla onlara miras n üçte birinden vasiyet edilmesini
ayetle emretti.63 Bir müddet bu ayetin hükmüyle amel edilerek hem öteden
beri toplumun tan d G bir hak olarak mirastan pay alanlar n hisseleri korunmu hem de anne, baba gibi yak n akraban n vasiyetle mirastan pay almalar saGlanm oldu. Bu hükümle önceden kendilerine hisse verilmeyen
yak n akraba vasiyet yoluyla mirastan pay almaya ba layarak cahiliye döneminde insanlar n miras konusunda edindiGi adet ve ahlak düzeltilmeye
ba land .
Yak n akraban n mirastan hisse almas n saGlayan bu geçici hükümden
sonra erkeklerin mirasta hisselerinin olduGu gibi kad nlar n da hisselerinin
olduGunu bildiren ayet,64 varislerin paylar n belirtmeksizin gelmi olmakla
birlikte insanlar , hisselerinin hangi oranda olacaG beklentisinde b rakt .
Fakat aradan fazla zaman geçmeden, hicretin üçüncü y l nda ister kad n olsun ister erkek olsun bütün varislerin hisselerinin ayr nt l ve kesin olarak
bildirildiGi ayetler indirildi.65

63
“†çinizden birine ölüm yakla|t\Z\nda, eZer mal b\rakacaksa, Allah’tan sak\nanlara bir hak olmak üzere, anaya,
babaya ve akrabaya bilinen bir |ekilde vasiyette bulunmas\ farz k\l\nd\.” (Bakara,2/180)
“Kim vasiyet olunan\ i|ittikten sonra onu deZi|tirirse bunun günah\ onu deZi|tirenin üzerinedir. Allah |üphesiz hakk\yla i|iten, hakk\yla bilenir.” (Bakara,2/181)
64
“Anne, baba ve yak\n akrabalar\n (miras olarak) b\rakt\klar\ndan erkekler için bir hisse vard\r. Keza, anne, baba ve
yak\n akrabalar\n b\rakt\klar\ndan kad\nlar için de bir hisse vard\r ve bunlar b\rak\lan mal az da olsa çok da olsa belirli
hisselerdir.”(Nisa,4/7)
65
“Allah, (miras\n taksimi hususunda) size, çocuklar\n\zla ilgili (|u hükümleri) emreder: ErkeZe, kad\n\n iki kat\
kadard\r. EZer kad\nlar ikiden fazla iseler, ölünün b\rakt\Z\n\n üçte ikisi onlar\nd\r. EZer kad\n bir tek ise, yar\s\
onundur. Ölenin çocuZu varsa, ana babadan her biri için miras\n alt\da biri vard\r. EZer ölenin çocuZu yoksa ve anas\,
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Varislerin hisseleri belirlendikten sonra art k varis için vasiyette bulunman n yasak olduGu hükmü getirilerek66 önceki uygulamalardan tamamen vazgeçildi.
Eserin giri bölümünde son olarak vasiyette bulunma sebebinin, insan n öldükten sonra ahiret azab ndan kurtulup sevab n n çokluGuna vesile
olmas amac na yönelik olduGu belirtildi.
Eserin “Mukaddime” k sm nda vasiyetin taksim ve tarifi ile vasiyetle
ilgili f k h terimleri alt madde olarak aç kland .
Birinci bölümde “Mal Vasiyeti/Vasiyyet bi’l-Mal” ele al nd . Vasiyet
edilen mal n ahkâm yedinci maddeden ba layarak k rk birinci maddeye kadar toplam otuz be madde ile örneklendirilerek aç kland .
kinci bölümde “Tasarrufta Bulunmaya Vasiyet le Vasi/Vasiyet bi’tTasarruf ve Vasî” konusu ile ilgili hükümler, k rk ikinci maddeden yetmi
dokuzuncu maddeye kadar toplam otuz yedi maddede örnekleme yap larak
belirlendi.
En son bölüm olan “Hatime”de, vasilerin ahitliGi ile baz farkl meselelere toplam dokuz madde ile aç kl k getirildi.
C. ESER HAKKINDA DEZERLEND RME
Bu çal ma, eserin Osmanl cadan Latin harflerine aktar lm
eklidir.
Orijinal dil ve ifadelerde deGi iklik olmas n diye sadele tirmeye gidilmemi tir. Anla lmas n kolayla t rmak amac yla baz kelimelerin sözlükteki kar l G verilmi tir.
Eser, merhum Bilmen’in Hukuki slamiye ve Ist lahat F kh yye Kamusu
adl kitab ile kar la t r larak incelenmi tir. Vasiyet konusu her ne kadar ad

babas\ ona varis olmu|larsa, üçte biri anaya aittir. EZer ölenin karde|leri varsa, anas\ için alt\da bir hisse vard\r. (Bütün
bunlar) ölenin vasiyet ettiZi miktar\n ç\kmas\ndan ve borcun ödenmesinden sonrad\r. Siz, babalar\n\zdan ve oZullar\n\zdan hangilerinin fayda yönünden size daha yak\n olduklar\n\ bilemezsiniz. Bunlar Allah taraf\ndan farz k\l\nm\|
hükümlerdir. Allah |üphesiz ilim ve hikmet sahibidir.” (Nisa,4/11)
“EZer han\mlar\n\z\n çocuZu yoksa onlar\n b\rakt\klar\n\n yar\s\ sizindir. EZer varsa b\rakt\klar\n\n dörtte biri size
aittir. Bunlar vasiyet ettikleri ç\kt\ktan ve borç ödendikten sonrad\r. EZer sizin çocuZunuz olmam\|sa, terk ettiklerinizin dörtte biri han\mlar\n\z içindir. EZer çocuZunuz varsa b\rakt\Z\n\z\n sekizde biri onlara aittir. Bunlar da vasiyet
ettikleri ç\kt\ktan ve borç ödendikten sonrad\r. EZer bir erkeZe veya bir kad\na, anas\, babas\ ve çocuklar\ olmaks\z\n
(kelâle) olarak varis olunursa ve onun bir erkek veya bir k\z karde|i bulunuyorsa onlardan her birine alt\da bir hisse
vard\r. EZer onlar bundan daha çok iseler hepsi de üçte bir hisseye ortakt\rlar. Bu taksimde (mirasç\lara zarar vermeyecek |ekilde) vasiyet olunan ç\kt\ktan ve borç ödendikten sonrad\r. Bunlar, Allah taraf\ndan size bildirilen hükümlerdir. Allah her |eyi hakk\yla bilendir; halimdir.” (Nisa,4/12)
“Senden fetva istiyorlar. De ki; “Allah, kelâle (babas\ ve çocuZu olmayan kimse) hakk\nda size fetva veriyor. ÇocuZu
olmayan fakat k\z karde|i bulunan bir ki|i ölürse ölenin b\rakt\Z\ miras\n yar\s\ o k\z karde|e aittir. ÇocuZu olmayan
k\z karde| ölürse erkek karde| ona varis olur. Geride kalanlar iki k\z karde| olursa ölenin b\rakt\Z\ mal\n üçte ikisi o
iki karde|e aittir. EZer karde|ler erkek ve k\z olurlarsa erkeZin hissesi iki k\z\n hissesi kadard\r. Allah size |a|\rmaman\z için hükümlerini aç\klamaktad\r. Allah her |eyi hakk\yla bilendir.” (Nisa,4/176)
66
“Allah, her mirasç\ya mirastan hissesini belirledi. Art\k hiçbir mirasç\ya vasiyet caiz deZildir” (Ebû Dâvud, “Buyû‘”, 88; Tirmizi, “Vasâyâ”, 5; †bn Mâce, “Vasâyâ”, 6),
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geçen eserde daha ayr nt l ve kapsaml ise de Bilmen’in bu çal madan yararlanm olduGu verdiGi ayn örneklerden67 anla lmaktad r.
Eserde vasiyetlerle ilgili hükümler maddeler halinde yaz lm t r. Hükümler kanun maddeleri olmaya elveri li bir hukuk kitab niteliGinde ele
al nm t r. Eser bu yönüyle Osmanl Devleti’nin kanunla t rma döneminde
slam Hukuku esas al narak hukukçulara haz rlatt G “Mecelle-i AhkâmAdliye” usulüne çok benzemektedir. Zira Mecelle’de de konular n genelinde
mukaddime ve ilgili bölümler yer almaktad r. Mukaddimede konuyla ilgili
f k h terimlerine yer verilmi tir. Maddeler örnekleme yap larak aç klanm t r.
Ayn metodu Ömer Nasuhi Bilmen “Kamus”unda da uygulam t r. Bu metot
birliGi, kanunla t rma dönemi ve sonraki dönemlerde baz eserlerin kanun
kitab olmaya elveri li yap da haz rland G n , Ziya Efendi’nin “Emâli’lVesâyâ” adl eserinin de bunlar aras nda yer ald G n göstermektedir.
Ahmed Ziya Efendi’nin Mecelle üzerinde çal t G hatta onu erh ettiGi
ifade edilmektedir.68
Mecelle’nin kapsam d nda kalan slam Miras Hukukunun kanunla t r lmas amac na i aret eden eserin belli bir mezhebin hükümlerine göre
haz rland G belirtilmese de Hanefi mezhebinin esas al nd G görülmektedir.
Gerçi vasiyet konusunda dört mezhep aras nda belirgin görü farkl l klar
bulunmamaktad r. Ayr nt da bulunan baz görü ayr l klar bir mezhep içindeki müçtehitler aras nda da görülebilmektedir. Mesela, vasiyetin geçerli
olmas için kendisine vasiyet edilen musa lehin vasiyeti sarahaten veya
delaleten kabul etmesi dört mezhep imam na göre art iken Hanefi mezhebinden mam Züfer, musa leh’in varis konumunda bulunmas ndan dolay
kabulünü art ko maz.69
Eserde on ikinci ve otuz üçüncü maddelerde olduGu gibi bazen vasiyet
hesaplamalar da yap lm t r.
Eser, ‘Besmele’den sonra ‘üzerimize dü8en görevi yerine getirdikten
sonra’70 diyerek ba lamaktad r.

67

Mesela, “Vasâyâ”n\n k\rk birinci maddesinde verilen hüküm ve örnek Ist lahat F khiyye Kamusu’nun V, 142.
sayfas\, doksan be|inci maddesinde yer almaktad\r.
68
Caner Arabac\, Ahmed Ziya Efendi’nin Mecelle’yi |erh ettiZi bilgisini Ali Osman Koçkuzu’dan aktarmaktad\r.
(Caner Arabac\, Osmanl Dönemi Konya Medreseleri, s. 529 (280 nolu dipnot).
69
Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuki slamiye ve Ist lahat F khiyye Kamusu, †stanbul, 1985, V, 117-118.
70
‘Ba‘de edâ-i mâ vecebe aleynâ’ ifadesinin tercümesi olarak verdiZimiz bu söz, Ömer Ziyaeddin DaZ\stani’nin
‘Hukuk-i Selatîn Hadis-i Erbaîn fî Hukuki’s-Selatîn’ adl\ eserinde |u |ekilde devam etmektedir; ‘Ba’de edâ-i mâ
vecebe aleynâ mine’l-hamdi ve’|-|ükri lillahi ve’s-salatü ve’s-selamü alâ Rasûlillahi ve’d-duau’l-vafir li-halifet-i
Rasûlillah’ (†smail Kara, slam Siyasi Dü üncesinde De9i me ve Süreklilik Hilafet Risaleleri (haz. Dücane CündioZlu),
†stanbul 2003, III, 4).
Buradan da anla|\l\yor ki, Ahmed Ziya Efendi ‘Ba’de edâ-i mâ vecebe aleynâ’ sözüyle muhtemelen, Allah’a hamd,
|ükür ve Hz. Peygamber (s.a.s.)’e salat ve selam ile Hz. Peygamber (s.a.s.)’in halifelerine duay\ kasdetmektedir.
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D. ESER N OSMANLICA METN NDEN ÇEV R S
B SM LLÂH RRAHMÂN RRAHÎM
Ba’de edâ-i mâ vecebe aleynâ,
Malumdur ki insan gerek hilkat ve gerek usul-i mai et ve mua eretçe
hayvanat- saireden pek farkl d r.
Levaz m- hayatiye hususunda birçok eye muhtaç bulunuyor. G da, libas, mesken tedariki laz m geliyor. Bunlara âlemde mebzul olarak tesadüf
ederse de ebnâ nev’inden daha birçoklar da ayn halde muhtaç bulunduklar
için arzu ettiGi ve inde’l-hace intifa’ etmek üzere olup saklamak istediGi bir
eyde kendisine aid bir hakk- rüchan olmad kça o eye el uzatmaG tecavüz
ve mucib-i mücazat biliyor. Bilakis hakk- rüchan mevcut olan bir eye âhar
taraf ndan taarruz olunursa kendisinde bir hiss-i müdafaa galeyan eder ve
terk-i mudafaay zillet ve meskenet tan yor.
Beka-y nesil için de bir zevceye ve onunla mua eret ve ebnâ nev’inden
sair ihvan ve evlad yla birlikte ya amak hususunda da ayn ihtiyaç ve
mü kilata tesadüf ediyor. te u ihtiyaç insana bir hakk- tasarruf ve malikiyetin subutunu müstelzim olduGu gibi bu hakk n muhafazas için de
laz mu’l-icra bir kanun iktiza ediyor. Madem ki insan muhtaçt r tabiat n n
meyledebileceGi ve lüzumundan intifa’ ve istifade için h fz etmek üzere arzu
ettiGi eyi âhar n hakk na tecavüz etmemek art yla nerede bulursa almakta
serbesttir. Bir kere ald , ihraz etti mi ona malik olur; kendisine ve gayra mazarrat etmemek art yla o eyde istediGi gibi tasarruf eder.
nsan ber-hayat oldukça bu ihtiyaçtan kurtulmaz. Fakat terk-i hayat ettikten sonra kabza- tasarrufunda bulunan emvalini ber-hayat ve muhtaç
bulunanlara hedef-i taarruz olarak b rak yor. Kimsenin tasarrufuna geçmeyerek hizane-i hilkatte mevcut olan emval için hakk- malikiyetin subuti ihtiyâri ve onu ihraza sarf- kuvvet ve mesai eden kimsenin ona malik olmas muvaf k- ak l ve hikmet ise de müteveffan n b rakt G zahmeti çekilmi hemen
istifade ve intifaa amade bir mala malikiyet ve hakk- rüchan n sübutu ihtiyari olmay p halkî olmas ayn- hikmet ve ihtiyari bulunmas mucib-i cidal ve
mefsedettir.
4u halde sebeb-i mülk iki k s md r.
Birincisi: 4ira, istila, ittihab gibi ihtiyari;
kincisi: rs gibi zt raridir.
kinci k sm n müstehikleri hangi ademler ve nisbet-i istihkaklar neden
ibaret olduGu tayin gayet mühimdir. Bu hususta nazar- itibara al nacak cihet behemahal medeniyet ve ravab t- ictimaiyyeyi te’yid ve intizam- asayi i
te yide kâfi ve kâfil olmal d r. Bu maksad n te’mini ise ebnâ-y be erin tabiat
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ve yekdiGerine münasebetiyle derece-i ihtiyaç ve irtibat n öGrenmeye ve hakikatiyle bilmeye vabestedir. Bu marifet-i tâmme insana müyesser olmad G
için her kavim kendi vukuf ve adetleriyle mütenasip birer usül tutarak terk-i
hayat edenlerin emvalini o suretle iktisam edegelmi ler. Afitâb- cihântâbrisâlet (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz’in ba’sinden mukaddem,
mehd-i zuhur-i eriat- Garra olan ceziretü’l-arab ve bâhusus aktarhicaziyede sakin akvam terikeye istihkak hususunda ata binmek, silah isti’mal etmek ve kabileye kar vaki olacak tecavüzü men’le a iretinin emval
ve namusunu muhafazaya iGtinam- emvâle müstaid ve müteheyyi’ bulunmak cihetlerini nazar- itibare alm lar ve böyle nefsini muhataraya atmaya
amade bulunan taife-i ricalin bâd ü heva olan mirasa istihkaklar n muvaf kadl ve hakkaniyet tan m lard . Onun için meyyitin muhlefat n akrabas ndan harbe muktedir ricale verirler. Kad nlar ile harb ü darbden aciz ihtiyarlar , küçük oGlanlar mahrum ederlerdi.
Mesela, bir adem vefat ettiGinde validesi, haremi birkaç k z yla harbe
muktedir biraderi yahut ammi bulunsa terikeyi biraderi yahut ammi al r,
öbürleri hissedar olamazd . Kezalik ihtiyar ve aciz pederi bulunsa yine mahrum olurdu. Vakta ki mihr-i münir-i slamiyet tulu’ ile bütün cihana ne r-i
envar- adalet ve marifet etmeye ba lad aheste aheste adât ve kavanin-i kadîme izmihlal ve i’tidale yüz tuttu.
Bu babda eriat- mutahhara-y slamiyye evvela peder ve valideye ve
baz ekaribe vasiyet edilmeyi emr buyurdu. Bu suretle farz olan vasiyet mal n
sülüsünü tecavüz etmemesi laz m ve ayed musi muhalefet ve tecavüz ederse
muteber olunmazd .
Bir müddet bununla amel olunarak her iki taraf adl ve hakkaniyete tedrici s nd r ld . Ne öteden beri müstehik olanlar n gayz ve adavetini mucip
olacak derecede hisseleri tenzil ve ne de maGdur edilmekte bulunanlar n galeyan ve tecavüzüne müsaade olundu. Belki bir selûb-i hikmet üzere nâs n
adât ve ahlak ta’dil ve tehzib buyuruldu. Zaten eriat- slamiyye de bu tarik-i tedric ve teenni -tahrim-i hamr vesaire de olduGu gibi- bir sünnet-i
mer’iyyedir.
Bir zamandan sonra rical ve nisan n varis yani akrabas n n gerek az
gerek çok neden ibaret ise mal ndan muayyen hisseye müstehik bulunacaklar beyan buyurularak adet-i kadimenin külliyen duçar- taGayyür olacaG ilan
olundu ise de hisseleri tayin buyrulmad . O zaman terike taksim ve tefrik
edilmeyip siham ve müstehiklerin tayini hakk nda zuhur edecek emr-i
sübhaniye intizar olunuyordu. Pek çok geçmeksizin nihayet hicret-i
seniyyenin üçüncü senesi evvalinden sonra hisseler ve müstehikler suret-i
kat’iyede beyan ve ba’dema hiçbir varis için vasiyet caiz olamayacaG ilan
buyruldu. Varis ile muris beyninde mevcut cüz’iyyet ünsiyyet efkat, muavenet, nusret ve daha ba ka mebna-y medeniyet birçok hikmetler üzerine mü-
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esses olan usul-i tevris ile ahkâm- vasaya beyne’l– slam bu suretle takarrur
etmi tir.
Binaenaleyh bir ademin vefat yla ihtiyac munkat ’ olan emval bu usul
mucebince akraba-i taalukat ndan ber-hayat olanlara intikal eder ve onlar da
bila ihtiyar malik olurlar. 4uras malum olmal d r ki mevt, meyyitin hal-i
hayat nda mutasarr f ve vaz ’u’l-yed olduGu cemi’ emvalinden ihtiyac n
kesmez çünkü mevt bir acz-i halisdir. htiyaca münafi olamaz. Ba’del-irtihal
muhtaç olduGu cihete terikesinden mikdar- kâfi meyyitin mülkü olmak üzere
sarf olunur. Tekfin, techiz mesarifi tesviye-i düyun, tenfiz-i vasiyet gibi.
Çünkü insan hayat nda libas ve meskene muhtaç olduGu gibi
memat nda da muhtaçt r. Kezalik, azab- ahiretten kurtulmak için dünyada
iken borcunu ödemeye nas l muhtac ise öldükten sonra da muhtact r. Yine
emvalinin bir miktar n saGl G nda hayrata sarf ve tasarrufla nail-i mesûbât
olmaya ihtiyac gibi mukteza-y be eriyet olarak vaki olan kusurunu telafi ve
tedarike irtihalinden sonra da muhtaçt r.
Binaenaleyh sülüsünü tecavüzle varise mazarrat etmeyecek surette mal ndan bir miktar nda ba’de’l-mevt tasarrufu nafiz olur.
fadât- sab kadan müstebân olduGu üzere emval ve hukuka ba’del
mevt taalluk eden ahkâm üç k s md r. Çünkü meyyitin mukaddemen vaz ’u’lyed olduGu metrukât na taalluk eden hak ya müteveffan n hayat nda hakkabd olarak vacib ve laz m olmu tur; ya böyle deGildir.
Birinci k s m deyn ve ecel-i deyn gibi zimmete yahut vedâi’ ve
maGsubun reddi gibi a’yâna taalluk eden haklar olup Ahkâm- Mecelle’de
beyan olunmu tur.
kinci k sma gelince o da iki nev’idir. Zira ba’del mevt vacip ve sabit
olacak hakk n vücup ve lüzumu ya meyyitin hal-i hayat ndaki tasarruf-i
kavlisine mevkufdur ya deGildir.
Nev-i evvel kitabü’l-vasayâda nev’i sani lm-i feraizde bahs ve beyan
olunur.
4u halde evvelen ahkâm- hayatiyeye ebih olan vasayâdan saniyen
feraizden bahs olunmak icab eder. Ve billahi’t-tevfik.
K TABÜ’L-VASAYA B R MUKADD ME LE K BAB VE B R HAT MEY
HAV D R
Mukaddime vasiyetin taksim ve ta’rifi ve ba’z
yan ndad r.

st lahat- f kh yye be-

1. Madde:
Vasiyet ve îsâ ikisi bir manaya olup ikiye munkas md r.
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Birincisi: Bir adem kendi mal na vefat ndan sonra ahara teberru tarikiyle malik etmektir. Buna “vasiyet bi’l-mâl” denir.
kincisi: Bir kimsenin diGer birine kendi vefat ettikten sonra mal ve
küçük çocuklar n n tesviye-i umuru hususunda tefviz-i tasarruf etmesidir.
Buna da “vasiyet bi’t-tasarruf” denir.
2. Madde:
Musi, vasiyet eden adem ki meyyitdir.
3.Madde:
Musa bih, vasiyet olunan ey ki ayn yahut menfaatten ibarettir. Buna
da vasiyet denir. Binaenaleyh vasiyet lafz hem musa bih hem isâ, manas nda isti’mal olunur bir lafz- mü terekdir. sâ’ manas nda çok kullan l r.
4. Madde:
Musa leh, kendi için vasiyet olunan ve musa bihe müstehak olan
ademdir.
5. Madde:
Musa leyh, kendisine tasarruf tefviz olunan kimsedir. Bu ademe vasi
de denilir.
6. Madde:
Vesaya vasilik demektir.
BAB-I EVVEL
VAS YET B ’L-MAL HAKKINDADIR
7. Madde:
Vasiyetin sebebi dünyada hay r ile yâd olunmak ahirette derecâtulyaya nail olmakt r.
8. Madde:
Rüknü, falana u kadar eyi veya filan eyi vasiyet ettim demek ve buna mümasil bir söz söylemektir. Dili tutulan ademin i aretiyle vasiyet sahih
olmaz. Fakat mevtine kadar yahut bir sene miktar bu tutukluk imtidad ederek i areti i aret-i ma’hude halini al r ise o vakit ahras hükmünde olarak
muteber olur. Binaenaleyh bir kimse maraz n n iddetinden ve kemalza’f ndan söylemeye takat yok lakin akl ba nda iken u yolda vasiyet ettiGimi deyn-i ademe ba yla et diye i aret edip söylemeye kadir olmaks z n
mus rren vefat etse bu vasiyet sahih olur.
9. Madde:
Vasiyetin art yedidir.
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Birincisi: Musinin teberru ve temlike ehil olmas d r. Binaenaleyh
memlukun, mecnunun, ma’tuhun, bil-külliye akl zail olan marizin, saGîrin
vasiyeti sahih olmaz.
Fakat saGîr-i mümeyyiz techiz ve defni hakk nda vasiyet ederse
istihsanen caiz olur.
kincisi: Musa bihin deyn ile müstaGrak olmamas d r. Terikesi
duyunundan artmayan ademin vasiyeti nafiz olmaz.
Üçüncüsü: Musa leh vasiyet zaman nda hakikaten yahut cenin gibi
takdiren ber-hayat olmakt r. Cenin gerek musa leh ve gerek musa bih olsun
vakt-i vasiyetten itibaren alt aydan ekal bir müddette doGmas artt r.
Dördüncüsü: Musa leh musiyi bi’l-müba ere katl etmi bâliG olmamakt r. Katil bâliG-i müba ir olduktan sonra katli gerek amden ve gerek hataen
vaki olsun hakk nda vasiyet sahih olmaz. EGerçi müba ir deGil, mütesebbib
ise sahih olur.
Be8incisi: Musa leh musiye ba’del vefat varis olmamakt r. Musa lehin
varis olup olmamas için vakt-i temlik nazar- itibare al nd G cihetle hin-i
vasiyette musa leh varis ba’del vefat gayra varis olsa vasiyet sahih ve aksi
halinde sahih deGildir.
Mesela, oGlu olmayan bir adem biraderine bir mal vasiyet edip ba’dehu
bir oGlu dünyaya gelse vasiyet sahih olur. Lakin mahdumu hayatta iken vasiyet edip de sonra vefat ederek biraderi varis olsa sahih olmaz. Marizin varise deyn ikrar bunun aksinedir.
Alt nc s : Musa bih musinin vefat ndan sonra akitlerden biriyle temliki
kabil bir eyi almakt r.
Bahçesinde has l olacak meyveyi vasiyet sahihtir. Zira hal-i hayatta
akd-i muamele ile temlik caizdir. Lakin zaman- vasiyette kuzilaci olmayan
koyunlardan doGacak kuzular n vasiyet sahih olmaz. Çünkü hayat nda
ukuddan bir akid ile temlik mümkün deGildir.
Yedincisi: Musinin vefat ndan sonra mal n n sülüsi musa bihe müsait
olmakt r. Sülüsten fazla hakk nda vasiyet nafiz olmaz. Sülüsün kifayet ve
adem-i kifayetinde itibar yine vefattan sonrayad r.
10. Madde:
Musa lehin varis ve musa bihin sülüsden fazla olmamas gibi mücerred
vereseyi zarar ve ezadan vikaye ve dâinin hakk n muhafaza için itibar edilen
artlar mevcut olmad G surette verese veya dâin raz olsalar vasiyet nafiz
olur.
Binaenaleyh bu artlar n ba’z s vasiyetin s hhati baz s da nefaz n n
art d r. Bunda icazet veren dâin ve varisin saGir olmamas tasarrufat-
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kavliyeye ehil olmas ve icazetin musinin vefat ndan sonra vaki olmu bulunmas laz md r.
Kable’l-vefat icazet muteber olmad G gibi ba’del-vefat verdiGi icazetten
hiçbir varis ve dâin dönemez. Zira “sak t avdet etmez.” Verese ve dâinlerden
baz s raz olsa hissesi miktar nafiz olur.
11. Madde:
Vasiyetin hükmü musa lehe musa bihin milk-i cedid olmas d r. Hatta
musa bih cariye olsa hamil ise vaz- hamlden deGil ise bir hay z görmeden o
cariyeyi musa leh istifra edemez. Kezalik musa leh musa bihi ayb sebebiyle
red edemez.
12. Madde:
Vasiyet kendisine taalluk eden hükm-i er’i itibariyle dört k s md r:
a- Duyun-i mechule, redd-i vedî‘a, keffarat, hac, zekat, fidye-i salat ve
siyam hususundaki vasiyet vacib.
b- Ecanib ve akaribinden zengin olanlara vasiyet mübah;
c- Ehl-i f sk ve maasiye vasiyet mekruh;
d- Verese Gani ve yahut hisse-i irsiyyeleriyle mustaGni olduklar surette
mal n n sülüsünden biraz noksan n fukaraya vasiyet menduptur.
Verese fakir ve mirasla müstaGni olmayacaklar ise vacip olmayan vasiyeti terk evlad r.
Veresenin Gani yahut miras ile müstaGni olabilmeleri vasiyet ç kt ktan
sonra her birinin hissesine dört bin dirhem isabet etmeye vabestedir. Bu dirhem “vezn-i seb’a” nam yla maruf olan dirhem-i er’idir.
Mecidiye yirmi kuru hesab yla takriben on bin kuru tutar. Çünkü dirhem-i er’i on dört ve dirhem-i örfî on alt k rattan ibaret olup mecidiye de
vasati olarak yedi dirhem-i örfi itibar edilebileceGine binaen
(4000x14:16:7x20= 10.000) olur.
13. Madde:
Vasiyet ancak musinin mevtiyle laz m ve musa lehin kabuluyle tamam
olur. Binaenaleyh musi hayat nda vasiyetinden kavlen veya fiilen rucu edebilir. Rucu-i kavli: “vasiyetten rucu ettim” demek veya bu manay aç ktan ifade
eder bir söz söylemek ile olur. Rucu-i fiili kuma biçip dikmek gibi
maGsubtan malikin hakk n kat’ edecek bir fiile tasaddi etmek yahut ebniye
in as gibi musa bihde teslime mani bir ziyade vücuda getirmek yahut bey’
gibi musa bihden mülkünü izale etmekle olur.
Bir kimse vasiyet ettiGi bir mal satsa sonra sat n alsa yahut hibe etse
ba’dehu rucu etse vasiyetten rucu etmi olur. Lakin musa bih olan bir libas
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y kamak, vasiyetim yok diye inkâr etmek yahut vasiyetlerimi teh’ir ettim
demek rucu deGildir. “Vasiyetim bat ld r” yahut “terk ettim” demek rucu addolunur. Kezalik “Zeyd’e olan vasiyetim Amr’ad r” derse evvelki vasiyetten
rucu etmi olur ve Amr musa leh olarak ikinci bir vasiyet tahakkuk eder.
14. Madde:
Vasiyetin hükmünün sübutu musinin vefat ndan sonra olacaG ndan
kable’l mevt musa lehin red ve kabulü bat ld r.
15. Madde:
Musa leh musa bihe mülk-i cedid olmak üzere malik olacaG ndan ve
hiçbir kimse bir kimseye r zas olmayarak mülk isbat na salahiyettâr olmamas mukarrer bulunduGundan musa bih musa lehin mülküne ancak kabul
ile dahil olur. Fakat musinin vefat ndan sonra musa leh dahi red ve kabul
etmeksizin vefat ederse musa bih musa lehin veresesinin mal olur.
16. Madde:
Hakikaten yahut evvelen musi ve ba’dehu musa lehin mevti suretinde
olduGu gibi delaleten kabul tahakkuk ittiGinde vasiyetin hükmü olan mülk
sabit olur, teberruat- sairede olduGu gibi kabza bunda lüzum yoktur. Kabûlün lüzumu musa leh bi’ - ahs muayyen ve kabulü mümkün olduGu takdircedir. Amma muayyen olmaz yahut kabulü mümkün deGilse kabule lüzum
yoktur. Mutlaka fukaraya, mesalih-i mescide, hacca, gazaya, cenine vasiyet
gibi.
17. Madde:
Müslimin müslime, gayri müslimin gayri müslime vasiyeti sahih olduGu gibi, müslimin gayri müslime, gayri müslimin müslime de vasiyeti sahih
olur. Lakin müslimin gayri müslime vasiyetinde gayri müslim dar- harbte
sakin ehl-i harb ve mürted olmamas artt r.
18. Madde:
Tebea-i gayri müslimenin vasiyeti dört k s md r:
a- Ya hem kendi mezhebince ve er’an masiyet olur, yahut
b- Her ikisine nazaran ibadet olur yahut,
c- 4er’an masiyet mezhebince ibadet yahut,
d- Bunun aksi olur.
Birinci ve dördüncü k s mlarda muayyen ademler zikrolunmu ise onlara temlik olmak üzere sahih olur, deGilse sahih olmaz. kinci ve üçüncü k s mlarda mutlaka sahih olur.
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19. Madde:
Bir adem malik olduGu hayvan n veya cariyesinin karn ndaki haml ve
ceninini müstesna tutarak yaln z anas n vasiyet etse sahih olur. Zira “kendi
ba na akdi sahih olan eyin istisnas da sahih olmas ” kaide-i mukarrarad r.
Yaln z haml ve ceninin vasiyet edilmesi caiz olacaG yukar da beyan olunan
eraitten müsteban olduGu cihetle vasiyet de istisnas da sahih olmak icab
eder.
20. Madde:
Haml istisna edildiGi halde -musinin vefat ndan sonra musa lehin kabulü ve terikenin taksiminden evvel musa biha doGursa eGerçi anas yla yavrusunun k ymeti sülüsü tecavüz etmez ise ikisi de musa lehindir. Tecavüz
ederse evvelen anas ndan saniyen yavrusundan ikmal etmek üzere sülüs
miktar n alabilir, fazlas veresenindir. EGerçi viladet taksim ve kabulden
sonra olur ise her ikisi de musa lehindir.
21. Madde:
Vasiyetin arta taliki caizdir. Binaenaleyh bir mariz; “4u hastal ktan
vefat edersem u kadar kuru falan cihete vasiyetim olsun” dese badehu o
hastal ktan ifayâb olsa vasiyetin hükmü kalmaz. Kezalik dâin medyuna
hitaben; “Ben vefat ettiGimde sen bana olan borcundan beri ol” dese bu sözü
vasiyet olduGu için sahih olur. bra olsa sahih olmazd . Zira ibran n artgayr- vak a ta‘liki sahih deGildir. Bu surette; “Sen öldüGünde beri ol” dese
bu sözün vasiyete ihtimali olmad G için ibra ve gayr-i sahih olur.
Lakin hal-i maraz nda ettiGi vasiyette böyle talik’a dair bir eyi söylemeyip mutlak olarak vasiyet ettikten sonra kesb-i afiyet ile birçok seneler
ber-hayat kalsa vasiyete halel gelmez.
22. Madde:
Musa bihin mechul olmas vasiyetin s hhatine mani deGildir. Yaln z o
mechulü veresenin beyan etmesi laz md r. Az-çok k ymetli bir eyi beyan edip
musa lehe teslim etmek üzere vereseye cebr olunur. Mechulu vasiyet; “Mal n
baz s n yahut bir miktar n vasiyet ettim” demek gibidir.
23. Madde:
Musa lehin vasiyette mezkûr olmamas vasiyetin s hhatine mani olmaz, fukaraya sarf olunur.
Mesela, “Mal n u kadar n vasiyet ettim” dese de fazla söz söylemese
vasiyet sahih olur ve musa bih fukaraya verilir. “Mal n sülüsünü hayrata
vasiyet ettim” dese köprü ve mescid binas na ve talebe-i ulûma sarf olunur.
24. Madde:
Musa leh bi’ - ahs tayin olunmam

“Yaln z fukaraya” diyerek cinsi
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beyan olunmu ise bu mekule musa lehin baz kay t ile tahsisine itibar yoktur.
Mesela, “Filan belde veya mahallenin fukaras na” diye vasiyet etse
ba ka mahallenin fukaras na sarf caiz olur. Fakat o mevkiin fukaras na sarf
olunmak efdald r.
Kezalik, huccac n fukaras na dense, askerin fukaras na ve diGer fakire
sarf olunabilir.
25. Madde:
htiyaç manas n mu ’ir bir vas f zikriyle tarif olunan musa lehler gayrmahsur olurlar ise aGniyalar vasiyete dahil olmaz.
Mesela, mahbuslara, yetimlere, borçlulara, kötürümlere diye vasiyette
bunlar n aGniyas dahil olmaz.
Fakat mesela, “Mekke mücavirlerine” der ve bunlarda mahsur ve
ma’dûd kimse olurlar ise aGniya ve fukaras na ale’s-seviye tevzi’ olunur. Yüz
neferden ziyade olan kavm, kavm-i Gayr-i mahsurdur. (mecelle, 1646) Keza
fi’l-Bahr fî vasiyyeti’l-ekârib.
26. Madde:
Falan mahallenin delikanl lar na yahut falan esnafa ta’biri gibi ihtiyaç
ifade etmeyen bir laf z ile tarif olunur ve anlarda gayr-i mahsur olurlar ise
vasiyet bat l olur.
27. Madde:
Kom uya vasiyet musinin evine muttas l olan kom uya haml olunur ve
bunda malik sakin, erkek, kad n, müslim, gayr-i müslim, saGir, kebir dahil
olur. Lakin bunlar gayri mahsur iseler muhtaç olanlar na verilir.
28. Madde:
Falan n evlad na diye vasiyette o ademin sulbî evlad n n zukur ve
inas na musavât üzere, “Veresesine” dediGi takdirce ikili birli tevzi’ olunur.
29. Madde:
“Mal m n mesela, sülüsünü mescide vasiyet ettim” dese sahih olur. Fakat “Mescide sarf olunmak üzere vasiyet ettim” demek evlad r. Bu surette
musa bih mescidin kandiline mesarif-i tenviriye ve ta’miriyesine sarf olunur;
tezyinat na sarf olunmaz. Fakat mescid eGerçi M sru’l-Kahire’nin Camiu’lEzher’i gibi mesken talebe ve me’va-y fukara ise onlara sarf olunmal d r.
30. Madde:
Ma’dum olan musa leh bir eye müstehik olmaz. Binaenaleyh, “Falan
ve falana sülüsümü vasiyet ettim” dediGinde bunlardan birinin zaman- vasi-
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yette vefat etmi bulunduGu zahir olsa sülüsün mecmuunu ber-hayat olana
vasiyet etmi olur. Fakat icab- vasiyet sahih olduktan sonra musa lehlerden
birinin istihkaka ehliyeti zail olarak vasiyetten ç ksa kendisine isabet edecek
hissede vasiyetten hariç olup diGer müstehik ancak kendi hissesini alabilir.
Mesela, sülüs-i mal muayyen iki ademe vasiyet olduktan sonra bunlardan
biri musiden evvel vefat etse hayatta olan ancak sülüsünün n sf na müstehik
olabilir. Kezalik, ecnebi ile varise vasiyet olunan meblaG- malumun, yaln z
n sf ecnebinindir.
Hülasa bir musa leh eGerçi vasiyete dahil olduktan sonra f kdan- art
ve yahut zeval-i ehliyetten dolay vasiyetten ç kar ise diGer musa leh hakk nda ziyadeyi mucib olmaz.
Ve eGer esasen ehliyet mefkud olduGu için vasiyete dahil olmam ise
musa bihin tamam diGer musa lehin olur. Mesela, “Zeyd ile duvara meblaGma’lumu vasiyet ettim” dediGinde meblaG- mezkûrun cümlesini Zeyd’e verilir. Lakin “Zeyd ile -ben öldüGümde fakir bulunur ise- Amr’a u kadar kuru
vasiyet ettim” dediGi halde musinin vefat nda Amr Gani bulunsa Zeyd musa
bihin n sf na müstehak olur.
31. Madde:
Mevâdd- ânifede olduGu gibi musa lehler muayyen ademler ise icab n
s hhatinde itibar zaman- vasiyete, muayyen deGiller ise musinin vefat zaman nad r.
32. Madde:
Musa bihin hisse-i ayia veya mal- mü terekten muayyen bir miktar
olmas vasiyetin s hhat na mani deGildir. Binaenaleyh mü terek haneden
muayyen bir odan n vasiyeti caiz olur da musinin vefat ndan sonra hane
taksim olunduGunda o oda musinin hissesine isabet eder ise musa lehe verilir. sabet etmezse; isabet eden diGer k s mdan o odaya bi’l-mesaha müsavi
bir miktar verilir. Bu surette vaki olan ikrar n hükmü de ayn böyledir.
33. Madde:
Musa leh müteaddid olduGunda her birine verilecek hisse hakikaten
yahut takdiren tayin edilmemi ise müsavat üzere ve hisse beyan olunduGu
surette sehimlerin mecmuu sülüsü tecavüz etmez ise hisseleri nisbetinde
taksim olunur. Mecmu- siham n sülüsü tecavüzünde bi’z-zarure sülüsten
fazla hakk nda verese raz olmad kça vasiyet nafiz olmayacaG ndan musa
lehler yaln z sülüse müstehik olacaklar malumdur. Fakat bu sülüsün tevzii
tafsile muhtaçt r.” 4öyle ki:
Musa lehlerden her birinin hissesi sülüs ile rub’ yahut sülüs ile südüs
gibi sülüsü tecavüz etmezse sülüs-i mal her birine vasiyette mezkûr hisse
nisbetinde ve eGer tecavüz eder ise ale’s-seviye taksim olunur. Mesela: Bir
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sülüs Zeyd’e ve diGer bir sülüs de Amr’a vasiyet olunsa verese ziyadesine raz
olmad kça yaln z bir sülüs bi hükmi’n-nisbe münasefeten taksim olunur.
Birine sülüs diGerine südüs tayin olunduGunda sülüsün südüsü, südüs
sahibine sülüsani sülüs sahibine verilir zira 1/3 1/6 = 2/6 1/6 ifadesinde
suretlerin yekunu üçe bâliG olduGundan sülüsün üçte ikisi sülüse, biri
südüse ait olur.
Ama “Zeyd’e sülüs, Amr’a mecmu- mal” der ise sülüs münasefeten
taksim edilir. Çünkü sülüsten fazla hakk nda vasiyet nafiz olmayacaG ndan
yaln z bir sülüs iki ademe vasiyet edilmi gibi olmu tur.
Birine sülüs diGerine n sf tabirinde yine böylece tasnif edilir. Tafsilatmezkûrede ancak sülüs, rubu’, n sf ve bunlara mümasil cüz-i ayi hakk nda
caridir. Derahim-i mürsele yani “4u kadar kuru falana, u kadar kuru falana” suretinde vaki olan vasiyetlerde musa bihlerin yekünü sülüsü tecavüz
ettiGi; verese dahi r za göstermediGi halde vasiyet yine sülüs hakk nda muteber olur ise de sülüs musa lehlere mutlaka nisbet üzere taksim olunur. Yani
ziyade para vasiyet olunan musa lehe ziyade, az para vasiyet olunana azl G
nisbetinde az vermek laz m gelir.
Mesela, Zeyd’e otuz, Amr’a altm lira vasiyette terike doksan lira ç ksa
Zeyd’e on, Amr’a yirmi lira vermek icab eder. Zira Zeyd’e ait olan otuz lira
doksan liradan ibaret olan hisseler yekûnunun sülüsü ve Amr’a raci’ olan
altm lira ise doksan n sülüsan olduGu cihetle terikenin sülüsü olan otuz
liran n sülüsü olmak üzere on lira Zeyd’e, sülüsan olmak üzere yirmi lira
Amr’a verilmesi laz m gelir.
Umumi olarak diyebiliriz ki musa lehlerin her birine tahsis olunan paran n miktar (d) terikenin sülüsü (h) ve hisselerin yekünü de (k) ile irae
olunduGu surette hxd=m ifadesi has l ve bu vechile taksim olunur.
k
30x90/30=10, 30x60/90=20
34. Madde:
Musa bihin ayn olmas caiz olduGu gibi menfaat veya Galle olmas dahi
caiz olur. Mesela müddet-i malume ve yahut ebeden bir hanenin süknas n
veyahut bir hayvan ve kölenin isti’mali ve istihdam ve yahut bunlar n
Gallesini vasiyet sahihtir. Bu suretlerde haneye ve hayvana sülüs müsait ise
musa lehe teslim olunur. Sülüs müsait deGil ve bunlardan maada mal da
yok ise hane eslasen taksim ve hayvan muhayee edilir. 6alle, bir arsan n
has lat ve kiras ve bir hayvan veya kölenin ücreti ve bunlara mümasil olan
eylerdir.
35. Madde:
Musa leh bi’l-menfaat musa bihi icar edemez. Kezalik musa leh bi’l-
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Galle dahi istihdam ve intifa’ edemez.
36. Madde:
Bir mal n rakabesini yani kendisini bir ademe, menfaatini de diGer
ademe vasiyet sahih olur ve musa leh bi’l-menfaat vefat ettiGinde mal musa
leh bi’r-rakabeye verilir.
37. Madde:
Muhtelif cihetlere tahsis edilmi birkaç vasiyet ictima’ eder ve sülüs
mal bunlar n umumuna kifayet etmez ise farz olan vasiyetlere evvelen sarf
ve eGerçi artar ise farz olmayan vasiyetlere ondan sonra sarf olunabilir. 4ayet
vasiyetler hükmünce müsavi olur ise meyyitin vasiyette ibtida söylediGine
evvelen sonra zikrettiGine ba’dema sarf olunur.
Yani bu suretteki tertib-i zikriye riayet olunur. Suret-i ulâda riayet
olunmaz.
38. Madde:
Musa bih itibariyle vasiyet üç k s md r.
Birincisi: Musiye mevcut ve muayyen bir mal ve sülüste müsait olmakt r. Bunda musa leh muda’ ve musa bih verese yahut vasinin yedinde vedia
hükmündedir. Hatta bila teaddi telef olsa zaman laz m gelmez.
kincisi: Musa bih sülüs, rubu’ gibi bir cüz-i ayi‘ olmas d r. Bunda da
musa leh varis ile erik hükmündedir. Onun için vasiyetten sonra musi biraz
daha mal kazan p ba’dehu vefat etse hin-i vefat nda mevcut olan maldan
musa leh hissesini al r. Verese; “Terikenin u kadar vasiyetten sonra has l
olan mald r. Senin onda hissen yok diye musa lehe müdafa‘a edemez.
Hatta musi vefat ndan sonra bir eye malik olsa musa lehin o malda da
hissesi olur.
Üçüncüsü: Musa bih, “Derahim-i mürsele” yani “falan mal” veya “ u
kadar hisse” denmeyip “ u kadar kuru ” diye tayin olunmu bulunmas d r.
Bunda musa leh “Garim” yani “alacakl ” hükmündedir. Ba’de’l-vefat terikede
o miktar nakid var ise musa lehe verilir. Yok ise deyn gibi terike sat l p tesviye olunur. Fakat bu deyn duyun-i saire gibi olmay p evvelen deyn-i s hhat,
saniyen deyn-i maraz, salisen deyn-i vasiyet ifa ve duyun-i saire mecmuu
maldan, deyn-i vasiyet ise sülüsten eda olunur.
39. Madde:
Hareminden ba ka varisi olmayan bir zat mal n n küllisini bir ademe
vasiyet etse haremi icazet vermediGi surette terikenin alt da biri hareminin,
be i musa lehin olur. Bu meselede vasiyet eden zevce olup terike hareminden
zevcine kald G farz olunsa terikenin sülüsü zevcin, sülüsani musa lehin olmas laz m gelir. Çünkü musa leh evvela sülüsü al r ba’dehu taksime girer.
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40. Madde:
“Beni falan kabristana falan zat n civar na defnedin” diye vasiyette
mahalli mezkure nakil mesarif-i mucib olmaz ise riayet olunur. Lakin “Haneme defnedin” derse sahih olmaz.
41. Madde:
“Kitaplar m benimle beraber defnedin” derse kitaplar n defni caiz olmaz. Fakat içinde kimsenin asla fehmedemeyeceGi yahut diyanete ve cemiyet-i be eriyeye muz r eyler var ise o vakit defn olunmal d r.
BABU’S-SÂNÎ
VAS YYET B ’T-TASARRUF VE VAS HAKKINDADIR
42. Madde:
Vasiyet bi’t-tasarruf icab ve kabul ile münak d olur. “Bana vasi ol”,
“Ben öldükten sonra küçük çocuklar ma bakmay taahhüt et”, “Borcumu
öde”, “Vasiyetlerimi tenfiz et”, “Sen benim vasimsin” demek ve bunlara mümasil bir söz söylemek icabd r.
43. Madde:
“Bana vasi olmak art yla sana yüz kuru ” dese o adem vasi ve art bat l olur. Bu yüz kuru vasi hakk nda vasiyet olmu olur da sülüsten itibar
edilir. Kezalik “Vasiyetlerimi tenfiz için seni bin kuru a isticâr ettim” derse
ba’de’l-mevt icare bat l olacaG ndan bu bin kuru yine sülüsten itibar edilir.
Bu sözüyle musi icab etmi olur.
44. Madde:
cab n kabule mukarin olmas laz m deGildir. Musa ileyhin bir müddet
sonra hatta musinin vefat ndan sonra kabulu sahihtir.
45. Madde:
Kabul, musinin vefat ndan sonra vaki ise kabul ile, hayat nda ise
musinin vefat yla vasiyet laz m olur. Binaenaleyh musinin icab ndan sonra
musa ileyh sükut edip red ve kabul etmediGi takdirce ba’de’l-mevt musa ileyh
muhayyerdir. Dilerse kabul, dilerse red edebilir. Kabul ettikten sonra rucu’
edemez. Lakin bu surette ba’de’l-vefat, “Reddettim” dedikten sonra kabul
ettim dese kabulü sahih olur. Fakat, “Reddettim” deyince hakimu’ - er’ burada infaz ile musa ileyhi vasiyetten ihraç ettikten sonra kabul edecek olursa
sem‘ ve itibar edilmez.
46. Madde:
Musinin hayat nda kabul vaki olduktan sonra musi rucu’ edebildiGi gibi musa ileyh dahi rucu’ eder. Lakin rucu’undan musiyi haberdar etmesi artt r. Hatta musa leh suret-i sâlifede musinin g yab nda rucu’ edip haber-i
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rucu’ musiye vas l olmadan vefat eylerse rucu’ sahih olmay p musa ileyh
vesayetten kurtulamaz.
47. Madde:
Kabul kavlen olduGu gibi fi’len de olabilir.
Mesela, musa ileyh lisanen kabul etmeksizin ba’de’l-vefat terikeden bir
miktar n satsa vasiyet laz m ve bey’ nafiz olur. Musa ileyh kendisinin vasi
tayin olunduGundan gerek haberdar olsun, gerek olmas n çünkü vesayet
vekalet gibi ancak asilin hayat nda sabit olan niyabet deGildir. Belki veraset
gibi hilafettir.
Verasetin subutu varisin varis olduGundan haberdar olmas na tevakkuf
etmediGi gibi vesayetin subutu da tevakkuf etmez.
48. Madde:
Musinin vasayas ndan baz s n tenfiz etmek verese için bir eyi i tirâ
etmek, müteveffan n borcunu ödemek gibi eyler ayn terikeden bir eyi satmak gibi hep kabul-i fi’lidir.
49. Madde:
Meyyitin mal nda vasinin tasarrufu nafiz olmas vasînin velayete ehil
olmas na yani âk l bâliG hür musi müslim ise müslim adil ve emin olmas na
mütevakk ft r. EGerçi musi bu evsaf haiz olmayanlardan birine vasiyet ederse hakimu’ - er’ bunlar vesayatten ihraç ile diGer bir ehlini nasb eder.
50. Madde:
Velayete ehil olmayan vasiler hakimin ihrac ndan mukaddem ehliyet
kesb etseler sonra hakim ihrac edemez. Mesela, sabi vasi tayin olunup
ba’dehu bâliG olsa mücerred, “Vasiyet zaman nda sen sabi idin” diye hin-i
buluGunda hâkim azl edemez.
51. Madde:
Vasinin umuru vasiyeti icradan aczi sabit olur ise hakim bir vasi daha
tayin ve ilave eder. Ve hiyaneti tahakkuk ederse azl eder. Lakin emin ve muktedir oldukça azl edemez.
52. Madde:
Vasinin taaddüdü caizdir. Vasi müteaddid ise (gerek ayr ayr tayin
olunsunlar, gerek def’aten akd-i vahid ile vasi olsunlar) meyyitin mal nda
münferiden tasarrufu caiz olmaz; diGerinin iznine mevkuf olur. Fakat techiz
ve tekfin mesarifi, meyyitin hukuku hakk nda mahkemede husumet, t flsaGirin muhtaç olduGu eyleri i tira, t fl için kabul-i hibe, muayyen vedian n
reddi, muayyen vasiyetin tenfizi, telef olmas me’mul olan mal n bey’i, dökülmü , saç lm mal n cem’i, bey’-i fasidin reddi, terikenin h fz gibi mevak -

Q

%*!#

%

#

@ "# 7" "

<

$@ ! 7 .<

! !&

#

@

, /

zaruret bu hükümden müstesnad r.
53. Madde:
Müteaddid vasilerden biri hin-i vefat nda ber-hayat olan vasiye yahut
ahar bir ademe vasiyet eder ise hakimin diGer vasi ilavesine lüzum yoktur.
EGerçi vasiyet etmemi ise ahar bir vasi daha ilave eder.
54. Madde:
Meyyit vasi tayin etmediGi surette hakim tayin eder. Meyyitin tayin ettiGi vasiye, “vasi-yi muhtar” hakimin tayin ettiGine, “vasi-yi mansub” denir.
55. Madde:
Vasi-yi muhtar, vefat nda kendisine bir vasi tayin etse o vasi hem kendi terikesi hem meyyit olan terikesi hakk nda vasi olur.
56. Madde:
Vasi gaib olan verese taraf ndan musa leh ile terikeyi iktisam etse caizdir. Hatta ba’de’t-taksim vereseye ait olan mal vasinin yedinde bilâ teaddî
telef olsa musa lehin ald G mal taksim edeceGiz demeye; musa lehe rucu’a
haklar yoktur. Fakat musa leh taraf ndan vasi terikeyi iktisam etse sahih
olmaz. Binaenaleyh vasi yedinde musa lehin sehmi telef olsa terikenin bakiyesinin sülüsünden musa leh hissesini al r. 4öyle ki terike-i bakiyenin ayn
verese yedinde baki ise onlardan musa leh hakk n al r. 4ayet helak olmu
ise vasi yahut vereseden hangisini isterse tazmin ettirir.
57. Madde:
Vasi bedel-i hac için tayin olunan meblaG terikeden ald ktan sonra
kendi yedinde yahut hacca gidecek zat n yedinde bilâ teaddî telef olsa terike-i
bakiyenin sülüsünden yine bir adem hacca gönderilir.
58. Madde:
“6urema” yani alacak sahiplerinin haberi olmaks z n vasi terikeden bir
mal satsa bey’i sahih olur.
59. Madde:
Vasi saGirin terikeden hissesini sat p semeni yedinde telef olduktan
sonra mebia müstehak zuhur etse vasi mü teriye zamin olduGu semeni
saGirin mal ndan al r. SaGir de vereseye rucu’ eder.
60. Madde:
Vasi ahar diyara gidecek olur ise saGirin mal n da beraber götürebildiGi
gibi mudarebe yahut bida’a veya vedî’a yahut saGirin deyni ve kendi deyni
için rehin suretiyle ahara verilebilir.
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61. Madde:
Vasi saGirin mal n kendi deynine rehin verdiGinde mal telef olur ise
borcundan rehinin helakiyle sak t olan mikdar saGire zamin olur.
62. Madde:
bilir.

SaGire ait olan hususta vasi-yi uhra bey‘ ve ira ve isti’cara tevkil ede63. Madde:

Vasi yetimin mal n mudarebe suretiyle isti’mal edebilir. Lakin evvel
emirde vasi kendi için mudarebe tarikiyle ticaret etmek üzere muameleye
bed’ ettiGine i had etmek artt r. EGerçi i had etmemi ise vasinin sat n ald G mal yetimin olur.
64. Madde:
Yetimin mal n velev vaz mukabilinde olsa bile hibe edemez.
65. Madde:
Kâr yetime ait olmak art yla yetimin mal yla ticaret etmek üzere vasiye cebr olunmaz. Kendi arzusuyla ticaret ederse caizdir. Kâr nefsine ait olmak üzere ticaret ederse re’su’l-mâl zamin olur. Kâr vasiye ait olarak yetimin onda hakk olmaz ise de mezkûr kâr ile intifa’ etmeyip tasadduk etmek
üzere diyaneten emr olunur.
66. Madde:
SaGirin mal n vasi kendi havay c na sarf ettikten sonra, sarf ettiGi
mikdar- paray yerine koysa zamandan kurtulamaz. MeGer ki yetim bâliG
olup da vasi meblaG- mezkûru teslim ede yahut saGir için ona mukabil bir
mal al p da ahitlere: “Benim yetime u kadar borcum vard r. te ona mukabil u mal yetim için al yorum” diye i had eder ise o vakit zamandan beri
olur.
67. Madde:
Tohum yetimden olmak üzere tarlas n vasinin ortak ziraat etmesi caiz
deGildir. Tohum vasi taraf ndan olduGu takdirce tarlan n ba ka surette idaresinden ortak eklemesi yetim hakk nda hay rl olur ise bu muzaraa o vakit
caiz olur.
68. Madde:
Yetim hakk nda hay rl olmak art yla vasi yetimin medyunlar ndan
havale kabul edebilir. Hay rl olmak da muhalun aleyhin medyundan Gani ve
muteber olmas yla olur.
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69. Madde:
Vasi yetimin paras n ahara ikraz edemez. Zira ikraz teberru’ olduGu
gibi vasi cebren karz n tahsiline de muktedir deGildir. Bu kudret hakimde
mevcut olduGu için hakim ikraz ettiGi gibi ikraz ile tavsiye de emir de edebilir.
70. Madde:
Hakimin izni olmaks z n vasi yetimin paras n ikraz edip ba’dehu meblaG- mezkuru müstakrizden alamaz ise yetim buluGdan sonra vasiye tazmin
ettirir. Kezalik hakimin izinsiz bir adem kendi saGir veledinin paras n ikraz
etse ba’dehu o para batsa babas na zaman laz m gelir.
71. Madde:
Vasinin Gabn- yesir ile bey’i caiz, Gabn- fahi ile caiz deGildir.
72. Madde:
6aib, bâliGin ve yetimin akardan ba ka emvalini vasi bey‘ edip semeni
h fz edebilir.
73. Madde:
Vasinin akar bey’i caiz olmas sekiz surettedir.
1- DiGerinden bir misli fazlaya bey’ olmas
2- Yetim nafakaya muhtaç olup akardan maada mal bulunmamas
3- Meyyitin borcu olup akar n bey’inden ba ka bir suretle teeddiye kabil olmamas
4- Terikede -“Falana u kadar kuru vasiyet olunmas ” gibi vasiyet-i
mürsele olup da akar bey’ etmeksizin tenfizi mümkün olmamas
5- Akar n mesarifi varidat ndan fazla bulunmas
6- Akar dükkan olup eref ve k ymetten dü ecekse zann- galip has l
olmas
7- Akar cebabireden birinin yed-i taGallubunda olup istihlas olunduktan sonra yine yed-i taGalluba geçmesinden havf olunmas
8- Akar köhnele ip bey’ olunmad G takdirce tamir edilemeyip harab
olacak bir hale gelmesi
74. Madde:
Vasi yetimin mal n deGerinden fazlaya satt ktan sonra ikale etse sahih
olmaz.
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75. Madde:
SaGirin alacaG n tahsil için i’lam harc davetiye bahas gibi ücret tarikiyle ettiGi mesarifi vasinin zamin olmas laz m gelmez. Rü vet suretiyle
verdiGini, zamin olur.
76. Madde:
Vasinin meyyit üzerinde ahar n alacaG olduGunu ve terikeden bir eyi
“Falan nd r” diye ikrar sahih olmaz. Lakin muk r varis olursa hissesine aid
olmak üzere sahih olur.
77. Madde:
Bir mal vasi “Falan ademindir” diye ikrar ettikten sonra “SaGirindir”
diye dava etse mesmu’ olmaz.
78. Madde:
SaGirin mal nda hakk- tasarruf evvelen pederinin sonra pederinin vasisinin sonra pederinin vasisinin vasisinindir. Pederi vasi tayin etmediGi halde vefat ederse hakk- tasarruf saGirin ceddinin yani babas n n babas n nd r
sonra ceddinin vasisinin ba’dehu ceddinin vasisinin vasisinindir. EGerçi bunlar yok ise hakk- tasarruf hakim veya hakim taraf ndan tayin olunacak vasiye ait olur.
79. Madde:
Umur-i vesayeti meccanen ifa edecek bulunmaz ise hakim –ecr-i mislini
tecavüz etmemek art yla– ücret takdir eder.
HAT ME
VAS LER N EHADET VE BAZI MESA L- MÜTEFERR KA HAKKINDADIR
80. Madde:
Gerek meyyitten intikal etmek üzere gerek ahar tarikle olsun bir mal
için “SaGirin mülküdür” diye saGirin varislerinden iki vasi ahadet etse
ehadetleri bat l olur. Kezalik bâliG hakk nda meyyitten intikal etmek üzere
ehadetleri bat l olur. Lakin ba ka mal için ehadetleri sahih olur.
81. Madde:
Vasi olan Zeyd ile Amr, “Meyyit bizimle beraber Bekir’e vasiyet etti” diye ehadet ve Bekir de inkar etse ehadetleri laGv olur. Bu surette hakimin
üçüncü bir vasi daha tayin etmesi vacip olur. Bu tayin olunan vasi bulundukça evvelki vasiler tasarruf edemez. Fakat Bekir de vasi olduGunu dava
eder ise o vakit ahadetleri istihsanen caiz olur. Zira hakimi bir vasi intihab
ve tayin külfetinden bu ahadetle azade etmi ve üç tane vasi tahakkuk etmi olur. Kezalik meyyitin iki oGlu, “Babam z Zeyd’i vasi etti diye ahadet
Zeyd de inkar etse ehadetleri laGv olur.
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82. Madde:
Vasi meyyitin vasiyetini kendi paras ndan tenfiz etse terikeden al r. Kezalik saGire libas yahut nafakay kendi mal ndan al r ise terikeye rucu’ eder.
Lakin “Bir surette rucu’ etmek üzere al yorum” diye i had artt r.
83. Madde:
Vasi yetimin mal n satt ktan sonra daha fazla k ymetle taleb zuhur etse hakim erbab- vukufa müracaat eder. EGerçi erbab- vukuftan iki kimse
“Bu mal n deGeri vasinin satt G bahadan ibarettir, deGeriyle satm ” derler
ise fazla verene sem’ ve itibar olunmaz.
84. Madde:
Hakimin tayin ettiGi vasi meyyitin vasisi gibidir. Lakin sekiz surette
deGildir:
1- Hakimin vasisi menfaat zahire olsa bile nefsi için saGirin mal ndan
bir eye i tirak edemez. Meyyitin vasisi menfaat zahire olmak art yla i tira
eder.
2- Vasiy-yi mansûb kendi lehinde ehadeti makbul olan akrabas na bir
eyi satamaz. Vasi-i muhtar satar.
3- Vasiy-yi mansûb hin-i tayininde hakim taraf ndan kabza izin tasrih
edilmemi ise saGirin akar n dava ve hükmettirdikten sonra izin olmad kça
müddeiye olan akar kabz edemez. Vasiyy-i muhtar kabz eder.
4- Vasiy-yi mansûb saGiri hiçbir amel için icar edemez.
5- Vasiy-yi mansûbun vasisi umumi olmad kça saGire vasi olmaz.
6- Vasiy-yi mansûbun vesayeti bir hususa tahsis olunsa o hususun
gayride tasarrufu caiz olmaz.
7- Vasiy-yi mansûb adil ve muktedir olsa bile hakim azl edebilir.
8- Vasiy-yi mansûba ücret takdiri caizdir.
85. Madde:
Vasinin umur- vesayeti ifa esnas nda yetimin mal ndan hacet miktar
yemekliGine ve hayvan na binmekliGine mesaG vard r.
86. Madde:
Meyyit vasiden ba ka bir de naz r tayin etmi ise naz r n re’yi olmad kça vasinin tasarrufu caiz olmaz.
87. Madde:
Yetim müstaid ise Kur’an- Kerim ve ulum-u edebiye ta‘limi için laz m
gelen mesarifi sarfa vasi me’zundur. Sarf etmeye kabiliyetsiz ise üzerine va-
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cip olan k raati öGrenecek kadar sarfiyat yapabilir. Fazla yapamaz ve bu hususta ne laz m gelir ise ifa eder.
88. Madde:
Yetim bâliG olduktan sonra vasi mal yedine teslim edip yetim de “Pederimin mal ndan az çok hiçbir alacaG m kalmad vasiden ald m” diye i had
ettikten sonra vasinin aleyhinden terikeden olmak üzere bir mal dava etse
davas istima‘ olunur.
LÜGATÇE
-AA’yan: Gözler.
Acz-i halis: Tam acizlik.
Addolunmak: Say lmak.
A?niya: Zenginler.
Ahar- diyar: Ba ka diGer memleket.
Ahar : DiGeri, ba kas .
Ahkam- vasaya: Vasiyet hükümleri.
Ahras: Dilsiz.
Akar: Gelir getiren gayri menkul mal.
Akd-i vahid: Tek bir akit, sözle me.
Aktar- hicaz: Hicaz topraklar , taraf .
Ale’s-seviye: E it, bir seviyede.
Alem: Dünya.
Amâde: Haz r.
Amden: Bilerek, kas tl .
Avdet: Dönmek.
Ayb: Kusur.
Ayn: Maddi deGeri olan mal veya para.
Azl etmek: Birini görevden almak.
-BBa’de’l-mevt: Ölümden sonra.
Ba’dema: Ondan sonra, bundan böyle.
Bâd ü heva: Heva ve heves, eGlence.
Baha: Bedel, tutar.
Bahs: Anlat lma.
Ba-husus: Özellikle, hele.
Bali?: Yeti mi , bedeni olgunluGa ula m , ergin.
Ber-hayat: Ya ayan.
Berî: Sorumluluktan kurtulmu .
Bey’: Al -veri .
Beyan: Aç klama.
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Bey-i fasid: Asl nda deGil de vas flar nda bozukluk, yanl l k bulunan
yani doGru olmayan akid.
Bi’l-mesaha: Geni lik bak m ndan.
Bi’l-müba8ere katletmi8: Bizzat öldürmü .
Bi’z-zarure: Mecburen.
Bidaa: Kâr n sermaye sahibine ait olmas art yla sermaye vermek.
Bila teaddi: Hatas , kusuru olmaks z n.
-CCebabire: Zalimler.
Cebr olunur: Zorlan r.
Ced: Dede.
Cedid: Yeni.
Cenin: Ana karn ndaki çocuk.
Cidal: Mücadele.
Cüz-i 8ayi: Bilinen k sm .
-DDar- harb: Kafirlerin hakim olduGu ülke.
Dâin: Borca veren, alacakl .
Def’aten: Tek seferde.
Delaleten: Yol göstererek, k lavuzluk ederek.
Deyn: Borç.
Duçar- ta?ayyür: DeGi ikliGe uGramak.
Duyun- mechule: Bilinmeyen, mechul borçlar.
Duyun- saire: DiGer borçlar.
-EEbna: Çocuklar.
Ebniye in8as : Bina yap m .
Ecânib: Yabanc lar.
Ecr-i misil: Rayiç ücret.
Efdal: Daha üstün, iyi.
E?erçi: …ise de, her ne kadar, …olsa da.
Ehl-i harb: Darül harp vatanda gayr-i müslimler.
Ekal: Daha az.
Ekarib: Akrabalar.
Emval: Mallar.
Eslasen: Üçte birer.
Evla: Daha iyi, daha üstün.
Evsaf: Özellikler, vas flar.
-FFehmetmek: Anlamak, kavramak.
F kdan: Yokluk.
Fidye-i salat ve siyam: Namaz ve oruç fidyesi.
Fukara: Fakirler.
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-GZabn-i fahi8: Al veri lerde a r aldanma.
Zabn-i yesir: Al veri lerde az aldanma.
Zalle: Kira ve benzeri gelir.
Gayr- mahsur: Etraf çevrilmemi , ku at lmam , say s z.
Gayz ve Adavet: Kin ve dü manl k.
Zanî: Zengin, ihtiyac olmayan.
-HHaiz: Sahip, malik.
Hakimu’8-8er’: Davalar slam’a göre çözen hakim, kad .
Hakk- abd: Kul hakk .
Hakk- rüchan: Üstünlük, tercih hakk .
Halel: Zarar, bozukluk, eksiklik.
Hâl-i maraz: Hastal k hali.
Has l olmak: Meydana gelmek.
Has lat: Gelirler, kazançlar.
Havayic: htiyaçlar.
Hayrat: Sevap için Allah yolunda yap lan iyilikler.
Hayvanat- saire: DiGer canl lar.
Hedef-i taarruz: Sald r hedefi, noktas .
Helak: Yok olma.
H fz: Korumak.
Hilafet: Bir kimsenin yerine geçmek.
Hilkat: Yarat l .
Hin-i vasiyet: Vasiyet an .
Hisse-i irsiyye: Miras hissesi.
Hiss-i müdafa’: Savunma duygusu.
Hizane: Hazine, k ymetli mücevherlerin sakland G yer.
Huccac: Hac lar.
Husumet: Davac olmak, muhakeme olmak.
-IIvaz: Bedel, kar l k.
Izt rari: Mecburiyet.
-’lam harc : Mahkeme hükmünü bildiren resmi karar yaz s gideri.
’tidal: Uygun ve e it olma.
bra: Borçtan, sorumluluktan kurtulmak.
btida: Ba lang çta.
cab- vasiyet: Vasiyet akdi için söylenen ilk söz.
car: Kiraya verme.
cazet: Daha önceki tasarrufu onaylama.
fâdât- sab ka: Geçen sözler.
?tinam: Ganimet elde etmek.
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hrac: Ç karmak.
hraz etmek: Ele geçirmek.
htiyari: steyerek, iradeli olarak.
hvan: Karde ler.
kale: Yap lan al veri i her iki taraf n isteGiyle bozma.
kraz: Borç vermek, ödünç vermek.
ktisam: Bölü mek, payla mak.
mtidat: Uzamak, uzay p gitmek.
nde’l-hace: htiyaç an nda.
ntifa: Faydalanma.
ntihab: Seçmek.
ntizar: Ümit ederek beklemek.
rae: Göstermek.
sa: Vasi tayin etmek.
sti’mal: Kullanmak.
sticar: Kiraya tutmak.
stifra8 etmek: Cariyeyi kabullenmek.
stihkak: Hak etmek.
stila: Ele geçirmek, i gal etmek, el koymak.
8had: ahit göstermek.
8tira: Sat n almak.
ttihab: Kar l ks z, hibe yoluyla elde etmek.
zmihlal: Yok olup gitmek.
-KKable: Önce.
Kabul-i fi’li: Kabul ettiGini ifade eden davran .
Kabz: Elde etmek, teslim almak.
Kâfî: Yeterli.
Kâfil: Kefil olan.
Kaide-i Mukarrere: Yerle ik karar.
Kat’etmek: Kesmek.
Kat’iyye: Kesin.
Kavm-i ?ayr-i mahsur: S n rland r lmam , etraf ku at lmam
Kesb etmek: Kazanmak elde etmek.
Kesb-i afiyet: yile me.
Köhne: Eski, eskimi , zaman geçmi .
Kuzilaci olmayan: K s r.
Küllisi: Tamam .
-LLafz- mü8terek: Birden fazla anlamda kullan labilen kelime.
La?v: Geçersiz, hükümsüz, bat l.
Libas: Elbise, giyecek.
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-MMa’dûd: Say l , belli, tane ile sat lan mal.
Ma’dûm: Bulunmayan, yok olan, mevcut olmayan.
Ma’hude: Al 8 lm 8 olan.
Ma’tuh: Bunak, bunam .
Maada: D nda, ba ka.
Ma?sub: Zorla al nm mal.
Mahdum: OGul, evlat.
Mai8et: Geçim, nafaka.
Makul: Söz.
Malik: Mal sahibi.
Mani’: Engel.
Maraz: Hastal k.
Mesarif-i tenviriye: Ayd nlatma masraflar .
Masiyet: Günah.
Mazarrat: Zarar.
Me’mul: Umulan, ümit edilen, beklenilen.
Me’va-y fukara: Fakirlerin s G naG .
Mebi’: Akit mahalli, sat ma konu olan mal veya menfaat.
Mebla?- malum: Belirli miktar.
Mebzul: Bol, çok bulunan.
Meccanen: Ücretsiz.
Mecmu’u: Tamam .
Mechul: Kesin olarak bilinmeyen.
Medyun: Borçlu, vereceGi bulunan.
Mefsedet: Bozukluk, fenal k.
Mehd: Be ik, yeryüzü.
Memat: Ölüm.
Memluk: Köle.
Mendub: Yap lmas beGenilen, müstehap.
Mariz: Hasta.
Mesa?: Caiz.
Mesalih: Faydal eyler.
Mesarif: Masraflar.
Meskenet: Uyu ukluk, beceriksizlik.
Mesmu’: Dinlenmesi.
Mesubat: Sevaplar.
Mevak - zaruret: Zorunlu mevkiler, yerler.
Mevki: Bölge, yer.
Mevkuf: GeçerliliGi ba kas n n onay na baGl tasarruf.
Meyyit: Ölü.
Mua8eret: Sünnet dairesinde insanlarla iyi ili ki kurmak.
Muayyen: Belli.
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Mucebince: GereGince.
Mucib-i mücazat: zin sebebi, sevaba sebep.
Muda’: Emaneten kendisine bir ey b rak lan kimse.
Yedinde: Elinde.
Mudarebe: Bir taraftan sermaye diGer taraftan emek ile kurulan irket,
ortakl k.
Muhalun aleyh: Havaleyi üstlenen kimse.
Muhatara: Tehlike.
Muhayee: Pay edilmesi ve bölü ülmesi mümkün olmayan bir eyi nöbetle e kullanma.
Muhlifat: Geride b rak lan eyler.
Mukaddem: Önce.
Mukaddemen: Öncelikle.
Mukarin: Yak n, biti ik.
Muk r: krar eden.
Musavat: E itlik.
Mus r: Direnen, vaz geçmeyen, sözünden dönmeyen.
Musta?rak: Kaplanm , dolu.
Mu8’ir: Haber veren, bildiren, gösteren, i aret eden.
Muzaraa: Ziraat ortakl G .
Muz r: Zararl .
Mücavir: Kom u, yak n nda oturan.
Müesses: Kurulu, kurulmu .
Mümasil: Benzeyen, benzer, gibi.
Mümeyyiz: Temyiz çaG nda olan, yedi ya na ula m çocuk.
Münafî: Z t, ayk r .
Münasefeten: Yar yar ya.
Mürted: slam’dan dönen, ç kan.
Müsaid: Uygun, elveri li.
Müsavi: E it, denk.
Müstaid: Kabiliyetli, müsaid.
Müstakriz: Borç eden, borçlu.
Müsteban: Aç klanm , aç Ga ç km .
Müstehik olan: Hak kazanan.
Müstelzim: Gerekli.
Mü8kilât: Zorluklar.
Müteaddit: Birden fazla.
Müteheyyi’: Haz r.
Mütesebbib: Sebep olan.
-NNafiz: Geçerli.
Nasb etmek: Tayin etmek, görevlendirmek.
Nazar- tibar: Dikkate almak, önemsemek.
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Nefer: Ki i.
Nev’: K s m.
N sf : Yar s .
Nisbet-i istihkak: Hak oran .
Niyabet: Vekillik.
-RRaci’ olan: Dönen.
Rakabe: Ç plak mülkiyet.
Redd-i vedai’: Emanetlerin iadesi.
Rehin: potek.
Re’su’l-mal: Ana para, sermaye.
Revab t- ictimaiyye: Sosyal münasebetler.
Rub’: Dörtte bir.
Rucu: Dönmek.
-SSabi: ErgenliGe ula mam küçük çocuk.
Sa?ir: Küçük.
Sakin: Yerle mi .
Salahiyet: Yetki.
Salife: Geçen, geçmi .
Sarf olunur: Harcan r.
Sehim: Hisse.
Selûb-i hikmet: Kald rma, yok etme, dü ürme hikmeti.
Semen: Sat lan eyin fiyat , tutar .
Siham: Hisseler.
Sulbi: Kendi evlad .
Südüs: Alt da bir.
Sübut: Sabit olmak.
Sükna: Mesken hakk .
Sülüsan : Üçte iki.
Sülüsünü tecavüz: Üçte birini a mas .
ebih: Benzeyen, benzer.
erik: Ortak.
-Kifâyâb: 4ifa bulma, iyile me.
ira: Sat n alma.
-TTa’lik: BaGl olmak.
Tafsil: Ayr nt l aç klama.
Tafsilat- mesrude: Söylenen ayr nt lar.
Tagallub: Zorbal k, istila etmek, zorla musallat olmak.
Tahakkuk etmek: Gerçekle mek.
Takarrür: Kararla mak.
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Taksim: Bölme.
Talebe-i Ulum: lim öGrencileri.
Tasaddi: Bir i e ba lamak.
Tasrih: Aç klama, aç Ga kavu turma.
Tayin: Belirlemek.
Te’hir etmek: Geciktirmek.
Tebea: Vatanda .
Teberruat- saire: DiGer baG lar.
Techiz: Cenazenin y kanmas ndan defnetmeye kadar yap lmas gereken
eyler ve bunlar tedarik etmek.
Teeddi: Eda etmek.
Tefrik: Ay rmak.
Tefviz: Birisine b rakma, havale etmek, yetkili k lmak.
Tehzib: Islah etmek, güzelle tirmek.
Tekfin: Kefenlenmesi.
Telef: Yok olmak, bo yere harcamak.
Temlik: Mal sahibi etmek.
Tenfiz-i vasiyet: Vasiyetin yerine getirilmesi.
Terike: Ölenin geride b rakt G miras mal .
Terk: B rakmak.
Terk-i hayat: Ölüm.
Tertib-i zikri: Anlat lan s ralama.
Tesadüf: Rastgele.
Tesviye-i duyun: Borçlar n ödenmesi.
Tesviye-i umur: lerin görülüp neticelendirilmesi.
Te8yid: SaGlamla t rmak.
Tevakkuf: Durma, duraklama, eGlenip kalma.
Tevris: Varis k lmak, miras b rakmak.
Tevzi’ etmek: DaG tmak, bölü türmek.
Tezyinat: Süsleme.
T fl: Küçük çocuk.
-UUhra: DiGer, sair, ba ka.
Ulya: Üstün, yüce.
-VVabeste: BaGl .
Varidat: Gelir, kar.
Vasati: Ortalama.
Vaz- Haml: DoGurmak.
Vaz ’u’l-yed: El koymak, sahip ç kmak, tasarruf etmek.
Vedia: Emanet, emanet b rak lan mal.
Vikaye: Koruma.
Viladet: DoGum.
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-YYed: El.
-ZZahir olsa: Ortaya ç ksa.
Zail olan: Geçici olan, kaybolan, giden.
Zaman: Zarar kar lama, ödeme.
Zaman- vasiyet: Vasiyet an , zaman .
Zillet: A aG l k, alçakl k.
Ziyade: Fazlal k.
Zuhur etmek: Ortaya ç kmak.
Zukur ve inas: Erkek ve kad nlar.
SONUÇ
Müderris-mür it geleneGinden gelen 4eyhzade Ahmed Ziya Efendi hicri
1291/miladi 1874 tarihinde Konya’da doGdu. lk eGitimini dönemin
Nak ibendiye Tarikat Halidiye kolu mür idi olan babas Muhammed
Bahauddin Efendi’den ald . EGitimine amcas Hasan Kudsî Efendi’de devam
ederek ilmî icazetini ald . EGitimini tamamlamak üzere stanbul’a gitti.
stanbul’dan döndükten sonra henüz genç say lacak bir ya ta müderrisliGe ba layarak Pa a Dairesi’nde din ve fen ilimleri dersi verdi. Akli ve
nakli ilimlerin birlikte verilmesi gerektiGi görü ünü Pa a Dairesi’nde ve onun
yerine aGabeyleriyle birlikte yeniden in a ettirdiGi Islah- Medaris-i
slamiyede uygulad .
Ziya Efendi aGabeyleri ile birlikte babalar n n döneminden itibaren ailece hizmet ettikleri müessesede medrese-tekke ayr l G n , birliGe dönü türdü.
1909 y l nda aGabeyleri ile birlikte Pa a Dairesi’nin yerine kurduklar IslahMedaris ile de medrese-mektep ikiliGini ortadan kald r p eGitim ve öGretimde
birliGi saGlamaya yönelik önemli ad mlar atarak ba ar l bir örnek olu turdu.
Üniversite seviyesinde yap lan bu çal ma, günümüzde imam hatip liselerinin
olu umuna zemin haz rlad .
Kurumsal eGitim müesseselerini eGitim için zaruri gören Ziya Efendi,
Islah Medaris’in yay n organ olarak Me rik-i rfan matbaas n ve gazetesini
kurdu. Matbaada pek çok eserler ne redildi. Gazete öGrencilerin yeti mesine
katk saGlad , bu gazetede öGrencilerin yaz lar yay nland . Medrese eGitimi
böylece halka da aç ld .
Ziya Efendi Konya’da aç lan Mekteb-i Hukuk’ta da feraiz derslerine
girdi. Arap ilim adamlar n hayrete dü üren Arapça eserler verdi. Beynelmilel
bir hukuk otoritesiydi. Arapça, Farsça ve Türkçe iir yazacak derecede bu
dillerin edebiyatlar na da vak ft .
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Ziya Efendi, etkisi günümüze kadar gelen Hac veyiszade Mustafa Sabri
Kurucu, Abdullah Tanr kulu, Fahri Kulu, Ali R za Kudsî, brahim Hakk Konyal gibi pek çok alimin yeti mesinde etkili oldu. slam hukuku merkezli eserler verdi. Yirmi kadar matbu eserinden kasideleriyle birlikte elimize ancak
yedi tanesi ula abildi.
II. Me rutiyetten bir müddet sonra ülkede ya anan siyasi çalkant lar
eGitimi de olumuz yönde etkiledi. 1917 y l nda kapat lan Islah- Medaris,
1924 y l nda Konya Belediyesi taraf ndan kamula t r larak y k ld .
Ziya Efendi, ülkede ya anan iç karga an n artmas üzerine 1920 y l n n
son aylar nda Konya’dan ayr l p Bozk r üzerinden ülkeyi terk etmek zorunda
kald . Hicret ettiGi Mekke’de de 1925 y l nda vefat etti. Kabri, Cennetü’lMa‘lâ’da Hz. Hatice validemizin kabrinin ayakucundad r.
Ziya Efendi Konya Hukuk Mektebinde ders olarak okutturup öGrencilerine imla ettirdiGi “Emâli’l-Vesayâ” adl eseri, slam Miras hukukunun vasiyetler konusunu kapsamaktad r. Eserin asl Osmanl cad r. Eseri sadele tirmeden latinize ederek aktard k. Eser F kh n Kanunla t rma döneminde yaz ld G için kanun maddeleri sistematiGi içerisinde ele al nm t r. Mecelle-i Ahkam- Adliye üslubu hakimdir. Eser, kanunla t rma sürecini devam ettiren
özelliktedir.
Vasiyetle ilgili eser Ziya Efendi’nin, kanunla t rma döneminden etkilendiGini gösterdiGi gibi bu döneme katk saGlad G n da göstermektedir. Eseri
Ömer Nasuhi Bilmen’in Hukuk-i slamiye ve Ist lahat F khiyye Kamusu ile
kar la t rarak inceledik. Bilmen hocan n eserden istifade ettiGi baz örnekleri
sanki doGrudan aktard G görülmektedir.
Bir makale kapsam nda yap lan bu çal man n, f k h kitaplar ndaki vasiyet bölümleri ile vasiyet konusunda yap lm müstakil çal malardan yararlan larak geli tirilmesi, slam Hukukunda vasiyetin miras hukukuyla baGlant s n n daha net ortaya ç kar l p,istifadesinin genelle tirilmesine katk da bulunacakt r.
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SLAM AÇISINDAN

EBEVEYN N ÇOCUKLARI ÜZER NDEK HAKLARI
VEYA ÇOCUKLARIN EBEVEYN NE KAR I VAZ FE
FELER
Prof. Dr. Saffet KÖSE*
*
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Giri8
Günümüz dünyas ndaki deGi im, özellikle ülkemizde ana-baba ve çocuklardan olu an çekirdek aile tipini ortaya ç karm t r. Bu durumun birçok
olumsuzluGu beraberinde getirdiGi ortadad r. En az ndan dede ve ninelerden
mahrum kalan çocuklar n/torunlar n bundan etkilendiGini söylemek gerekir.
Çünkü aile içindeki bireylerin çokluGuyla doGru orant l olarak geli en çocuklar n sosyalle mesi noktas ndaki zaaflar inkâr etmek mümkün deGildir. Toplumsal anlamdaki olumsuzluk da dede ve ninenin geleceGin mimarlar olan
genç nesle s cak ili kiler aG yla aktaracaG kültürel deGerlerle ilgili ortam n
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ortadan kalkmas d r. Bu geçmi le gelecek aras ndaki baG n kopmas anlam na gelir ki ileriki y llarda bunun ac s n hep birlikte çekeceGimizde ku ku
yoktur. Bunlar çoGaltmak mümkündür. Ancak esas s k nt , ya land G nda
ana-baba ile genç çocuklar aras ndaki zihniyet ve hayat alg lay biçimindeki farkl l k ve buna baGl olarak ya am tarz ve çevredeki ba kala ma nedeniyle art k ana-baban n çocuklar n n yan nda huzur bulamamas d r. Bu
problemi birçok ailede mü ahede etmek mümkündür. Bu konuda Kur’ânKerîm ve Hz. Peygamber’in tavr ile bu çerçevede geli en slamî muhitlerdeki
fikri çaba, ana-baba ile çocuklar n bu yöndeki ili kilerinde oldukça önemli
konulara çarp c biçimde deGinmektedir. Biz bu çal mada bu noktalar n ana
hatlar na temas etmeye çal acaG z.
Sayg

A- Kur’ân- Kerîm ve Hz. Peygamber’in Hadislerinde Ana-Babaya

Kur’ân- Kerîm ve Hz. Peygamber’in, çocuklar n ana-babas na kar son
derece dikkatli ve hassas davranmas gerektiGi hususunda önemli uyar larda
bulunduklar görülmektedir. Hem muhteva hem de üslup itibariyle oldukça
dikkat çekici olan bu noktalara temas edeceGiz.
1-Ana-babaya Kar8 Vazife Bilincine Vurgu Yapan Ayetler
Kur’ân ve hadisler ana-babaya sayg y en deGerli amellerden birisi olarak takdim ederken, tabii olarak onlara hürmetsizliGi de büyük günahlar n
ikincisi kabul eder. Kur’ân- Kerîm’in ifadesine göre ana-babaya sayg / hürmet Allah’ n ilk insandan itibaren talep ettiGi ve bütün dinlerde yer alan ortak esaslardan birisidir. Mesela 4u ayette bu aç kça görülmektedir: “Vaktiyle
biz srailo%ullar ndan: Yaln zca Allah’a kulluk yapacaks n z, ana-babaya,
yak n akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz diye söz alm ve
insanlara güzel söz söyleyin, namaz k l n, zekat verin diye de emretmi tik.”1 Bu ayette srailoGullar na yüklenen ve uyacaklar na dair söz al nan
görevler s ralan rken en ba ta yaln zca Allah’a kulluk, ikinci olarak da anababaya iyilik vazifesi gösterilmi tir. Ayn ekilde a aG da yer verilen konu ile
ilgili ayetlerde de görüleceGi üzere Müslümanlar n görevleri hat rlat l rken
Allah’a kulluk vazifesinin pe inden ana-babaya iyilik görevi say lm t r. Son
ilâhî kitap olan Kur’ân n birçok ayetinde insan yoktan var eden Allah’a ortak/ irk ko mak en büyük haks zl k say ld G için büyük günahlar n en büyüGü kabul edilmi 2 ve bunun affa konu olmad G belirtilmi tir.3 Hemen ard ndan da ana-babaya sayg emredilmi ve onlara kar hürmetsizlik, kötü muamele yasaklanm t r. Bu durum ana-babaya sayg s zl G n büyük günahlar-

1
2
3

Bakara (2), 83.
Lokman (31), 13; ayr\ca bk. el-Mu‘cemü’l-müfehres, “|.r.k.” md.
Nisâ’ (4), 48, 116.
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dan (kebîre) olduGuna4 hatta bunlar içinde ikinci s rada yer ald G na i aret
eder. Az ileride Hz. Peygamber’in hadislerinde ana-babaya sayg konusu i lenirken zikredilen ilk hadisin ayn yöndeki üslubu da bu fikri destekler mahiyettedir.
Kur’ân- Kerîm’de benzer temada bir çok ayet vard r. Bu ayetlerden baz lar n u ekilde kaydedebiliriz:
“Allah’a kulluk edin ve O’na hiçbir eyi ortak ko may n. Ana-babaya,
akrabaya, yetimlere, yoksullara, yak n ve uzak kom uya, yak n arkada a,
yolcuya, ellerinizin alt nda bulunanlara (köle-cariye, hizmetçi, i çi vb.), iyi
davran n…”5
“De ki: Gelin size Rabbinizin neleri haram k ld % n söyleyeyim: O’na
hiçbir eyi ortak ko may n, ana-babaya iyi davran n, fakirlik korkusuyla
çocuklar n z öldürmeyin –sizin de onlar n da r zk n biz veririz-; fuh iyyat n
aç % na da gizlisine de yakla may n ve Allah’ n haram k ld % cana –adaletin
gerektirdi%i hususlar hariç- k ymay n. Allah size, dü ünesiniz diye bunlar
emir buyuruyor.” 6
“Lokman o%luna ö%üt verirken: Yavrucu%um! Allah’a ortak ko ma!
Do%rusu irk büyük zulümdür demi ti. Biz insana, ana-babas na iyi davranmas n tavsiye ettik. Anas onu zahmet üstüne zahmet çekerek ta m t r.
Onun sütten kesilmesi de iki y l içinde olur. ( te onun için) insana: Bana ve
anana-babana ükret diye tavsiye ettik. E%er onlar seni, hakk nda bilgin
olmayan bir eyi (körü körüne) bana ortak ko man için zorlarlarsa, onlara
itaat etme. (Ama yine de) dünyada onlarla iyi geçin… ”7
“Biz insana ana-babas na iyi davranmas n tavsiye etmi izdir. E%er onlar, seni hakk nda bilgin olmayan bir eyi (körü körüne) bana ortak ko man
için zorlarlarsa, onlara itaat etme. Dönü ünüz ancak banad r. O zaman size
yapt klar n z haber verece%im. man edip iyi i ler yapanlar , muhakkak
salihler (zümresi) içine katar z.”8
“Rabbimiz Allah’t r deyip de sonra dosdo%ru ya ayanlara korku yoktur
ve onlar üzülmeyeceklerdir. Onlar cennet ehlidirler. Yapt klar n n mükâfat
olarak orada süresiz kalacaklard r. Biz insan , ana-bas na iyilik yapmak, iyi
davranmakla görevlendirdik. Annesi onu güçlükle ta d ve zahmetle do%urdu.”9

4
†bn Dakîk\’l-Îd, hkâmü’l-ahkâm (n|r. Ahmed M. ©akir), Beyrut 1407/1987, II, 274-275; Zehebî, Kitâbü’l-Kebâir,
Kahire 1355, s. 42; †bn Hacer el-Heytemî, ez-Zevâcir an iktirâfi’l-kebâir (n|r. Halil Me’mûn-Muhammed Hayr Halebî), Beyrut 1419/1998, II, 130 vd.
5
Nisâ’ (4), 36.
6
En‘âm (6), 151.
7
Lokman (31), 13-15.
8
Ankebût (29), 8-9.
9
Ahkâf (46), 13-15.
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Kur’ân diGer insanlar için ayn zamanda model olma özelliGi ta yan
peygamberlerin, ana-babalar na çok iyi davranmalar n örnek davran lar ndan birisi olarak takdim etmektedir. Mesela Hz. Yahya ile ilgili olarak
Kur’ân- Kerîm:
“O, ana-babas na çok iyi davran rd ; o, isyankar bir zorba de%ildi”10
ayetiyle bunu dile getirmi tir. Yine Peygamberlerin ana-babalar na yapt klar
dua konusunda Kur’ân- Kerîm bize eGitici anlamda yol gösterir:
Hz. brâhim babas -annesi için öyle dua etmi tir: “Ey Rabbimiz! Hesap
günü beni, ana-babam ve müminleri ba% la!”;11
Süleyman onun sözünden dolay gülümsedi ve dedi ki: “Ey Rabbim!
Beni, gerek bana gerekse ana-babama verdi%in nimete ükretmeye ve ho nut
olaca% n iyi i ler yapmaya muvaffak k l. Rahmetinle, beni iyi kullar n aras na kat”; 12
Nuh dedi ki: “Rabbim! Beni, ana-babam , iman etmi olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kad nlar ba% la, zalimlerin de
ancak helâkini artt r.”13
Bunun yan nda Hz. Peygamber’in süt babas ve annesine kar
lemi olduGu hürmetkâr tav r da bilinen bir husustur.14

sergi-

Ana-baban n mü rik olmas bile onlara kar hürmet gösterilmesini engelleyen bir durum deGildir.15 Yukar da yer verilen ayetlerde ana-babaya iyilik ve sayg konusunda herhangi bir art n ileri sürülmemesi onlar n Müslüman, gayr- Müslim, faziletli veya günahkâr olup olmad G na bak lmaks z n
s rf ana-baba olmalar sebebiyle bu ilgiyi hak ettiklerini gösterir. Nitekim
Kur’ân- Kerîm’de Hz. brahim’in putperest ve son derece kaba ve tehditkar
davran lar yla dikkat çeken babas Âzer’e her sözünün ba nda gönülden
gelen bir sesle “babac % m” diye hitap etmesi, onu putperestlikten kurtarmak
için ba vurduGu nazik üslubu ve iknaya yönelik çabas ve nihayet onun için
Allah’a yapt G duada da aç kça görülmektedir.16 Hatta mü rik ana-baba ile
ilgili olarak “dünyada onlarla iyi geçin”17 ayetinin onlara nazik, iyi ve sayg l

10

Meryem (19), 14.
†brâhim (14), 41.
Neml (27),19.
13
Nûh (71), 28.
14
Ebû Dâvûd, “Edeb”, 120.
15
Buhârî, “Edeb”, 7-8.
16
†brahim babas\na |öyle demi|ti: “Babac\Z\m! i|itmeyen, görmeyen ve sana bir faydas\ olmayan |eylere niçin tap\yorsun?” “Babac\Z\m! DoZrusu sana gelmeyen bir ilim bana geldi. Bana uy, seni doZru yola eri|tireyim.” “Babac\Z\m!
|eytana tapma, çünkü |eytan Rahman’a ba| kald\rm\|t\r.” “Babac\Z\m! DoZrusu sana Rahman kat\ndan bir azab\n
gelmesinden korkuyorum ki böylece |eytan\n dostu olarak kal\rs\n.” Babas\: “Ey †brahim! Sen benim tanr\lar\mdan
yüz çevirmek mi istiyorsun? Bundan vazgeçmezsen mutlaka seni ta|lar\m; uzun bir süre benden uzakla| git” dedi.
†brahim |öyle cevap verdi: “Sana selam olsun. Senin için Rabbimden maZfiret dileyeceZim, çünkü O, bana kar|\ çok
lütufkard\r.” “Sizi Allah’tan ba|ka tapt\klar\n\zla b\rak\p çekilir, Rabbime yalvar\r\m. Rabbime yalvar\|\mda mahrum
kalmayacaZ\m\ umar\m.” (Meryem 19/42-48).
17
Lokman (31), 15.
11
12
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davranmay farz k ld G da aç k bir biçimde görülmektedir.18 Bu ayet Sa‘d b.
Ebî Vakkas’ n (ö.55/675) mü rik olan annesi ile tart mas sonucunda nazil
olmu tur. Müslüman olduGunu öGrenen annesi dininden dönmediGi takdirde
ölünceye kadar hiçbir ey yiyip içmeyeceGini söylediGinde Sa‘d annesine yeme-içmeyi terk etmesi sebebiyle açl ktan ölse de dininden dönmeyeceGini
söylemesi üzerine bu ayet gelmi tir.19 Ayetten ve Allah’a isyan say lan bir
konuda kula itaat edilemeyeceGini20 bildiren hadisten de anla lacaG üzere
ana-baban n dine ayk r talepleri yerine getirilemez. Ancak yine de bu durumda kabal ktan uzak durmak, k r c davranmamak esast r. Hz. brâhim’in
iman etmeyen babas na kar tavr bu konuda aç k örnektir: “Babas : “Ey
brahim! Sen benim tanr lar mdan yüz çevirmek mi istiyorsun? Bundan vazgeçmezsen mutlaka seni ta lar m; uzun bir süre benden uzakla git” dedi.
brahim öyle cevap verdi: “Sana selam olsun. Senin için Rabbimden ma%firet dileyece%im, çünkü O, bana kar çok lütufkârd r.” “Sizi Allah’tan ba ka
tapt klar n zla b rak p çekilir, Rabbime yalvar r m. Rabbime yalvar mda
mahrum kalmayaca% m umar m.”21
dur:

Kur’ân- Kerîm’de ana-baba ile ili kilere yer veren en kapsaml ayet u-

“Allah ile birlikte ba ka bir ilâh tan ma! Sonra k nanm ve tek ba na
yard ms z b rak lm olursun. Rabbin kendisinden ba kas na kulluk etmeyin;
ana-babaya da iyi muamele edin! diye emretti. Onlardan birisi veya her ikisi
senin yan nda ya l l k ça% na ula rlarsa, onlara “öf!” bile deme, azarlama
onlar ve onlara daima güzel ve tatl söz söyle. Onlar merhametten do%an bir
alçak gönüllülük ile ho nut et ve de ki: Ey Rabbim, merhamet et onlara, onlar n beni küçükken büyütüp yeti tirdikleri gibi. Rabbiniz içinizdekini en iyi
bilir. E%er iyi kimseler olursan z, üphesiz ki O, kendisine dönüp yönelenleri
çok ba% layand r. ”22
Baz müfessirlere göre bu âyet, Hz. Peygamber’in ana yurdu Mekke’den
slam toplumunu in a etmek üzere Medîne’ye hicretinin hemen arifesinde
nazil olan ve saGl kl bir toplumun hangi temel deGerler üzerine in a edilmesi
gerektiGini anlatan ayetlerin ilkidir. Buna göre yap lacak en acil i ve en temel görev bütün dinlerin en öncelikli ve en temel deGeri olan toplumlar n
tevhîd akîdesi (Allah’ n varl G ve birliGi inanc ) ve yaln zca Allah’a kulluk
esas üzerine in a edilmesi, pe inden de ana-babaya sayg ilkesinin temel
al nd G aile kurumunun olu turulmas d r. Aileler bir toplumun –kald ki aile
de küçük bir toplumdur- yap ta lar d r ve saGlam bir toplum da saGl kl ili -

18

Bk. Cessâs, Ahkâmu’l-Kur’ân, †stanbul 1335-38, III, 196; Aynî, Umdetü’l-Kârî, Kâhire 1348, XXII, 88.
Buhârî, el-Edebü’l-müfred (haz. M. Hüseynî Afîfî), Riyad 1409/1988, 15; †bn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’âni’l-‘azîm (n|r.
M. †brahim el-Bennâ v.dZr.), Kahire 1390/1971, VI, 340.
20
Buhârî, “Ahkâm”, 4, “Âhâd”, 1, “MeZâzî”, 59; Müslim, “†mârât”, 39-40; Ebû Dâvûd, “Cihâd”, 87; Nesâî, “Bey‘at”,
34; †bn Mâce, “Cihâd”, 40; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, I, 82, 94, 124; V, 66, 70.
21
Meryem (19), 46-48.
22
†srâ’ (17), 22-25.
19
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kiler dokusuna sahip ailelerden olu ur. Bu da öncelikle aile kurumunu olu turan iki temel direGi ana-babaya sayg ile ba lar. Bu sebeple ayetler ve hadisler Allah’ rab olarak tan y p sadece O’na kulluk yapma emri ile anababaya sayg l olma ilkesini pe pe e zikrederler. Çünkü toplum insanlar n
sürekli olarak kar l kl hak ve vazifelerle kar kar ya olduGu dinamik bir
süreci ifade eder. Bu ili kiler aG n n kar l kl sayg esas üzerine oturmas bir
ba ka ifade ile vazifelerin sorumluluk bilinci içinde kendiliGinden ifas , ba kalar n n haklar na da tecavüzden kaç narak hürmet gösterilmesi toplumdaki
huzurun ana sigortas d r. Bu durumda Fahreddîn er-Râzî’nin (ö.606/1209)
ifadesi ile kendisinin varl % n n gerçek sebebi olan (hiç yokken en güzel bir
surette yaratan ve say s z nimet veren) Allah’ tan mayan, O’na ortak ko an;
O’ndan sonra da varl % n n zahiri sebebi olan ve kendilerinden bir parça olan
çocuklar için bütün imkânlar n seferber ederek hiç kimsenin yapmayacaG
bir biçimde bütün fedakârl klara katlanan ana-babas na23 sayg göstermeyen
birisinin diGer insanlarla saGl kl ili ki kurmas n beklemek hayal olur. Bu
sebeple ayet ve hadisler öncelikle gerçek sebebe hürmetkâr olma emrinin
hemen pe inden zahiri sebebe sayg l davranma emrini getirmi tir. Allah
insan yoktan var edip, en büyük nimetleri verdiGi için kulluk edilmeye ve rab
olarak tan nmaya lay kt r. Allah’tan sonra çocuGa en büyük nimetleri bah eden ana-baba da her eyin üstünde takdir ve te ekkürü haketmektedir.24
slam alimleri bu ayetteki diGer baz inceliklere de dikkat çekerek anababaya sayg ve iyiliGin önemine vurguda bulunmu lard r. Bunlardan en
önemlisi udur: Ayette, emir umumi olmakla birlikte müfred sîgas (kip olarak tekil) kullan lm t r. Bundan amaç her ferdin hitab n bizzat kendisine
yap ld G n n ve emrin kendisine geldiGinin bilincinde olmas na vurguda bulunmakt r.25
Ayetteki “Onlardan birisi veya her ikisi senin yan nda ya l l k ça% na
ula rlarsa” ifadesindeki ‘senin yan nda’ eklindeki kullan mda me hur müfessir Zemah erî (ö.538/1143) u inceliGe dikkat çeker: Onlar ya lanm lar
ve aciz duruma dü mü lerdir ve çocuklar ndan ba ka da bakacak kimseleri
yoktur. Art k onlar çocuGunun evindedir, tabir caiz ise kucaG ndad r. Bu çocuGa bir tak m zorluklar getirebilir, tahammül ve sabr gerektiren s k nt lara
yol açabilir. Belki de çocukluGunda kendisinin onlara yapt G n onlar n da
kendisine yapacaG hal ve davran larla kar la abilir. te bu durumda çocuk, yumu ak davranma, alçak gönüllü olma, tahammül gösterme ve sab rla
emrolunmu , zorlansa da “öf bile deme” yasaG n n bir gereGi olarak onlar
rahats z edecek en küçük bir harekette bile bulunmas yasaklanm t r.26
mâm Mâtürîdî de bir ba ka önemli noktaya deGinmektedir. Ana-babas , kendisine hiçbir ey bilmediGi, her türlü zaafla kar kar ya bulunduGu, hiçbir
23

Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, Beyrut 1415/1995, XX, 187.
Fahreddîn er-Râzî, a.g.e., XX, 187.
Seyyid Kutub, Fî Z lâli’l-Kur’ân, Beyrut 1386/1967, XV, 25.
26
Zemah|erî, el-Ke âf, Kahire 1366/1947, II, 657-658.
24
25
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ihtiyac n gideremediGi küçüklük döneminde onu büyütüp terbiye etmi ler,
kendisine söz ve davran olarak yumu akl k ve efkat göstermi ler, her türlü iyiliGi yapm lar, insanlar n ba kas nda görse tiksinip kaçabilecekleri her
türlü pislik ve eziyetlerine ald rmadan katlanm lard r. Onlar da ihtiyarlad klar nda, kendilerinin çocukluk dönemindeki hallere müptela olabilirler. Bir
yarat l gerçeGi olarak ya ilerledikçe güç ve yetenekte bir geriye gidi 27 tabiri caizse çocukluGa geriye dönü söz konusudur. Bu durumda çocuklar anababalar küçükken kendilerine davrand G gibi davranmal lar ve onlar incitecek en küçük söz ve davran tan bile kaç nmal d rlar.
Âyette « ve ihsânen bi’l-vâlideyn » yerine « ve bi’l-vâlideyni ihsânen »
eklinde ana-baban n önce zikredildiGi bir ifadenin tercih edilmi olmas manay kuvvetlendiren bir husustur ve onlara bütün imkanlar yla içten bir ekilde ihtimam göstermek gerektiGine delalet eder.28 lk zahidlerden Fudayl b.
yâz (ö.187/803) ana-babaya iyiliGi “kendilerine hizmette tembel/gev ek davranmamak” eklinde anlarken diGer baz alimler “yüksek sesle konu mamak,
sert ve gazap ifade edebilecek bak la bakmamak aç k ve gizli muhalefette
bulunmamak, ya ad klar müddetçe merhametli davranmak, öldüklerinde
dua etmek ve dostlar ile ilgiyi kesmemek” eklinde anlam lard r.29 Nitekim
Hz. Peygamber, bir hadisinde salih evlad n ana-babas n n ölümünden sonra
kendilerine hay r dua etmesi halinde onlar n amel defterinin kapanmay p
sevap yaz lmaya devam edileceGini bildirirken30 ba ka bir hadisinde de “iyili%in en iyisi baba dostu ile ilginin kesilmemesidir”31 buyurmaktad r. Baba
dostlar n n ziyaret edilmesi kadir inasl G n yan nda onlar n gönüllerinin
al nmas anlam ta d G için hem ana-baban n an lmas na hem de duaya
vesile olduGundan önem verilen bir ameldir.
Arap dilinde bir kelimenin nekre (belirsiz) olarak kullan lmas onun
ifade ettiGi eyin kemaline delalet eder. Âyette « ihsânen » kelimesinin nekre
olarak getirilmesi de bu yüzdendir. Buna göre ayetin anlam “Rabbin anababan za kamil manada iyilik ve hürmet/sayg nas l oluyorsa o ekilde hareket etmenize hükmetti” eklinde olur.32
Çocuklar n ana-babalar na iyilik etmelerinin emredilmesinde “ihsân”
kelimesinin seçilmi olmas nda da baz noktalar dikkati çekmektedir. hsan
iyiliklerde farz/zorunlu olan asgari ölçünün ötesine geçip isteyerek ve severek
daha fazlas n yapmak anlam na gelir ve bu yönüyle ihsan adaletten daha
üstün dereceye sahip bir erdemdir. Çünkü adalet borcu kadar n ödemek,
alacaG kadar n almak demektir. Oysa ihsan yükümlülüGünden fazlas n

27

Yâsîn (36), 68.
Fahreddîn er-Râzî, a.g.e., XX, 189.
29
Zemah|erî, a.g.e., II, 660.
30
Müslim, “Vas\yye”, 14; Ebû Dâvûd, “Vesâyâ”, 14; Tirmizî, “Ahkâm”, 36; Nesâî, “Vesâyâ”, 8; Ahmed b. Hanbel,
el-Müsned, II, 316, 350, 272.
31
Müslim, “Birr”, 12; Tirmizî, “Birr”, 5; †bn Mâce, “Cenâiz”, 48; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, II, 97.
32
Fahreddîn er-Râzî, a.g.e., XX, 189.
28
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yapmak mesela borç ise fazlas yla vermek, alacakl ise hakk ndan az n almakt r.33 Bu sebeple ihsan, aG rba l l k, yumu akl k, ak ll l k, sab rl l k gibi
anlamlar bulunan hilim erdeminden34 kaynaklanan bir anlay la sevgiye
dayal özverili tutumu ifade eder. Nitekim ihsan derecesinde kulluk yapanlar n (muhsin) özellikleri aras nda öfkeye hakim olma, affetme, ho görü, sab r,35 i lerde a r l ktan sak nma, kararl l k ve cesaret,36 tok gözlülük ve cömertlik37 say lmaktad r. Bu sebeple Allah’ n kuluna cömertçe davran p hak
ettiGinden fazlas n verip lütufkar davrand G gibi kul da kendisine verilen
nimetlerden diGer insanlara fazlas yla vermelidir.38 Nitekim bir ayette Allah
Kârûn’a verdiGi nimetleri hat rlatarak “Allah’ n sana ihsan etti%i/lütufta bulundu%u gibi sen de ihsan da bulun”39 demektedir ki ihsana lay k olanlar
içinde ana-baba en ba ta gelmektedir.
Ana-babaya “öf” bile deme ifadesi ‘onlar üzecek ve kendilerini rahats z
edecek en küçük tav r, davran , usanç ima edecek her türlü hareket ve gönül
k r c sözden kaç n’ anlam na gelir. Bir eyin küçüGünün yasaklanmas daha
büyüGünün zaten yasak olacaG anlam na geldiGi halde “öf bile demeyin”
ifadesinin pe inden “onlar azarlamay n” ikaz n n gelmesinin sebebi de kendilerini (hakl olduklar konularda) reddederek ve yalanlayarak onlar n sözlerine muhalefet etmeyin anlam na gelir.40
Çocuklar n ebeveynlerini rencide edecek eylemlerden sak nd r lm olmas ndan ‘tatl söylemeyi’ emretme manas ç kmayacaG için Allah Teâlâ
bunu aç k bir biçimde “onlara tatl söz söyle” ayetiyle aç kça dile getirmi tir.
Böylece ayet kendilerine kar sayg l , gönülden gelen bir üslupla hitap edilmesi talebiyle bu konuda hiçbir bo luk b rakmam t r. Hz. Ömer bunu “anneci%im, babac % m” eklinde hitap etmek ve “istedikleri hiçbir eyden kaç nmamak” biçiminde anlarken; tâbi‘ûn’un büyüklerinden ve me hur yedi fakihten birisi olan Sa‘îd b. el-Müseyyeb (ö.94/713) “ac mas z efendinin kar s ndaki suçlu bir köle gibi davranmak”; yine tâbi‘ûnun ileri gelen âlimlerinden
Atâ b. Ebî Rabâh (ö.114/732) da “yüksek sesle konu mamak ve sert bak la
bakmamak” eklinde anlamland rmaktad rlar.41
“Onlar merhametten do%an bir alçak gönüllülük ile kanatlar n alt na
al (ho nut et)” emrinin ifade eklinde kinayeli bir anlat m vard r ve baz incelikler dikkati çekmektedir. Öncelikle ‘kanatlar n n alt na al’ ifadesinde bir
mübalaGa vard r ve tevazu, sevgi, fedakârl k ve çocukluk dönemindeki

33
Mâtürîdî, Te’vîlâtü ehli’s-sünne (n|r. Fatma Yûsuf el-Haymî), Beyrut 1425/2004, III, 146; Râg\b el-Isfahânî, elMüfredât, †stanbul 1986, s. 171, 186.
34
Hilim konusunda öz bilgi ve kaynaklar için bk. Mustafa ÇaZr\c\, “Hilim”, D A, XVIII, †stanbul 1998, s. 33-36.
35
Âl-i †mrân (3), 134-135; Mâide (5), 13; Hûd (11), 115; Yûsuf (12), 90.
36
Âl-i †mrân (3), 147-148.
37
Bakara (2), 236; Âl-i †mrân (3), 134.
38
Mustafa ÇaZr\c\, “†hsan”, D A, XXI, †stanbul 2000, s. 545.
39
Kasas (28), 77.
40
Fahreddîn er-Râzî, a.g.e., XX, 190-191, 192.
41
Taberî, Câmi‘u’l-beyân, Beyrut 1420/1999, VIII, 61; Fahreddîn er-Râzî, a.g.e., XX, 192-193.
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acziyetin hat rlat lmas en güzel ekilde ifadesini bulmu tur ve bu üslup ile
annesinin korumas na ve yard m na muhtaç durumdaki ku un yavrusunu,
tarif edilemez bir sevgi ve fedakârl kla bütün tehlikelerden koruyabilmek için
kanatlar n n alt na almas , onlar baGr na basmas ve bak p doyurmas gibi
çocuklar n n da kendilerinin bak m ve yard m na muhtaç hale gelmi anababalar na ayn sevgi ile baGlanmalar gerektiGi anlat lmak istenmi tir. Keza
ku için kanatlar n n hayatî bir önemi vard r. Uçmak ve yükselmek istediGinde kanatlar n açar, yere inmek ve alçalmak istediGinde kanatlar n indirir ve
yere çak lmadan yumu ak bir ini yapar. Ana-babaya söylenecek sözler ve
gösterilecek davran larda da çocuklar aynen bunun gibi yumu ak olmal d r.
Ayet bu ifadesiyle buna i aret etmektedir.42
Burada dikkat çekici olan diGer bir husus da ayetin, çocuklar n anababalar ile ili kilerini merhamet temeline oturtmu olmas d r. Burada iki ey
önemlidir. Birincisi merhamet de ihsân gibi adâletin üstünde bir erdemdir ve
adaletin aksine kar tarafa hak ettiGinin fazlas yla yumu ak kalpli bir biçimde, incelik ve tatl l kla ihsanda/iyilikte bulunmay ifade eder.43 Fazlal G n
verilmesi bir gönül i i olduGu için sevgi temeline dayan r ve bu tür bir davran , verene de alana da huzur veren bir atmosfer olu turur. Bu sevgi sayesinde adalet a l r, hiyerar i ortadan kalkar, gönüller bu baGla kopmaz biçimde
birbirine baGlan r. te çocuklar ana-babalar n küçükken kendilerine yapt G
gibi aynen bu ekilde davranmal d rlar. kincisi de udur: Nas l ki çocuklar
küçükken ana-babalar n n merhametine muhtaç durumda iken onlar e siz bir
sevgi ve her türlü fedakarl kla cân- gönülden onlar yeti tirmi lerse ya l l klar yla bir anlamda çocukluk devrine geri dönmü olan44 ana-babaya çocuklar n n ayn sevgi ve içtenlikle yakla mas ve onlar n iyiliklerini unutmadan
ayn sevgi ve fedakarl G göstermeleri gerekir. Nitekim ayetin devam nda “Ey
Rabbim, merhamet et onlara, onlar n beni küçükken büyütüp yeti tirdikleri
gibi” eklindeki ifadeyle bu durum tekrar ince bir ekilde hat rlat lmaktad r.
Yani ‘dün Allah’ n yarat klar içinde kendilerine (ana-babaya) en muhtaç
durumdaki varl Ga (çocuklar na) bu gün onlar muhtaç durumdad r.’ O zaman
bu ili kinin hiçbir zaman hat rdan ç kar lmamas gerekir. Kald ki anababan n evlad na yapt klar n çocuklar n n dünyevî bir kar l kla ödemelerinin mümkün olmad G n bizzat Hz. Peygamber bir hadisinde ifade etmektedir.45
Ayette yer alan “Rabbiniz içinizdekini en iyi bilir” ifadesinin de az önceki nokta ile yak ndan ilgisi vard r. nsanlar aras nda ileti im sadece dil ve
hareket ile saGlanmaz. Gönülden gönüle yol vard r ifadesinden de anla lacaG üzere duygular /hisler de çok ey anlat r. Bu sebeple ana-babaya iyilik
42

Bk. Râzî, a.g.e., XX, 193.
Râg\b el-Isfahânî, el-Müfredât, †stanbul 1986, “r.h.m.” md., s. 279.
Yâsîn 36/68.
45
Müslim, “Itk”, 25; Ebû Dâvûd, “Edeb”, 120; Tirmizî, “Birr”, 8; †bn Mâce, “Edeb”, 1; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned,
II, 220, 263, 376, 445.
43
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konusunda sadece belli ihtiyaçlar n n kar lanmas yeterli deGildir. Bunun
gönülden yap lmas gerekir. nsanlar duygular yla ve tav rlar yla daha çok
ey anlat rlar ve gönül dilindeki derinlik veya yüzeysellik ili kilerin rengini
ve veçhesini deGi tirir. steksiz, gönülsüz yap lan i ler, söylenen sözler muhatap taraf ndan fark edilir ve bu o insan daha fazla yaralar. “Gönülden
gelen söz incidir, gönülden gelmeyen söz incitir” ya da “Gönülsüz pi en a ya
kar n a%r t r ya da ba ” atasözleri yapmac k, ikiyüzlü davran lar n anlams zl G n tecrübe G nda ortaya koymaktad r. te bu sebeple olmal ki Allah
Teâlâ ayet-i kerimenin bu bölümünde insan n ana-babas ile ili kilerinin cângönülden olup olmad G n n kendisi nezdinde önemli bir deGer ölçüsü olduGuna vurguda bulunmaktad r.
Kur’ân- Kerîm’in ana-baban n evlad na iyi davranmas n n aksine özellikle evlad n ana-babaya kar iyi davranmalar konusunda ayr nt l bir ekilde ve srarla durmas n n amac bu konuda çocuklar n daha fazla zaaf gösterebilecekleri sebebine matuf bir uyar olmal d r. Bu nedenle âyet sadece
ana-babaya iyi davran n emri ile yetinmeyip bunun temel dinamiklerine de
ayr nt l bir biçimde yer vererek hiçbir mazerete aç k kap b rakmam t r. Zira
çocuklar n yoGun i leri, ana-babalar na bakma konusunda birbiriyle çeki meleri gibi içinde bulunduklar artlar ve imkânlar geçmi ini unutup geleceGini
hesaba katamamalar ya da ana-babalar n n durumunu idrak edememeleri
sonucuna yol açabilir. Ayn emrin ve ayr nt lar n ana-babalar n çocuklar na
bakmas konusunda gelmemi olmas onlar n bir uyar veya emre gerek olmaks z n f traten bu i e haz r olmalar ve çocuklar na olan efkatinin böyle
bir zaafa meydan vermeyecek kadar derin olmas yla izah edilebilir.46 Anababan n çocuklar na kar tarifi imkans z sevgi baG ve bundan doGan olaGanüstü ilgi Kur’ân’daki çe itli peygamber k ssalar nda da dile getirilir. Mesela
Hz. Nuh’un iman etmemi olan ve bu yüzden gemiye al nmas na Allah taraf ndan izin verilmemi bulunan oGluna son yakar lar ,47 oGlu tufanla birlikte
suda boGulup helak olduktan sonra onun aff için Allah’a yalvarmas 48 ve
olumsuz cevap almas 49 sonras üzüntüsü; Hz. Yakub ile oGlu Yûsuf aras ndaki ayr l k ate inin yakt G bir baba ve ona kavu ma hasretiyle tutu an bir
oGlun50 yürek parçalay c k ssalar ; Hz. Mûsâ’n n Firavun taraf ndan öldürülmesinden endi elenen annesinin ona bir ey olmamas için gösterdiGi gayretleri;51 Hz. brahim’in Harem bölgesine yerle tirdiGi çocuklar ile kendi soyundan/zürriyyetinden gelecek olanlar için cân u gönülden Allah’a yakar ,52

46

Mâtürîdî, Te’vîlâtü ehli’s-sünne (n|r. Fatma Yûsuf el-Haymî), Beyrut 1425/2004, III, 147-148.
Hûd (11), 42-43.
48
Hûd (11), 45.
49
Hûd (11), 46-47.
50
Yûsuf (12), 84-86, 93 vd.
51
Kasas (28), 10-13.
52
†brahim (14), 37, 40.
47
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ana-baban n evlad na olan sevgisinin ne derece derin boyutlu olduGunu anlatmas aç s ndan son derece önemlidir.53
Hz. Peygamber’in amcas n n oGlu, tefsir ve f k h ilimlerinde otorite kabul edilen ve çok hadis rivayet edenler aras nda say lan büyük sahâbî Abdullah b. Abbâs (ö.68/688) Kur’ân- Kerîm’de üç ayette üç eyin birbirine baGl
olarak nazil olduGunu ve pe indekinin eksik b rak lmas halinde Allah’ n
diGerini kabul etmeyeceGini söyler: Birincisi “Allah’a itaat edin. Rasûlüne de
itaat edin” ayeti.54 Kim Allah’a itaat edip de Rasûlüne itaat etmezse bu ameli
makbul deGildir. kincisi: “Namaz k l n, zekat verin” ayeti.55 Kim namaz n
k lar zekât n vermezse namaz kabul edilmez. Üçüncüsü de “(Önce) bana ve
(sonra da) ana-babana ükret”56 ayeti. Kim Allah’a ükreder de ana-babas na
te ekkür etmezse ükrünü Allah kabul etmez.57 Bu hususta Süfyân b. Uyeyne
(ö.198/814) be vakit namaz k lan Allah’a ükretmi , namaz n pe inden de
onlara dua eden onlara te ekkür etmi olur demektedir.58 Asl nda namaz n
sonunda te ehhüdden sonra okunan duada ana-babaya maGfiret dileGi yer
ald G için (rabbenâ’Gfir lî veli-vâlideyye…)59 namaz n k l p bu duay okuyan
Müslüman bu emri yerine getirmi olmaktad r.60
Burada zikredilen üç eyin birbirine baGl olduGu ifadesinden anla lmas gereken ey u olmal d r. Birinci durumda yani Allâh’a itaat edip
Rasûlullâh’a itaat etmemek bir mü’min için kabul edilebilir bir ey deGildir.
Çünkü bir çok ayette kendisiyle birlikte Rasûle itaati Allâh emretmektedir. Bu
aç dan Hz. Peygambere itaat etmeyen Allâh’a da itaat etmemi olur. Bu iki
ey birbirine baGl d r, ayr lamazlar.61 Namaz k l p da zekat vermemenin
namaz n kabulüne engel bir durum olu turduGu yönündeki ifade Kur’ânKerîm’de zekât n özellikle namazla birlikte ve onun pe inden zikredilmi
olmas na vurgu için olmal d r.62 Bu iki ibadetin en temel özelliGi de münaf klar taraf ndan gönülden yap lamayacak olmas sebebiyle iman n kemâline
delalet eden bir özelliGe sahip olmas d r. Bu sebeple münaf klar tarihte ü enerek ya da gösteri için namaza gelseler de zekât konusunda çoGu kere sorun ç karm lard r.63 bn Abbâs’ n bu sözü namaz k l p zekât vermemenin
mü’mine yak an bir davran olmad G , her ikisini de emredenin Allâh
Te‘âlâ olmas sebebiyle namaz n k lan n zaten zekât n da gönülden verece-

53

bk. Mustafa ÇaZr\c\, “Ana Baba”, D A, III, †stanbul 1991, s. 104.
Nisâ’ (4), 59.
55
Bakara (2), 43, 83, 110; Nûr (24), 56.
56
Lokman (31), 14.
57
Zehebî, a.g.e., s. 43; †bn Hacer el-Heytemî, a.g.e., II, 131-132.
58
†bn At\yye, a.g.e., IV, 349; Âlûsî, Rûhu’l-me‘ânî, Beyrut, ts. (Dâru †hyâi’t-türâsi’l-Arabî), XXI, 87.
59
†brahim (14), 41.
60
Âlûsî, a.g.e., XV, 57.
61
bk. Muhamed Fuâd Abdülbâkî, el-Mu‘cemü’l-müfehres, “t.v.‘a” md.
62
Bk. bakara (2), 43, 83, 110, 177, 277; Nisâ’ (4), 77, 162; Mâide (5), 12, 55; Tevbe (9), 5, 11, 18, 71; Meryem (19),
31, 55; Enbiyâ’ (21), 73; Hacc (22), 41, 78; Nûr (24), 37, 56; Neml (27), 3; Lokman (31), 4; Ahzâb (33), 33;
Müc3adele (58), 13; Müzzemmil (739, 20; Beyine (97), 5.
63
Msl. bk. Nisâ’ (4), 142; tevbe (9), 54.
54
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Gi, ikisinin aras n ay rmayacaG eklinde anlamak isabetli olmal d r. F khî
aç dan namaz ve zekât zimmette ayr ayr sabit olmu borçlar olduGu için
usulüne uygun biçimde birisi ifa edildiGinde diGerinden baG ms z olarak borç
dü mü olur. DiGeri eda edilmemi se sadece o borç olarak kalm olur. Üçüncü hususta da yine ana-babaya itaati Allah emretmektedir. Burada dikkate
deGer olan husus udur. Kur’ân- Kerîm’de Yüce Yarat c kendisine iman ve
kulluGu emrettikten hemen sonra ana-babaya iyi davranmay emretmi tir.64
Fahreddîn er-Râzînin ifadeleriyle Allâh insan n gerçek yarat c s , ana-baba da
sebebidir.65 Dolay s yla Allâh Te‘âlâ: “Bana ve ana-babana ükret” buyurmu tur. Buna göre insan daima birisi gerçek öteki zahiri olarak varl G na
sebep olan Allâh’a ükür ve ana-babas na da minnet içinde olmal d r. Hakl
taleplerinde ana-babas na iltifat etmeyen onlar n gönlünü kazanamam ,
Allâh’ n bu konudaki emrini yerine getirmediGinden de O’nun r zas n alamam duruma dü er. Bu sözün anlam bu olmal d r.
slam alimleri, Hz. Peygamber’in, iyilik etmeme en lay k kimdir? eklindeki soruya verdiGi cevapta anne’yi öncelikle üç defa zikretmesinin66 sebebi
konusunda Kur’ân- Kerîm’deki ayetlerle ilinti kurarlar. Bir ayette: “Annesi
onu me akkatle ta m ve zahmetle do%urmu tur. O’nun ana-karn nda bulunmas yla sütten kesilmesi otuz ayd r”67 ifadesiyle annenin hakk na dikkat
çekilmi tir. Hamilelik çilesi, doGurma zahmeti, emzirme külfeti sebebiyle Hz.
Peygamber üç defa anay zikretmi tir. Bunun yan nda baba ile mukayese
edildiGinde annenin hem efkat ve sevgisinin hem de çocuGuna olan baGl l G n n babaya göre daha çok olduGu belirtilmi tir.68
2-Hz. Peygamber’in Hadislerinde Ana-Babaya Sayg :
Hadislerde de ayetteki anlat ma paralel bir üslûbun yer ald G görülmektedir. Allâh Te‘âlâ’n n irk ko may yasaklay p kendisine kullukla yükümlü tuttuktan sonra hemen ana-babaya iyiliGi emretmesi hadislerde de
dikkati çeken bir husustur. Mesela bir hadiste Allah kat nda en deGerli amel
olarak ilk s rada Allah’a kulluGun en temel göstergesi olarak vaktinde k l nan namaz say l rken ikinci s rada ana-babaya iyiliGe yer verilmektedir.69
Kur’ân’da ana-babaya iyilik, bir yerde kullan lan “birr”70 istisna edilirse “ihsân” kelimesiyle; yine Kur’ân’da “isyân” kelimesiyle anlat lan71 anababaya sayg s zl k da hadislerde “‘ukûk” kelimesiyle ifade edilir. Hadislerde
64

Bakara (2), 83; Nisâ’ (4), 36; En‘âm (6), 151; †srâ’ (17), 23; Lokmân (31), 13-14.
Fahreddîn er-Râzî, XX, 187.
Buhârî, “Edeb”, 2; Müslim, “Birr”, 1, 2; Ebû Dâvûd, “Edeb”, 120; Tirmizî, “Birr”, 1; †bn Mâce, “Edeb”, 1; Ahmed
b. Hanbel, el-Müsned, V, 3, 5.
67
Ahkâf (46), 15.
68
†bn At\yye, el-Muharraru’l-vecîz (n|r. Abdüsselâm Abdü||âfî Muhammed), Beyrut 1413/1993, IV, 348-349;
Zehebî, a.g.e., s. 45; †bn Hacer el-Heytemî, a.g.e., II, 130-131; Ahmed DavudoZlu, Sahîh-i Müslim Tercemesi ve
Cerhi, †stanbul 1983, X, 481.
69
Buhârî, “Edeb”, 1; Müslim, “Îmân”, 137.
70
Meryem (19), 14.
71
Meryem (19), 14.
65
66
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ise ana-babaya iyilik “birr” kelimesiyle ifade edilir ve bu kelime bizzat Hz.
Peygamber taraf ndan gönlün rahatl k ve kalbin huzur buldu%u davran
olarak tan mlan r.72 Buna göre gerçek anlamda iyilik isteyerek, gönülden
yap lan ve bu özelliGi sebebiyle de kalpleri sevgi ile birbirine baGlayan, samimiyet ve ülfeti artt ran söz ve davran lara denir. Kur’ân- Kerîm, “iyilik ve
takvâda yard mla n, günah ve dü manl kta i birli%i yapmay n”73 ayetiyle
“birr” konusunda yard mla maya çaG rm ve onunla en genel anlam yla
sevgi ve sayg dan doGan bir baGl l kla Allah’ n emir ve yasaklar na sayg
demek olan “takvâ” aras nda bir ili ki kurmu tur. Çünkü takva’da Allah’ n
r zas n elde etme, birr’de de insanlar n ho nutluGunu/gönlünü kazanma
vard r. Buna nail olan ise iki cihan saadetine kavu mu demektir. Buna göre
bu iki kavram birbirini tamamlay c bir özelliGe sahiptir.74 mâm Mâtürîdî
(ö.333/944) birr’in yap lan bütün hay rlar ku atan, takvâ’y da kaç n lmas
gereken bütün kötülükleri içine alan bir kavram olduGunu söyler.75 Hz. Peygamber’in birr’i, “ahlak güzelli%i”76 olarak tan mlamas n da, iyilik merkezli
davran lar n içselle tirilmesi ve bir ya am biçimi haline getirilmesi halinde
deGer kazanacaG eklinde yorumlamak mümkündür. “Îmân bak m ndan
mü’minlerin en mükemmelinin ahlak en güzel olanlar” eklinde belirleyen
hadis de77 dikkate al nd G nda bu durumdaki ki ilerin Kur’ân- Kerîm’de en
yüce mertebelere lay k görülen “ebrâr”78 s n f nda bulunma erefine nail olacaklar söylenebilir. Bu s fata ise ancak iman, ahlak ve ibadet esaslar na79
sad k bir biçimde baGl olmakla lay k olunabilir.80 lgili ayette birr kapsam na
giren deGerler anlat l rken imandan sonra hemen ba ta yak nlar olmak üzere
ihtiyaç sahiplerine mali yard mda bulunma say l r ki (Bakara, 2/177) yak nlar n birinci s ras nda ana-baba vard r.
Birr, ‘ihsan’ n en ileri derecesi say lm t r81 ki ana-baba söz konusu olduGunda bu kelime iyilikte zirve yapmak özellikle infak konusunda eli bol
davranmak anlam na gelir.82
Burada dikkat çekilen bir ba ka husus da udur: Birçok ayette Allah’a
kulluktan ve ükürden hemen sonra ana-babaya iyiliGin ve te ekkürün emredilmi olmas ndan birr’in en faziletlisinin ana-babaya yap lan iyilik olduGu
sonucuna ula lm t r.83

72

Dârimî, “Büyû‘”, 2; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 182, 194, 227, 228.
Mâide (5), 2.
74
Mâverdî, Edebü’d-dünyâ ve’d-dîn, D\ma|k-Beyrut 1413/1993, s. 295 vd.
75
Te’vîlâtü ehli’s-sünne (n|r. Fatma Yûsuf el-Haymî), Beyrut 1425/2004, II, 8.
76
Müslim, “Birr”, 14-15; Tirmizî, “Zühd”, 52.
77
Ebû Dâvûd, “Sünnet”, 14; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, II, 250, 472, 527; V, 89, 99; VI, 47, 99.
78
†nfitâr (82), 13; Mutaffifîn (83), 22
79
Râg\b el-Isfahânî, el-Müfredât, †stanbul 1986, “b.r.r.” md., s. 53.
80
Bakara (2), 177.
81
Ali Toksar\, “Birr”, D A, VI, †stanbul 1992, s. 205.
82
Râg\b el-Isfahânî, el-Müfredât, †stanbul 1986, “b.r.r.” md., s. 53; Teftâzânî, Cerhu’l-ehâdîsi’l-Erba‘în, †stanbul
1326, s. 218.
83
Hicâzî, el-Mecâlisü’s-seniyye, Kahire 1307, s. 162.
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Ana-babaya iyiliGi ifade eden ihsân ve birr kelimesinin hadislerde geçen kar t “ukûk”tur. Bir ahlak ve hadis terimi olarak “ukûk” özellikle ebeveynin gönlünü incitecek, evlat ile ebeveyn aras ndaki sevgi ve gönül baG n
koparacak olan isyan, eziyet, hakaret, kötü muamele gibi olumsuz duygu ve
davran lar ifade eder.84
Ana-babaya muamele hususunda Hz. Peygamber’in hadislerinde de
Kur’ân- Kerimdeki temaya paralel bir anlat m vard r. Bu konuda baz hadisleri u ekilde s ralamak mümkündür:
“Hz. Peygamber ashab na: Size büyük günahlar n en büyü%ünü haber
vereyim mi diye sordu. Sahabe: Evet Ya Rasûlallah! dediklerinde: ‘Allah’a
ortak ko mak ve ana-babaya asi olmak’ buyurdu.”85
Hz. Peygamber kendisine gelerek cihada kat lmak istediGini söyleyen
bir adama anas n n babas n n saG olup olmad G n sordu. SaG olduGunu öGrenince kendisinin cihad n n onlar n hizmetinde bulunmak olduGunu söyledi.86
Hz. Peygamber annesi veya babas ya da her ikisinin ihtiyarl % na yetiip de onlar ho nut edip r zas n kazanarak cennete girmeyi hak edemeyenin
burnu sürtünsün eklinde o ki iye üç defa tekrarlayarak beddua etmi tir.87
Yine Rasûlullah, ana-baban n çocuGuna yapt G duan n Allah taraf ndan kabul edileceGinde hiçbir üphenin bulunmayacaG ekilde kesin olduGunu bildirmi tir.88
Hz. Peygambere ana-baban n çocuklar üzerindeki haklar nedir? diye
sorulduGunda “Onlar senin cennetin veya cehennemindir” diye özlü bir cevap
vermi ,89 ana-babas na sayg s zca kötü muamele edenlere Allah’ n cenneti
haram k ld G n ve k yamet günü onlar n yüzüne bakmayacaG n bildirmi tir.90 Yine Rasûl-i Ekram bu çerçevede olmak üzere Allah’ n r zas Anababan n r zas n kazanmadad r. Allah’ n gazab , ana-baban n gazab n almadad r91 buyurmu tur.
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As\m Efendi, Kâmûs Tercemesi, †stanbul 1305, “‘a.k.k.” md., III, 25; Nevevî, el-Minhâc (Cerhu Sahîhi Müslim),Kahire 1412/1991, II, 115-116; Aynî, Umdetü’l-Kârî, XXII, 86; †bn At\yye, el-Fütûhâtü’l-vehbiyye, Kahire 1307,
s. 191; Hicâzî, el-Mecâlisü’s-seniyye, Kahire 1307, s. 162; Mustafa ÇaZr\c\, “Ana Baba”, D A, III, †stanbul 1991, s.
104.
85
Buhârî, “Edeb”, 6, “†sti’zân”, 35, “Eymân”, 16, “†stitâbe”, 1, “Diyât”, 2, “©ehâdât”,10; Müslim, “Îmân”, 143-144;
Tirmizî, “Birr”, 4; “Tefsîr/4”, 4-7; Dârimî, “Diyât”, 9; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, II, 201; III, 495.
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Buhârî, “Cihâd”, 138; Müslim, “Birr”, 5; Nesâî, “Cihâd”, 5; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VI, 165, 193, 197, 221.
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Müslim, “Birr”, 8; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, II, 346.
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Ebû Dâvûd, “Vitir”, 29; Tirmizî, “Birr”, 7, “De‘avât”, 47; †bn Mâce, “Du‘â’”, 11; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, II,
258, 348, 434, 478, 517, 523.
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†bn Mâce, “Edeb”, 1.
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Nesâî, “Zekât”, 69, “E|ribe”, 46; Dârimî, “E|ribe”, 5; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, II, 69, 128, 134, 201, 203; III,
28, 226; VI, 441.
91
Tirmizî, “Birr”, 3.
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Öte yandan Peygamberimiz onlar öldükten sonra da kendilerine kar
vazifenin devam ettiGini belirterek bu görevleri öyle s ralam t r: “Onlara
hay r dua edip rahmet/ma%firet dilemek, vasiyetlerini ve sözlerini yerine getirmek, dostlar na ikramda bulunmak, akrabalar na ziyarette bulunmak ve
onlarla ilgilenmek.” 92
Annesini s rt na al p Kabe’yi tavaf ettiren birisi Abdullah b. Ömer’e annesinin hakk n ödeyip ödemediGini sorunca bn Ömer, bu yapt G n n doGum
sanc lar ndan birisinin kar l G bile olamayacaG n , ancak annesine ihsanda
bulunduGunu/iyilik ettiGini söyledi ve Allah’ n az i e çok sevap vereceGini
ekledi.93
Ebû Bekir bnü’l-Arabî (ö.543/1148) bu ve benzeri hadislerin anababaya isyan ve kötü muamelenin günah aç s ndan Allah’a ortak ko maya
denk olduGuna, onlara iyi davranman n da sevap bak m ndan imana e deGer
olduGuna delalet ettiGini söylemektedir.94 bnü’l-Arabî’nin bu ifadeleri, literal
okumaya tabi tutulduGunda baz sorunlar ortaya ç karsa da ana-babaya iyiliGin deGerini ve kötü muamelenin günah n n aG rl G n ifadeyi hedeflediGini
söylersek daha tutarl bir zemine oturmu olur.
Hz. Peygamber ba kas n n ana-babas na lanet edip kendi ana-babas na
lanete sebep olmay ,95 yine bir ba kas n n anas na veya babas na söverek
kar taraftakinin kendi anas na veya babas na sövmesine sebep olmay kendi ana-babas na küfretmek gibi deGerlendirmi ve bunu büyük günahlar aras nda saym t r.96 Yine Peygamberimiz ahirettekinden önce dünyada cezas
pe inen verilecek iki suçtan birisinin yak nlarla baG kesmek olduGunu haber
vermi tir ki97 (diGeri me ru otoriteye isyan/baGy) ana-baba yak nlar n en banda yer almaktad r. Nitekim me hur muhaddis Buhârî (ö.256/870) elEdebü’l-müfred adl eserinde bu hadise “Ana-babaya isyan n cezas ” eklinde
bir ba l k koymu tur.98 Kald ki otoritelerin sahih kabul ettiGi bu hadis’in
baz farkl rivayetlerinde ana-babaya sayg s zl k aç k bir biçimde ifade edilmektedir.99 Hz. Peygamber’in yak nlarla ilgiyi kesmenin uhrevî cezas n cennetten mahrumiyet olarak belirlemesi100 ve böyle bir kimsenin amelinin kabul
görmeyeceGini ifade etmesi101 konunun ciddiyetini yans tmas aç s ndan dikkate deGerdir.
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Müslim, “Edâhî”, 43-45; Nesâî, “Dahâyâ”, 34; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, I, 108, 118, 152, 309, 317.
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Müslim, “Îmân”, 145; Tirmizî, “Birr”, 4; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, II, 164.
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98
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Hz. Peygamber’in az yukar da i aret edilen ana-babaya kötü muamele
ve sayg s zca davran lar n daha dünyada iken kar l k bulacaG n haber
veren hadisinin aksine onlara yap lacak gönülden hizmetlerin de olumlu
anlamda etkisinin bu dünyada görüleceGini Rasûl-i Ekrem’in anlatt G u
olayda görülmektedir (özetle):
Bir zamanlar üç ki i yolda giderlerken yaGmura yakalanm lar ve bir
maGaraya s G nm lar, pe inden de maGaran n aGz n daGdan dü en büyük
bir kaya kapatm . Üç arkada birbirine: Amellerimizi gözden geçirelim ve
yapt G m z salih amellerle Allah’a dua edelim, belki Allah buradan bizi kurtar r demi . Birisi öyle dua etmi : “Allah’ m benim ya l annem-babam vard .
Onlara hizmette kusur etmezdim. Hayvanlar m yanlar na getirir, sütlerini
saGar önce onlara sonra çocuklar ma ve e ime içirirdim. Bir gün geldiGimde
onlar uyumu lard . Her zamanki gibi sütü saGd m fakat onlar uyand rmaya
k yamad m, elimde sütle çocuklar m n baG r p aGlamas na ald rmadan sabaha kadar ba lar nda ayakta bekledim. EGer benim bunu senin r zan dileyerek
yapt G m biliyorsan bu kayay biraz arala da d ar y görelim demi .” Bunun
üzerine kayan n üçte biri aralanm . DiGeri: “Ey Rabbim! A k n son derecesinde vurulduGum amcam n bir k z vard . Onun nefsinden murad almak
istediGimde yüz alt n getirmedikçe kabul etmedi (Bir rivayete de göre açl k ve
susuzluGa dayanamayacak hale geldiGi için onun teklifini kabul etmi ). Çal p güç artlarda yüz alt n toplay p kendisine verip de kendisini bana
arzettiGinde istediGim i e tam ba layacakken: ‘Ey Allah’ n kulu! Allah’tan
kork ve haks z/gayr- me ru bir biçimde bu mührü açma’ (bekâretimi zina ile
bozma) dedi ve bunun üzerine ben hemen böyle bir fiili ika etmekten (zina
etmekten) vazgeçtim.” EGer bunu senin r zan dileyerek yapt G m biliyorsan,
bu kayan n bir k sm n bize aç demi ve kayan n üçte ikisi aralanm . Üçüncüsü de “Ey Rabbim! Bir ölçek pirince bir ç rak tutmu tum. ini bitirince
benim tam k zg n olduGum bir anda: ‘Bana hakk m ver’ dedi. Ben de onu
azarlad m ve ücretini almadan çekip gitti. Sonra ben onun hakk olan pirinci
ektim ve ondan elde ettiGim gelirle ona davarlar ald m ve bir sürü oldular. Bir
gün hakk n istemeye geldiGinde çobanlar ile birlikte davar sürüsünü kendisine teslim ettim. EGer bunu senin r zan kazanmak için yapt G m biliyorsan,
bize kayan n kalan k sm n da aç demi ve kaya tamamen aralanm da oradan kurtulmu lar.”102
Bu hadisin hizmet konusunda ana-babay e ve çocuklara tercih etmenin, onlar için me akkate katlanman n daha faziletli olduGuna delil olduGu
savunulmu tur.103 Büyük hadîs alimi Buhârî de zikredilen hadisi, ana-

102

Buhârî, “Enbiyâ’”, 53, “Edeb”, 5; Müslim, “Zikir”, 100; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, III, 142-143.
†bn Hacer el-Askalânî, Fethu’l-Bârî (n|r. M. Fuâd Abdülbâkî v.dZr.), Kahire1407/1986-87, VI, 510; Ahmed
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babas na iyi davranan n duas n n Allah nezdinde makbul olduGunun delillerinden birisi saym t r.104
Bu ve benzeri rivayetlerden hareketle slamî literatürde ana-baban n isteGiyle oGlunun kar s n bo ay p bo amayacaG na dair bir tart maya yer
verilmektedir. Ya anm baz örneklerin de böyle bir münaka ada etkili olduGu anla lmaktad r. Muteber kaynaklarda Hz. brâhim’in talebi üzerine oGlu
smail’in kar s n bo ad G 105 ve oGlundan gelinini bo amas n isteyen ilk
ki inin Hz. brahim olduGu nakledilmektedir.106 Yine Hz. Ömer’in, oGlu Abdullah’ n kar s ndan ho lanmad G için onu bo amas n istediGi Abdullah’ n
buna yana mamas üzerine Rasûlullah’a geldikleri ve Hz. Peygamber’in de
babas na itaat ederek e ini bo amas n istediGi, onun da buna uyduGu rivayet edilmektedir.107 Hz. Ebû Bekir’in de oGlu Abdurrahman’dan güzelliGindeki
cazibe sebebiyle kocas n etkileyerek onun cihad ve benzeri sorumluluklar n
gerektiGi ekilde yerine getirmesinde gev ekliGe sebep olan kar s Âtike bt.
Zeyd’i bo amas n istediGi Abdurrahman’ n da bunu yerine getirdiGi belirtilmektedir.108
Bu hadis ve uygulamalar n yorumunda farkl deGerlendirmeler dikkat
çekmektedir. Mübârekfûrî (ö.1353/1934) mezkûr hadiste babas n n istemesi
halinde oGlun çok sevmi de olsa kar s n bo amas gerektiGine, bo amamas
için hiçbir özrünün bulunmad G na aç k bir delil bulunduGunu söylemektedir.
Ayn müellif, Hz. Peygamber’in annenin çocuk üzerindeki hakk n n babadan
daha çok olduGunu bildiren hadisten109 hareketle de onun evleviyetle bunu
istemeye ve çocuGun da itaat etmeye mecbur bulunduGuna delil te kil edeceGini savunmaktad r.110
bnü’l-Arabî (ö.543/1148) bu olayda kendisi farkl dü ünse bile eGer
baba (Hz. brahim, Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer gibi) basîret/firâset sahibi birisi
ise babas n n ho lanmad % ndan ho lanmaman n babaya iyilik kapsam nda
deGerlendirilmesi ve bo ama da olsa talebinin yerine getirilmesi gerektiGine
önemli bir örnek bulunduGunu, eGer baban n böyle bir özelliGi yoksa bo amas farz olmasa da onun r zas n almak için bo amas n n müstehap olduGunu belirtmektedir.111
Bu hadislerden ve diGer örneklerden her halükarda ana-baban n oGlundan e ini bo amas n istemesi halinde oGlun buna uymas n n zorunlu olduGunu anlamak hem isabetli deGildir hem de böyle bir kabul oldukça istismara
104
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aç kt r. Mevzu ile ilgili örneklerden ve tart malardan baban n oGlundan kar s n bo ama talebinin gelin ile kay n peder-kay n valide aras ndaki basit
sebeplere baGl ki isel anla mazl klardan deGil toplum içindeki yüksek itibar
ve örnek konumdaki aileye yak mayan gidi at sebebiyle ba kalar na kötü
örnek olmas n engellemek için talep edildiGi anla lmaktad r. Buna sebep de
muhtemelen dini vecibeler konusunda baz aksakl klar n görülmü olmas d r.
Çünkü toplum içerisinde örnek konumunda bulunanlar n davran lar n n
tesiri ve yönlendirici özelliGi diGer insanlara göre daha fazlad r. Baz davran lar s radan insanlar için mekruh iken model özellik ta yanlara haram,
mendup olanlar da farz mesabesinde olurlar. Gerçekten herhangi bir kötülüGün etkisinin çevreye yay lmas na sebebiyet vermek ve bu konuda insanlara
öncü olmak art sorumluluk yükleyen hususlardan birisidir.112 Bu cezay aG rla t rd G gibi iyiliGe öncü olmak da mükâfat artt rmaktad r. Kur’ân- Kerîm’in model olma niteliGi ta yan Hz. Peygamber’in han mlar na uyar mahiyetindeki u ayetleri bu iki hususu ayd nlat r mahiyettedir: “Ey Peygamber’in han mlar ! Sizden kim aç k bir edepsizlik yaparsa onun azab ikiye
katlan r. Bu, Allah’a göre kolayd r. Ama sizden kim Allah’a ve Rasûlüne itaate devam eder ve yararl i yaparsa ona da mükâfat n iki kat veririz ve onun
için bol r z k haz rlam zd r.”113 Bunun sebebi örneklik ve liderlik vasf ta yanlar n i ledikleri kötülük ve yapt klar iyiliklerin sadece kendileriyle s n rl
kalmay p ba kalar na da tesir etmesidir.114
Bu ayetin tefsirinde müfessirler Allah’ n lütfettiGi nimet ve eref ölçüsünde sorumluluGun artt G na dikkat çekerler. Hz. Peygamber’in han mlar n n onun e i ve mü’minlerin anneleri olma115 erefini ta malar , vahyin evlerinde gelmesi ayr cal G na sahip olmalar gibi sebeplerle diGer kad nlardan
farkl bir üstünlüGe sahip bulunduklar ve bu erefle bir kötülük i lemelerinin
art azab gerektireceGi üzerinde dururlar. Zira kötülüGün çirkinliGi ki inin
rütbesi/mevkii ve faziletine göre ölçülür ve bu çirkinlik artt kça cezas n n da
artmas gerekir. Bu baGlamda müfessirler âlimin i lediGi suç ile cahilinkinin
farkl l G na, hür ile kölenin cezas n n farkl tespit edildiGine at fta bulunurlar.116 Bunun yan s ra babaya at lan tokatla yabanc ya vurulan n, Hz. Peygamber’e yap lan eziyetle ba kas na yap lanlar n ayn derecede olamayacaG n 117 hat rlat rlar.118
Üzerinde durulan konunun da bu tür bir özelliGe sahip olduGu dü ünülebilir. Öncelikle böyle bir talepte bulunan Hz. brahim gibi beraberindekilerle
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Kur’ân- Kerîm’de Mes‘ûliyet, Bildiriler, †stanbul 2006, s.137-149.
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Ahzâb (33), 6.
116
Nisâ’ (4), 25.
117
Tevbe (9), 61; Ahzâb (33), 57.
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Cessâs, Ahkâmü’l-Kur’ân, †stanbul 1335-37, III, 359; Zemah|erî, a.g.e., III, 536; Fahreddîn er-Râzî, a.g.e., XXV,
209; Beyzâvî, a.g.e.,IV, 162; Ebussuûd, a.g.e., VII, 101-102.
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birlikte örneklik vasf Kur’ân’da belirtilen bir peygamber119 ve Hz. Ebû Bekir
gibi daha dünyada iken cennetle müjdelenmi , Kur’ân- Kerîm’de fazileti120 ve
Hz. Peygamber’e kader arkada olma121 erefi tescil edilmi , Hz. Peygamber
taraf ndan hastal G nda imam olarak kendi yerine lay k görülmü , ilk ra id
halife olma erefine nail olmu faziletin zirve noktas ndaki bir ki i ile Hz.
Ömer gibi basîret, firaset ve fazilet sahibi, adalet konusunda darb- mesel
olmu bir ahsiyettir. Bu sebeple bnü’l-Arabî’nin dediGi gibi ancak Hz. brahim, Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer gibi bir baban n böyle bir talebi ancak dikkate
al nabilir. Ayr ca onlar n çocuklar ndan talebinin ki isel bir istek olmad G da
aç kt r. Hz. brahim’in bir Peygamber olarak oGlu smail’den talebini bu ekilde anlamak isabetli olur. Çünkü ilgili hadiste Hz. smail’in ava ç kt G bir
s rada kendilerini yoklamak/denetlemek üzere eve gelen Hz. brahim, gelinine
–ki gelini onun kaynatas olduGunu bilmiyordu- geçimlerinin nas l olduGunu
sormas üzerine onun yokluktan dem vurup s zlanmas üzerine bo amas n
söylemi tir.122 Keza Hz. Ebû Bekir’in oGlu Abdurrahman’a kar s Âtike’yi boamas n istemesi de az önce zikredildiGi üzere güzelliGi sebebiyle kocas n
etkileyerek baz sorumluluklar n gerektiGi ekilde yerine getirmesine engel
olma gibi bir sebebe matuftur. Hz. Ömer’in talebinin de bu ekilde anla lmas n n daha isabetli olduGu ortaya ç kmaktad r. EGer bu rivayetler bu ekilde
anla lmaz ise bir tak m ilkelerle çat ma söz konusu olacakt r. slam hukukuna göre evlilik kal c l k ve mutluluk esas üzerine kurulur. Evlilik öncesi
öngörülen tedbirler bu amaca yönelik olduGu gibi bo anmaya da evlilik birliGinin çekilmez hale gelmesi sebebiyle zaruretten dolay izin verilmi tir. Nitekim Hz. Peygamber talak “Allah’ n hiç sevmedi%i halde izin verdi%i mübah”
olarak takdim etmi tir.123 Buna göre Hz. brahim, Hz. Ebû Bekir ve Hz.
Ömer’in oGullar ndan talep ettikleri bo aman n kendi numune-i imtisal konumlar na uygun görmemeleri ve oGullar n n da bunun fark nda olamad klar
için müdahale ettikleri eklinde anlamak isabetli olur. Bütün bu durumlarda
bile eGer yüz k zart c bir sebep yoksa bo ama talebine uyman n zorunlu olmad G n bunun sadece bir tavsiye niteliGinde kalacaG n kabul etmek isabetli
olur. Sehârenfûrî (ö.1346/1927) Hz. Ömer’in oGlu Abdullah’a kar s n bo amas n emretmesiyle talebin zorunluluk ifade etmediGini ancak Hz. Peygamber’in söylemesiyle farz hale geldiGini çünkü onun bu emrinden anla lan n
“vücûb” olduGunu söylemektedir.124
Bir ba ka tart ma konusu da ilim elde etme veya ticaret yapma, bir i te çal ma gibi hususlarda ana-baban n izninin gerekip gerekmediGi yönün-
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dedir. Bu konuda mam Nevevî (ö.676/1277) izin almak gerekmeyeceGini
belirtir.125
LER

B- ANA-BABANIN GEÇ M N TEM N (NAFAKA) LE LG L HÜKÜM-

slam Hukukçular , ana-baba zengin ise geçimlerinin, tedavi, giderlerinin ve diGer hayatî ihtiyaçlar n n bizzat kendisi taraf ndan veya güçsüz iseler
çocuklar taraf ndan yine onlar n mal ndan kar lanacaG , fakirlik ya da hastal k veya ya l l G n getirdiGi acziyet sebebiyle muhtaç hale gelmeleri durumunda erkek k z ay r m olmaks z n imkân olan bütün çocuklar n onlar n
geçimini teminle yükümlü bulunduGu, ihmal etmeleri durumunda yetkili
merciin (mahkemeler veya ilgili kurumlar) güç kullanarak görevlerini ifa
etmelerini saGlayacaG konusunda ittifak etmi lerdir. Hanefîler, Mâlikîler ve
4âfiîlerin olu turduGu çoGunluGa göre ana-baban n farkl bir dinden olmas
da bu hükmü deGi tirmez. Bu noktada sorumluluk sadece erkek çocuklara
deGil ayn zamanda k zlara da aittir. Çocuklar aras ndaki yükümlülüGün payla m nda miras hisselerine göre mi hareket edileceGi yoksa e it olarak m
payla lacaG ya da maddi imkânlar n n m ölçü al nacaG (imkânlar nda
önemli bir fark bulunuyorsa) konusunda farkl görü ler bulunmaktad r. Ancak sorumluluGun maddi imkânlara göre olmas gerektiGini savunan âlimlerin tercihi daha isabetli gözükmektedir. Baban n çal p kazanmaya muktedir
olmas halinde çocuklar n onun giderlerini kar lamaktan sorumlu olup olmad klar tart mal olmakla birlikte Hanefîler ve 4âfiîlerdeki genel temayül
baban n çal maya zorlanamayacaG ve çocuklar n onun geçimini temin etmekten sorumlu olduklar yönündedir. Hanbelîler ve Mâlikî doktrinindeki
tercihe ayan görü ise baban n imkan olmas halinde kendi geçimini temin
için çal maya zorlanacaG eklindedir.126
Baba ve annenin hayatta olmad G ya da fakir olduklar hallerde dede
ve nineler (baba ve annenin ana-babalar aras nda fark yoktur) saG ise onlar
da ana-baba yerindedir ve torunlar onlara ana-babalar gibi muamele yapmakla yükümlüdürler. Çünkü dede-nine aç s ndan da torunlar çocuk mesabesindedir. Bu görü Hanefîler, 4âfiîler ve Hanbelîlerden olu an çoGunluGun
tercihidir. Mâlikîler dede ve nine ile torunlar aras nda nafaka yükümlülüGü
bulunduGu görü ünü kabul etmezler. Baban n kendi ihtiyaçlar n kendisinin

125

Nevevî, el-Minhâc, II, 116.
Bk. Hanefîler için: Serahsî, el-Mebsût, Kahire 1324-31, V, 222; Husâmü||ehîd, Cerhu Edebi’l-kâdî li’l-Hassâf (n|r.
Ebü’l-Vefâ el-Efgânî-Ebû Bekir Muhammed el-Hâ|imî), Beyrut 1414/1994, s. 570, 571-572; Kâsânî, Bedâi‘u’ssanâi‘, Kahire 1327-28/1910, IV, 30 vd.; †bn Mâze, el-Muhîtu’l-Burhânî (n|r. Abdülkerim Sâmi el-Cündî), Beyrut
2004/1424, III, 578-579; Âlim b. el-Alâ’, el-Fetâva’t-Tatarhâniyye (n|r. Kâdî Seccâd Hüseyin), Karaçi 1416/1996’dan
ofset Beyrut 1425/2004, IV, 176-178; Mâlikîler için: †bn Cüzeyy, el-Kavânînü’l-f khiyye, Beyrut, ts. (Dâru’l-Kütübi’lilmiyye), s. 148; Derdîr, e -Cerhu’s-sa9îr (n|r. Mustafa Kemal Vasfi), Kahire, ts. (Dâru’l-Ma‘ârif), II, 751-755;
©âfiîler için: Erdebîlî, el-Envâr li-a‘mâli’l-ebrâr, Kahire 1390/1970, II, 354; ©irbînî, Mu9ni’l-muhtâc, Kahire
1377/1958, III, 446 vd.; Hanbelîler için: †bn Kudâme, el-Mu9nî, Mekke, ts. (el-Mektebetü’t-Ticâriyye), IX, 257-261;
Behûtî, er-Ravzü’l-mürbi‘ (n|r. Ahmed M. ©âkir-Ali M. ©âkir), Kahire, ts. (Dâru’t-Türâs), s.459-460; dört mezhep
için bk. Zühaylî, el-F khu’l- slâmî ve edilletüh, D\ma|k 1409/1989, VII, 830-834.
126
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kar layamad G bu sebeple bir hizmetçiye ihtiyaç duyduGu hallerde bu vazifeyi üvey annenin yerine getirmesi durumunda çocuklar onun da masraflar ndan sorumludurlar.127 Mâlikîler ve Hanbelîler böyle bir art da dikkate
almazlar ve mutlak anlamda üvey annenin nafakas ndan çocuklar sorumlu
tutarlar.128
Az önce zikredilen ayet ve hadisler ana-babaya iyiliGi emretmektedir ki
fakir durumda bulunmalar halinde onlar n ihtiyaçlar n kar lamak iyiliklerin en büyüGüdür. Keza “ana-babaya öf bile demeyin” eklindeki ayet de onlara en küçük bir zarar n verilmesini bile yasaklamaktad r. htiyaçlar durumunda onlara gerekli harcamay yapmamak ise zararlar n en büyüGüdür.
“Bana ve anana-babana ükret diye tavsiye ettik” ayetinden hareketle de
unu söylemek mümkündür. Ana-babaya ükretmek/te ekkür etmek bir anlamda unu ifade eder: Onlar n çocuklar n eGitmeleri, her türlü iyiliGi yapmalar , sevgi ve efkatle kucaklayarak s cak bir yuva haz rlamalar ve her
türlü kötülük ve tehlikeden koruyarak büyütmelerinin bir k sm na kar l k
olarak kendilerinin de ana-babalar n n kendi i lerini yapmaktan aciz hale
gelmeleri, ihtiyaçlar n ve nafakalar n kar layamamalar durumunda ihtiyaçlar n kar lamalar d r. Onlara ya l l klar nda bakmak bu aç dan da bir
zorunluluktur. “Dünyada iken onlara ma‘rûfa göre davran” ayetinin gereGi
olarak da onlara bakmak farz derecesinde bir zorunluluGu gösterir. Çünkü
onlara bakmak ma‘rûf’un en ileri derecelerindendir. Ayr ca Hz. Peygamber’in:
“Çocuklar n z sizin kazanc n z n en temizlerindendir. Siz de evlad n z n kazanc ndan yiyin; 129 “Sen ve mal n babana aittir”130 eklindeki hadislerinden
hareketle baba ve annenin131 yoksulluGu sebebiyle ihtiyaçlar ile s n rl kalmak kayd yla çocuGunun mal ndan istifade etmesi caiz görülmü tür.132 “Annelerin örfe uygun bir biçimde beslenme ve giyimi çocuk kendisinin olan babaya aittir”133 ayetinin i aret ettiGi çocuGun babaya aidiyeti ve az önceki
hadislerin aç k delaleti böyle bir sonuca ula mada etkili olmu tur. Anababan n ihtiyac durumunda çocuGunun mal ndan istifade etmesi için izin
almaya ihtiyac olmad G gibi daha sonra onun kar l G n ödeme yükümlülüGü de yoktur.134
Konunun hemen ba nda yer verilen ayet ve hadislerin ana-babaya iyiliGi emri aç kt r. Onlar n ihtiyaç içerisinde kendi hallerine terk edilmesinin

127

Husâmü||ehîd, a.g.e., s. 570, 571; Kâsânî, a.g.e., IV, 32, 37; †bn Mâze, a.g.e., III, 579; †bn Cüzeyy, el-Kavânînü’lf khiyye, Beyrut, ts. (Dâru’l-Kütübi’l-ilmiyye), s. 148; Erdebîlî, el-Envâr li-a‘mâli’l-ebrâr, Kahire 1390/1970, II, 354;
†bn Kudâme, a.g.e., IX, 257-261; Behûtî, a.g.e., s.459-460.
128
†bn Cüzeyy, el-Kavânînü’l-f khiyye, Beyrut, ts. (Dâru’l-Kütübi’l-ilmiyye), s. 148; Zühaylî, el-F khu’l- slâmî, VII,
834.
129
Ebû Dâvûd, “Büyû‘”, 77; Nesâî, “Büyû‘”, 1; †bn Mâce, “Ticârât”, 64; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, II, 179, 214;
VI, 41, 173, 201, 202.
130
†bn Mâce, “Edeb”, 2; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, II, 179, 204, 214.
131
Sadru||ehîd, a.g.e., Hs. 566.
132
Azîmâbâdî, Avnu’l-Ma‘bûd, Medîne 1388/1969, IX, 445-446.
133
Bakara (2), 233.
134
Bk. Kâsânî, Bedâi‘u’s-sanâi‘, Kahire 1327-28/1910, IV, 30.
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iyilik olmad G da a ikard r. “Onlarla dünyada iyi geçin” ayetinin de delalet
ettiGi üzere bu konuda ana-baban n Müslüman veya kafir olmas aras nda
fark yoktur. Onlar n ihtiyaçlar n n kar lanmas vazifesi din ile alakal bir
durum deGil valideyn-çocuk ili kisi ile ilgili bir husustur. Vâlideynin çal abilecek durumda olmas halinde bile çocuklar n ana-babalar n n nafakalar n
kar lama zorunluluGu vard r, onlar n çal p kendi nafakalar n kar lamalar n teklif etmeye bile haklar yoktur. Hatta Ebû Hanîfe ana-baban n kendi
nafakas n kar layabilmek amac yla çocuGunun menkul mal n satabileceGini dü ünmektedir. ki talebesi Ebû Yûsuf ve Muhammed b. Hasan e -4eybânî
ise bu görü e kat lmamaktad rlar. Nafaka konusunda akrabal k belirleyici
olmakla birlikte üvey annenin nafakas ndan üvey oGlun sorumlu tutulmas
annesinin veya babas n n hastal k ya da güçsüzlük gibi sebeplerle onun hizmetine muhtaç olmas sebebiyledir. Çünkü ihtiyac halinde çocuklar anababaya hizmetçi tutmakla yükümlüdürler. Malikîlerin bu konudaki görü ünün mutlak olduGuna az önce i aret etmi tik.135
Babal k-oGulluk ili kisinin tabii sonucu olarak ana-baban n çocuGunun
mal ndan yararlanma hakk vard r. Bunu da belirleyen ölçü de örfteki ihtiyaçt r. 4u olay bu konuyu ayd nlatmaktad r: Bir adam Hz. Ebû Bekir’e gelerek “Ey Peygamber’in halifesi! Babam mal m n tamam n almak istiyor” diye
ikâyette bulunmu , Halife o zata oGlunun mal ndan ancak ihtiyac kadar
alabileceGini söylemi , babas da: Hz. Peygamber “Sen ve mal n babana aittir” buyurmuyor mu? eklinde itiraz edince Hz. Ebû Bekir: “Rasûlullah bu
sözüyle senin nafakan kastetmi tir, Allah’ n senin için raz oldu%una sen de
raz ol” demi tir.136
slami literatürde tart lan önemli bir konu daha vard r. O da udur:
Baba yeti kin olan (bülûG çaG nda) oGlunu ücretle tutsa ve oGlu da o i i yapsa babaya ücreti ödemesi gerekmez. Zira babaya hizmet çocuGun görevidir.
Hizmet sözle mesi zaten çocuGun ücretsiz ifa etmesi gereken (görevi olan) bir
konu üzerinde yap lm t r. Keza oGlunun babas n ücretli olarak çal t rmak
üzere tutmas da caiz deGildir –Bununla birlikte çal rsa ücrete hak kazan r.ÇocuGun babas n çal t rmas nda bir sayg s zl k ve onu küçük dü ürme vard r. Bu iki meselede baban n Müslüman veya gayr- Müslim olmas aras nda
fark yoktur.137
Ana-babas n n kendisini ziyarete gelememesi halinde kocas n n e ini,
onlar ziyaretten engelleme hakk yoktur. Kad n belli günlerde ana-babas n
ziyaret edebilir, hatta etmelidir. Bu kadar s k olmasa da belli aral klarla diGer
akrabalar ziyarete engel olmaya da kocan n hakk yoktur. zin vermese bile

135
Kâsânî, a.g.e., IV, 30 vd.; †bn Mâze, el-Muhîtu’l-Burhânî (n|r. Abdülkerim el-Cündî), Beyrut 1424/2004, III, 577582; Mevs\lî, el- htiyâr, Kahire, ts., IV, 10-13.
136
Muhammed Revvâs Kal‘acî, el-Mevsû‘atü’l-f khiyyetü’l-müyessere, Beyrut 2000, II, 1941.
137
Üsrû|enî, Câmi‘u ahkâmi’s-s 9âr (n|r. Ebû Mus‘ab el-Bedrî-Mahmûd Abdurrahmân Abdülmün‘im), Kahire, ts.
(Dâru’l-Fazîle), II, 8.
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ziyareti engelleyici me ru bir sebep yoksa kar s onlar ziyarete gidebilir. Ayr ca babas -annesi felç gibi k z n n bak m na muhtaç bir hastal Ga yakalanm sa kocas raz olmasa bile k z n ona bakmas gerekir. Bu konuda anababan n Müslüman veya kâfir olmas aras nda fark yoktur.138
Ana-babaya bakman n farz- ayn olarak tahakkuk ettiGi hallerde (mesela bakacak diGer karde ler yoksa) cihad gibi farz- kifâye ya da ikinci defa
hacc ve umre gibi nafile kabilinden ibadetlerde izinlerinin al nmas art koulmu tur. Farz ibadetlerde izinlerini almak ise sünnete uygun bulunmu tur.139
Günlük i lerde ve sorumluluklarda ana-baban n bak m ve ihtiyaçlar n
ilgilendirmeyen hususlarda tam ehliyetli çocuklar kendilerinden izin almakla
yükümlü deGillerdir, hatta izin vermeseler de mübah i lerde kendi tercihlerine uygun davranabilirler. Ancak r zalar n n bulunmad G hallerde yine de
incitmemek, gönüllerini almak, hay r-duada bulunmalar n saGlamak ve beddua etmelerine f rsat verecek davran lardan kaç nmak, yumu ak ve güzel
söz söylemek en doGrusudur.
Sonuç
Kur’ân- Kerîm ve Hz. Peygamber ana-baba hakk konusunda çocuklar n hassas davranmalar gerektiGini oldukça çarp c ifadelerle anlatmaktad r. Bu iki temel kaynakta ana-baban n çocuklar na kar vazifelerinden çok
özellikle çocuklar n ana-babaya kar sorumluluklar üzerinde durulmas
çocuklar n bu konuda zaaf gösterebileceGine, ana-baban n çocuklar na f traten dü künlüGü sebebiyle her zaman esirgeyici biçimde davranacaG na dolay s yla çocuklara yap lan uyar lar n benzerinin kendilerine yap lmas na ihtiyaç bulunmamas na yorulmal d r.
Kur’ân- Kerîm Allah’a itaatten sonra ana-babaya iyiliGi emretmi ,
buna paralel olarak Hz. Peygamber de baz hadislerinde Allâh’a irk ko may
en büyük günah saym ikincisini de ana-babaya isyan olarak belirlemi tir.
Bu husus, konunun hassasiyetini ortaya koymas aç s ndan önemlidir.
Kur’ân- Kerîm’de peygamberlerin ana-babalar na kar sevgi, sayg
ve baGl l klar n n anlat lmas da örmek davran lar olarak ön plana ç kar lm t r.
Ana-baban n farkl dinden olmas Müslüman aç s ndan onlara sayg
ve sevgiyi engelleyici bir husus olmad G gibi vazifeleri ihmal için de bir sebep deGildir. Çocuklar gerektiGi hallerde ana-babalar n n ihtiyaçlar n incitmeden, gönül co kusuyla ve fazlas yla kar lamakla yükümlüdürler. Kur’ân-

138
139

Mevs\lî, a.g.e., IV, 8; Haskefî, ed-Dürrü’l-muhtâr (Reddü’l-muhtâr ile), Kahire 1272-1324, II, 664.
Vecdi Akyüz, “Ana Baba”, D A, III, †stanbul 1991, s. 102.
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Kerîm ve hadislerde bu ili kiyi belirleyen bir kavram olarak ihsân ve birr
kelimelerinin içeriGi budur.
Hadislerde hürmete lay k olma hususunda annenin bir derece üstünlüGünün bulunduGu belirtilmektedir. Ancak bu baban n ikinci planda b rak ld G anlam na gelmez.
Ana-baban n tam ehliyetli çocuklar üzerinde velayet ve vesayet gibi
bir yetkileri yoktur. Mübah i lerde kendi tercihlerine göre hareket edebilirler.
Bu durumlarda da onlar n gönlünü almak Kur’ân ve sünnetin ruhuna en
uygun davran t r.

,1/.,

KUR’ÂN VE SÜNNETE GÖRE SILA- RAHM N ÖNEM
Doç.Dr. Mehmet EREN*
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Giri8
Arapça s la kelimesi, sözlükte; ula mak, kavu mak, irtibat-baG; rahim
ise, yak nl k, ac ma, koruma, efkat anlamlar na gelir. Ist lahta, k saca “akrabal k hak ve hukukunun yerine getirilmesi” eklinde ifade edilen s larahim; “ki inin, mirasç s konumunda olan veya olmayan akrabalar na, yak nl k derecesi s ras n gözeterek, imkân nispetinde maddi ve manevi yönden
yard mc olmas , ilgi ve alaka göstermesi, onlarla irtibat koparmamas ” eklinde tan mlanabilir.
Ayet ve hadislerde geçen rahim (akraba) kavram n n, hangi derecedeki
akrabalar içine ald G hususunda farkl görü ler vard r. Baz âlimlere göre,
kendileriyle evlenilmesi haram olanlar; baz lar na göre de, ki inin vârisleri
akraba say l r. Baz âlimler ise, ‘mahrem olsun olmas n, insan n bütün yak nlar akrabad r’ demi lerdir.
Kur’ân, akraba olanlar n, birbirlerine diGer müminlerden daha yak n
olduklar n vurgular (Enfâl, 8/75; Ahzâb, 33/6). Bu ayetler, diGerlerine nispetle akraba olan müminlere, miras hukuku bak m ndan bir öncelik verildiGini
göstermektedir. Bütün fakih ve müfessirler, akrabadan olan müminlerin, ilgi,
yard m ve dayan mada önceliGi bulunduGu hususunda ittifak etmi lerdir.
S la-i rahim konusundaki rivayetlerde, akrabal k ili kileriyle, sadece
yak n akrabalar n m , yoksa herhangi bir ekilde akrabal k baG olan herkesin mi kastedildiGi belirtilmemi tir. Hadislerin geneli, akrabalar n hepsinin

*
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bu kapsama al nd G n göstermektedir. Yani ister mahrem olanlardan, isterse
onlar n d ndakilerden olsun, akrabalar n tamam bu kavrama dâhildir.
Ki inin en yak n daireden yani ana-babas ndan ba layarak, yak n-uzak
akrabalar na, dost ve kom ular na, hatta muhtaçlara kadar uzanan iyilik
yapacaG insan aG n ifade eden s la-i rahim, “onlar ziyaret etme, hallerini ve
hat rlar n sorma, gönüllerini alma, maddi-manevi yard mda bulunma” anlam nda, önemli bir dini kavram m zd r. Bir ayette, Müslüman’ n iyilikte bulunacaG ki iler u ekilde s ralan r: “Ana-baba, akraba, yetimler, yoksullar,
yak n kom u, uzak kom u, yak n arkada , yolcu ve insan n yönetimi alt nda
bulunanlar” (Nisâ, 4/36). DiGer bir ayette de, insan n maddi yard m yapmas
gereken ki iler; “ana-baba, akraba, yetimler, yoksullar ve yolcu” (Bakara,
2/215) olarak belirtilir. GörüldüGü gibi, bu iki ayette de, önce ana-baba, sonra akraba zikredilmi , daha sonra da, iyilikte bulunulacak diGer ki iler say lm t r.1
S la-i rahmin önemi
Kur’ân ve Sünnet’te, s la-i rahmin önemi, gayet aç k bir ekilde ortaya
konmu tur. Konuyla ilgili ayet ve hadislerde, s la-i rahmin yerine getirilmesi
emredilerek, bunu yapanlar övülür. Akrabayla irtibat kesmek ise, yasaklanarak, bu konuda dikkatli olmayanlar kötülenir.
1. S la-i rahmi yerine getirmek
Bir ayette, Allah’ n emrettiGi üç husus, “adalet, iyilik yapmak ve akrabaya bakmak” (Nahl, 16/90) eklinde s ralan r. DiGer bir ayette de, “Allah’a
kulluktan sonra, ana-babaya, akrabaya, yetimlere ve yoksullara iyilik yapmak” (Bakara, 2/83) emri var d r. Ba ka bir ayette ise: “Akrabaya hakk n
ver, yoksula ve yolcuya da. Ama gereksiz yere de saç p savurma” ( srâ,
17/26) buyrularak, yard mda bulunulacak insanlar söz konusu edilmektedir.
Bu üç ayette de, s la-i rahmi yerine getirmenin önemle vurguland G n görüyoruz.
Kur’ân’a göre, iyi insanlar n özellikleri aras nda, “Allah’ n s k tutulmas n emrettiGi (baGlar ) s k tutmak” (Ra‘d, 13/21) da yer al r. Bu baGlar;
“ba ta akrabal k baGlar olmak üzere, kimsesiz ve yoksullara kar sorumluluklar , kom ular aras ndaki hak ve görevler gibi insanlar aras ili kilerden
doGan bütün baGlar , ayr ca müminler aras ndaki din karde liGinin öngördüGü manevi ve dünyevi baGlar n” hepsini içine almaktad r.2 Öte yandan, Allah’ n lanetine uGrayacak ve öbür âlemde yerleri cehennem olacak ki ilerin
kötü i leri aras nda, söz konusu edilen bu baGlar n kesilmesi de zikredilmektedir (Ra‘d, 13/25).
Hz. Peygamber, cennete girmesine vesile olacak amelleri soran bir kiiye verdiGi cevapta öyle buyurmu tur: “Hiç bir eyi ortak ko maks z n Allah’a kullukta bulunursun, namaz k lars n, zekât verirsin ve s la-i rahim
1
Ebû Hüreyre’nin naklettiZi bir hadiste, ki|inin nafakas\ndan sorumlu olduZu insanlar |öyle s\ralan\r: Kendisi, çocuZu, han\m\, hizmetçisi. †nsan, bunlar\n geçimi için harcama yapt\ktan sonra, artan paras\n\, ister uygun yerlere
tasadduk eder, isterse kendinde tutar (Ebû Davud, “Zekât”, 45; Nesâî, “Zekât”, 54; †bn Hanbel, II, 251, 471).
2
Esed, Muhammed, Kur’ân Mesaj meal-tefsir, †stanbul 1999, II, 491, dn. 43.
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yapars n.”3 Rasûlüllah Medine’ye geldiGinde, Abdullah b. Selâm ondan ilk
olarak u cümleleri duymu tur: “Ey insanlar! Selam yay n, yemek yedirin,
s la-i rahim yap n, insanlar uyurken geceleyin namaz k l n, böylece selametle
cennete girersiniz.”4
Hz. Peygamber’in cennete girmeye sebep olacak i lerden biri olarak haber verdiGi s la-i rahmin, ayet ve hadislerde namaz, zekât gibi farz ibadetlerle
birlikte zikredilmesi, onun ne derece önemli olduGunu göstermektedir.
2. S la-i rahmi terk etmek
GörüldüGü gibi, akrabalar aras nda iyi ili kileri sürdürmek, Allah’ n
emirlerindendir. Dinimiz, be eri saadetin vazgeçilmez artlar ndan olan s la-i
rahmin terkini yani akrabal k baGlar n n kesilmesini, iddetle k nayarak yasaklar. Bu konudaki ayetlerin birinde öyle buyrulur: “Ad n an p kendisini
vesile ederek birbirinizden dilekte bulunduGunuz Allah’a sayg s zl k etmekten ve akrabal k baGlar n koparmaktan sak n n” (Nisâ, 4/1). Allah’ n lanetlediGi, kulaklar n saG r, gözlerini kör ettiGi münaf klar, ayet cahiliye dönemine geri dönüp hâkimiyeti ele alacak olsalar, yapacaklar kötü i lerden biri
yeryüzünde bozgunculuk ç karmak, diGeri de akrabal k baGlar n parçalamak
olacakt r (Muhammed, 47/22-23).
Kâfir ve fâs klar n üç önemli kötü ahlak ve davran ndan bahseden
ayette öyle buyrulur: “Onlar ki, (f tratlar na) yerle tirildikten sonra, Allah’a
kar taahhütlerini bozarlar, Allah’ n birle tirilmesini emrettiGi eyi kopar p
ay r rlar ve yeryüzünü fesada verirler. te bunlard r hüsrana uGrayanlar”
(Bakara, 2/27). Baz müfessirlere göre, burada “birle tirilmesi emredilen” ile
“s la-i rahme ve kar -kocan n aras n n düzeltilmesine” i aret edilmektedir.5
Hz. Peygamber de, akrabal k ili kilerine zarar vermenin kötülüGünü
öyle ifade eder: “Akrabal k baGlar n kesip koparan, cennete giremez.”6 Bu
tehdit, “ki inin, usûl ve furûundan nafakas kendine vacip olan yak nlar ile
ili kisini kesmesi, haram olduGunu bildiGi halde bunu helal saymas ” eklinde anla labilir. Yahut “cennete ilk girenlerle birlikte giremez” de denebilir.
Daha kuvvetli ihtimal ise, Rasûlüllah’ n (a.s.) bu cümleyle, s la-i rahmin
öneminin mübalaGal bir ekilde dile getirmi olmas d r.
S la-i rahmin terkinin sebeplerinden biri, insanda yarat l tan gelen
bencillik ve h rst r ( uhh). Kur’ân- Kerim’de, “mutluluGa ula acaklar n, ancak nefislerinin a r cimrilik ve h rs ndan korunanlar olduGu” bildirilmi tir
(Ha r, 59/9; TeGâbün, 64/16). Hz. Peygamber de, bir hutbesinde öyle buyurur: “H rstan sak n n. Zira sizden öncekiler, ondan ötürü helak olmu lard r.
4öyle ki; h rs, onlara cimriliGi emretti, cimrilik yapt lar. S la-i rahmi kesmeyi
emretti, onu kestiler. Yalan emretti, yalan söylediler.”7
3

Buharî, “Zekât”, 1; †bn Hanbel, V, 418; †bn H\bbân, Sahîh, Beyrut 1414/1993, VIII, 37.
†bn Mâce, “Et‘ime”, 1; Dârimî, “Salât”, 156; “†sti’zân”, 4; †bn Hanbel, V, 451. Ebû Hüreyre’den nakledilen ayn\
muhtevaya sahip hadis için bkz. †bn Hanbel, II, 295, 323.
5
Komisyon, Kur’ân Yolu Türkçe Meal ve Tefsir, Ankara 2006, I, 94. “Bu ifadenin, daha geni| bir çerçevede ele
al\narak anla|\lmas\n\n doZru olacaZ\” söylenmektedir.
6
Buhârî, “Edeb”, 11; Müslim, “Birr”, 18, 19.
7
Ebû Davud, “Zekât”, 46; †bn Hanbel, II, 159, 191, 195, 431.
4
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3. Rahim-Rahmân ili8kisi
Rahim kelimesi, Allah’ n Rahman isminden al nm t r. Bir kudsî hadiste, Allah (c.c.) öyle buyurur: “Ben Allah’ m, Ben Rahman’ m. Akrabal G ben
yaratt m ve ona kendi ismimden bir bölüm verdim. O halde, kim akrabaya
iyilikte bulunursa, ben de ona iyilikte bulunurum. Kim de akraba ile ili kisini
keserse, ben de onunla ili kimi keserim.”8
Hz. Peygamber, bir hadisinde akrabal k baG n n önemini mecazi olarak
öyle tasvir eder: “Allah, yaratacaG varl klar takdir edip, onlara ait kazay
tamamlad G zaman, ‘akrabal k’ ayaGa kalkarak: ‘Buras , akrabal k baGlar n
kesme günah ndan Sana s G nanlar n makam d r’ dedi. Allah: ‘Evet, öyledir.
Seni gözeteni gözetmemden, seninle irtibat kesenden de irtibat kesmemden
dolay ho nut olmaz m s n?’ buyurdu. Akrabal k, ‘tabii ki olurum’ deyince,
Allah ‘i te bunu, sana ihsan ettim’ buyurdu.9
DiGer bir hadise göre, “akrabal k, Ar ’ta as l olup (yani Rabbine s G n p, O’ndan yard m isteyerek) öyle demektedir: ‘Kim beni gözetirse, Allah da
onu gözetsin; kim de benimle irtibat keserse, Allah da onunla irtibat kessin.”10 Ayr ca, bir rivayette, k yamet gününde insanlar s rat köprüsünden
geçecekleri zaman, emanet ve rahmin oraya gönderileceGi, birinin köprünün
saG nda, diGerinin solunda duracaG ,11 böylece insanlar n geçi ini kontrol
edecekleri ifade edilir.
Mecazi anlat ml bu hadisler, bize unu göstermektedir: Yak nlara efkatli ve merhametli davranmak, onlar görüp-gözetmek, sahibi için her bak mdan rahmete yol açacakt r. S la-i rahme riayet, insan için Allah’ n merhametine ve birçok berekete vesile olacakt r. Akrabalarla irtibat koparmak
ise, ki iyi O’nun rahmetinden ve ihsan ndan uzakla t racakt r.
Baz hadislerde; “kulun, ‘günah olan bir ey’ yahut ‘s la-i rahmi kesmenin’ d ndaki konularda yapt G dualar n -ya istediklerinin verilmesi veya
benzeri bir kötülükten korunmas ekliyle- kabul edileceGi, ancak aceleci
olduklar için insanlar n çoGu zaman ‘duam kabul edilmedi’ diyerek, dua
etmeyi b rakt klar ” ifade edilir.12 Yine, hadislere göre, bir günah yapacaG na
yahut s la-i rahmi keseceGine dair yemin edenin, bunlar yapmamas gerekir.
Yani, yemin etse bile, o günah i leyemez, s la-i rahmi kesemez, bilakis yemini için kefaret verir.13 S la-i rahmi kesmek için dua ve yemin edilmemesini,
edilse bile, o duan n kabul olmayacaG n , yeminin de bozularak, kefaret verilmesi gerektiGini ifade eden bu rivayetler, s la-i rahmin Müslümanlar için
ne kadar önemli bir görev olduGunu ortaya koymaktad r.

8

Ebû Davud, “Zekât”, 45; Tirmizî, “Birr”, 9. Rahim’in Rahmân ile yak\n ve s\k\ bir ili|kisinin olduZunu ifade eden ve
son iki cümlesi ayn\ olan hadis için bkz. Buhârî, “Edeb”, 13; Tirmizî, “Birr”, 16.
9
Buhârî, “Edeb”, 13; Müslim, “Birr”, 16. Rasûlüllah (a.s.) bu hadisin sonunda, akrabayla irtibat\ kesenlerin, Allah’\n
rahmetinden mahrum olacaklar\n\ beyan sadedinde, Muhammed, 47/22. ayetine i|arette bulunmu|tur.
10
Müslim, “Birr” 17. Kr|. †bn Hanbel, II, 163, 193.
11
Müslim, “†man”, 329. Ayr\ca bkz. †bn Hanbel, II, 189, 209.
12
Müslim, “Zikr”, 92; Tirmizî, “De‘avât”, 9, 115; †bn Hanbel, III, 360; V, 329.
13
Ebû Davud, “Eymân”, 12; Nesâî, “Eymân”, 17; †bn Hanbel, II, 185, 212.
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Hz. Peygamber, kendisine sorulan ‘iyi insan kimdir’ sorusuna verdiGi
cevaplarda, iyi insanlar n özelliklerini sayarken, her defas nda “akrabas na
en çok ilgi göstereni” de zikreder.14 Demek ki, iyi insan olman n göstergelerinden biri de, akrabalar na çok s la-i rahim yapmakt r.
Hz. Peygamber’in s la-i rahme dikkat etmesi
S la-i rahim, asl nda insan olman n gereGi olarak yap lan iyi bir davran t r. slamiyet insanlar bu iyi uygulamaya daha çok önem vermeye çaG rm t r. Nitekim Hakîm b. H zâm, cahiliye döneminde yapt G s la-i rahim,
köle azat etmek ve sadaka vermek gibi iyi amellerden dolay sevap kazan pkazanmayacaG n sorduGunda, Rasûlüllah (a.s.) “sen, önceki iyi amellerinle
birlikte Müslüman oldun” buyurarak, o hay rlar ndan dolay da sevap kazanacaG n ifade eder.15 Cafer b. Ebî Tâlib, Habe istan’da Necâ î’ye slamiyet
hakk nda bilgi verdiGi konu mas nda, cahiliye döneminde yapt klar kötülükler aras nda, ‘s la-i rahmi kesmelerini’ de saym t r.16
BilindiGi gibi Hz. Peygamber, kendisine ilk vahiy geldiGinde, heyecanlan p endi elenmi , bu durumu e i Hz. Hatice’ye anlatm t . Annemiz, Hz.
Peygamber’i teskin ettiGi konu mas n n ba nda, endi elenmesine gerek olmad G n , zira Allah’ n kesinlikle onu utand rmayacaG n ifade eder ve bu
hükmünü, onda bulunan güzel özellikler ve huylarla gerekçelendirir. Onun
güzel ahlaka dair özelliklerinin ba nda, s la-i rahme dikkat etmesi gelmektedir.17
Hz. Peygamber, kendisi akrabalar na iyilikte bulunmaya gayret ettiGi
gibi, nübüvvetinin ilk y llar ndan itibaren insanlar da buna te vik etmi tir.
4u üç rivayet, Rasûlüllah’ n ilk zamanlardan itibaren bu konudaki gayretini
göstermektedir:
a. Herakliyus, Hz. Muhammed hakk nda bilgi edinmek için, ticaret
maksad yla 4am’da bulunan Ebû Süfyan ve yan ndakileri çaG rtarak, ‘o size
neleri emrediyor’ diye sormu . Ebû Süfyân da bu soruya “namaz , sadakay ,
iffeti ve s la-i rahmi” eklinde cevap vermi ti.18
b. Ebû Süfyân, Müslüman olmadan önceki bir zamanda Mekke’de vuku
bulan kurakl kta: “Ya Muhammed! Sen, Allah’a itaati ve s la-i rahmi emrediyorsun, kavmin helak oluyor” sözleriyle, yaGmur yaGmas hususunda Hz.
Peygamber’den yard m talebinde bulunmu tur.19
c. Bi’setin ilk y llar nda Müslüman olmak üzere Mekke’ye gelen Amr b.
Abese es-Sülemî, Rasûlüllah ile yapt G konu mada, ona “Allah’ n kendisini
nelerle gönderdiGini” sormu tu. Hz. Peygamber bu soruya verdiGi cevapta;

14

†bn Hanbel, VI, 68, 431, 432.
Buhârî, “Edeb”, 16; Müslim, “†man”, 194-196.
†bn Hanbel, I, 201; V, 290; †bn Huzeyme, Beyrut 1390/1970, Sahîh, IV, 13. Kurey|li mü|riklerde de, Allah ve
rahim ad\na söz almak/istekte bulunmak (tenâ|üd) âdeti vard\. (Buhârî, ©ürût, 15; †bn Hanbel, IV, 331).
17
Buhârî, “Bed’ü’l-vahy”, 3, “Tabir”, 1; Müslim, “†man”, 252.
18
Buhârî, “Bed’ü’l-vahy”, 6, “Cihad”, 102; Müslim, “Cihad”, 74. Buhârî’nin bu rivayeti zikrettiZi yerlerde “s\dk”,
“sadaka”, “zekât” |eklinde üç deZi|ik kelime kullan\l\r. Müslim ise, onu sadece “zekât” olarak kaydetmi|tir. Ayr\ca
Buhârî, iki yerde, rivayeti “sözünde durmak ve emaneti yerine getirmek” ilavesiyle zikreder.
19
Buhârî, “†stiskâ”, 2, 13; Müslim, “S\fâtü’l-münafikîn”, 39.
15
16
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“tevhid inanc , putlar k rmak ve s la-i rahmi saGlamak üzere gönderildiGini”
ifade etmi tir.20
Akrabaya kar8 görevlerimiz
Allah (c.c) ve Peygamber’i (a.s), akraban n görülüp gözetilmesini emrettiklerine göre, bunun nas l yap lacaG n bilmek gerekir. S la-i rahmin birkaç
derecesi vard r. En a aG derecesi; akrabalar m za kar tatl sözlü, güler yüzlü olmak, kar la t G m zda selâmla may , hal-hat r sormay ihmal etmemek,
kendileri hakk nda hep iyi eyler dü ünmek ve hay r dilemektir. kinci derece,
ziyaretlerine gitmek ve ihtiyaç duyduklar nda yard mlar na ko makt r. Özellikle ya l lar zaman-zaman yoklay p, yap lacak i leri varsa onlar takip edivermek kendilerini sevindirecektir. S la-i rahmin üçüncü derecesi, imkân m z
varsa akrabalara malî yard m ve destek saGlamakt r. “Yak nlar görüpgözetme” ile i te bu üç derecedeki yard mdan hangisine güç yetiriliyorsa ve
akraban n bunlardan hangine daha çok ihtiyac varsa, onun yap lmas anlal r. YapabileceGi görevi yapmamak, Müslüman’a sorumluluk yükler.21 Bu
özetten sonra, akrabaya kar önemli görevlerimizi u ekilde s ralayabiliriz.
1. yi bir insan ve Müslüman olmalar için çal mak
Kur’ân’da, Hz. Peygamber’e hitaben, bütün Müslümanlar için geçerli
olan u emir vard r: “Yak nlar na namaz emret, sen de onda devaml /sebatl
ol” (Tâhâ, 20/132) Lokman suresinde; anne-baba haklar na dair ayetlerle
birlikte, Lokman’ n oGluna yapt G hikmetli nasihatleri bulunmaktad r. Bunlardan birkaç öyledir: “YavrucuGum, namaz k l. yiliGi emret, kötülükten
vazgeçir. Ba na gelebilecek musibetlere sabret” (Lokman, 31/17).
Mâlik b. el-Huveyris’in de dâhil olduGu bir grup genç, Medine’ye gelerek, yirmi gün boyunca Rasûlüllah’ n yan nda bulunmu lard . Mâlik, Hz.
Peygamber’in çok merhametli ve efkatli biri olduGunu belirterek, son günlerdeki hat ras n öyle anlat r: Hz. Peygamber, bizim ailelerimizi özlediGimizi tahmin ederek, memleketimizde kimlerimizin olduGunu sordu. Onlar kendisine söyledik. Bunun üzerine: “Ailelerinizin yan na dönün. Onlar n yan nda
ikamet edin. (Burada öGrendiklerinizi) onlara öGretin ve dini emirleri bildirin.
(Beni namaz k larken gördüGünüz gibi namaz k l n z). Bir namaz vakti girince, biriniz sizin için ezan okusun. (Ya ça) en büyük olan n z da, (namazda)
size imam olsun” buyurdu.22
Yak nlar m z n dini ve ahlaki ya ant s ndan sorumlu olduGumuzu ifade
eden bir ayette öyle buyrulur: “Ey iman edenler, kendinizi ve yak nlar n z ,
yak t insanlar ve ta lar olan (öteki dünyan n) ate inden koruyun” (Tahrim,
66/6). Hz. Peygamber’in bir hadisinde belirtildiGi gibi, her Müslüman, kendi
etki alan nda olanlardan sorumludur: dareci memurundan, ev reisi ev halk ndan, ev han m evinden ve çocuklar ndan, hizmetçi mülk sahibinin mal ndan, k sacas her Müslüman kendi etki alan ndan sorumludur.23
20

Müslim, “Salâtü’l-müsafirîn”, 294; †bn Hanbel, IV, 111, 112.
“S la-i rahim”, ©âmil †slam Ansiklopedisi, Dergâh Ofset 2000, VII, 198.
Buhârî, “Ezan”, 18, 49, “Edeb”, 27, “Âhâd”, 1; Müslim, “Mesâcid”, 292.
23
Buhârî, “Cuma”, 11, “Ahkâm”, 1; Müslim, “†mâre”, 20.
21
22
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2. Maddi-manevi yard mda bulunmak
Kur’ân ve sünnette, yak n akrabaya iyilik yapmak, sadece bir ahlakî
görev deGil, ayn zamanda hukuki bir sorumluluk olarak sunulur. Bir ki i,
Hz. Peygamber’e gelerek: “Ya Rasûlallah, kime iyilik edeyim?”diye sorunca, o
öyle cevap vermi tir: “Annene, babana, k z ve erkek karde ine, bunlardan
sonra azatl kölene. Bunlara iyilik yapman, üzerine vacip olan bir görev ve
s la-i rahmin gereGidir.”24
S la-i rahim, ki inin, ana-babas ndan ba layarak akrabalar na sadece
iyi davranmas , ac lar n -mutluluklar n payla mas ve onlara ancak hukuki
s n rlar çerçevesinde yard m etmesi anlam na gelmez. Ayn zamanda, imkân
dâhilinde ve akrabalar n ihtiyaçlar na göre, servetini de onlarla payla mas n
gerektirir. lâhi kanun, ailede zengin olan her bireyi, fakir akrabalar n ihtiyaçlar n kar lamakla sorumlu tutar. slam, akrabalar açl ktan k vran rken,
insan n zevk ve sefahat içinde ya amas n , büyük bir günah olarak tan mlar.
slam, aileyi, toplumun önemli bir unsuru kabul ettiGi için, fakir bireylerin
geçimi, ilk önce ailedeki zenginler, daha sonra da diGer zenginler üzerinedir.
Her sosyal birimin, kendi içindeki fakir bireyleri desteklediGi bir toplum düünün. Böyle bir toplum, elbette hem ekonomik, hem sosyal, hem de ahlâkî
yönden yüce ve temiz bir toplum olacakt r.25
Üstelik yak nlara yap lacak zekât-sadaka gibi maddi yard mlar, sahibine iki kat sevap kazand r r. Abdullah b. Mesûd’un han m Zeynep, kendi mal ndan kocas na ve himayesindeki yetimlere harcamada bulunurmu . Bunu
Rasûlüllah’a sorduGunda, o “bundan dolay , kendisi için iki sevap olduGunu
bildirmi : yak nlara iyilik sevab ve sadaka sevab .”26 Bir hadiste de öyle
buyrulur: “Yoksula verilen sadakadan dolay , sadece bir sadaka sevab vard r. Ama o, akrabaya verilecek olursa, bundan dolay iki sevap olur: Biri sadaka, diGeri s la-i rahim sevab .”27
Hz. Meymûne, bir gün, sahip olduGu cariyesini azat etmi ti. Rasûlüllah
geldiGinde bunu kendisine haber verdiGinde Hz. Peygamber ona öyle buyurmu tur: “Allah sevab n versin. Ancak, ayet onu day lar na vermi olsayd n, daha büyük sevap al rd n.”28
3. Ziyaret etmek
Yak n akrabalar m za yönelik görevlerimiz aras nda, onlar ziyaret etmenin özel bir yeri vard r. Ba ta bayram günleri olmak üzere, zaman-zaman
kendilerini ziyaret etmek, mümkünse hediyeler götürmek güzel bir davran t r. Özellikle ya l lar, ziyaret edildiklerinde, toplumda yaln z kalmad klar n ,
çevrelerinde kendilerini seven, aray p-soran insanlar n bulunduGunu görerek,
son y llar n huzur ve mutluluk içinde geçirirler. Ziyaretle meler, akrabalar
aras ndaki sevgi baGlar n güçlendirir, darg nl klar sona erdirir. Sevinç ve
24

Ebû Davud, “Edeb”, 119, h. no: 5140; Buhârî, el-Edebü’l-Müfred, Beyrut 1410/1990, s. 27-28, h.no: 47.
Mevdûdî, Tefhîmü’l-Kur’ân (Kur’ân’ n Anlam ve Tefsiri), †stanbul 1996, III, 53 (Nahl, 16/90. ayetin tefsirinde).
Buhârî, “Zekât”, 48, kr|. 44; Müslim, “Zekât”, 45.
27
Tirmizî, Zekât, 26; Nesâî, Zekât, 82; †bn Mâce, “Zekât”, 28; Dârimî,” Zekât”, 38.
28
Buhârî, “Hibe”, 15, 16; Müslim, “Zekât”, 44; Ebû Davud, “Zekât”, 45; †bn Hanbel, VI, 332.
25
26
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üzüntülerin payla lmas na, s k nt lara birlikte çareler aranmas na vesile
olur.29 Ziyaretle meyi uzun süre ihmal etmek ve iade-i ziyarette bulunmamak
ise, akrabal k baGlar n n zay flamas na sebep olabilir.
Hz. Peygamber’in, hizmetçisi Enes b. Mâlik’in evi ba ta olmak üzere,
Medine’de baz haneleri zaman-zaman ziyaret ettiGi bilinmektedir. Bu ziyaretlerde, bazen sunulan yemekten yemi , namaz k lm ve ev halk na dua
etmi tir.30 Ayr ca, hadis kaynaklar nda, birbirini Allah için sevip ziyaret edenler için müjde dolu rivayetler vard r. ÖrneGin, “ba ka bir yerdeki din karde ini ziyarete giden ki i, yolda kendisini gözetlemekle görevli meleGe, ‘onu,
herhangi bir menfaatinden dolay deGil, sadece Allah için sevdiGinden ötürü
ziyarete gittiGini’ söylemi . Bunun üzerine melek, ‘Allah’ n da, bu ki iyi, arkada n sevdiGi gerekçeden dolay sevdiGini’ bildirmi tir.”31 Bir kudsi hadiste de, Yüce Allah’ n öyle buyurduGu bildirilir: “Birbirini benim için sevenler,
benim için bir araya gelenler, benim için birbirini ziyaret edenler, birbiri yolunda benim için mal n -can n feda edenler hakk nda muhabbetim vacip
olmu tur.”32
Müslüman olmayan akrabalarla ili8kiler
Peygamberler, tebliG ve ir ada, öncelikle yak n akrabalar ndan ba lam lard r. Bu husus, insan n öncelikle yak nlar n dü ünmesinden dolay
tabii olduGu gibi, ayn zamanda onlar n kendisine yard mc olacaklar n beklemekten de kaynaklanmaktad r. Hz. Peygamber’e de, tebliGe en yak n akrabalar ndan ba lamas emredilmi (4uarâ, 26/214), akrabal k-dostluk muhabbetinden dolay yak nlar ndan yard m beklentisi de ifade edilmi tir (4ûrâ,
42/23). O halde, akrabal k baG , hem öncelikle birbirinin iyiliGini dü ünmeyi,
hem de hakl bir davada onlardan yard m ve destek görme beklentisini beraberinde getirmektedir.
“Yak n akrabalar n uyar” (4uarâ, 26/214) ayeti nazil olunca, Hz. Peygamber Kurey ’i çaG rm , onlar toplan nca, boylar n her birine tek-tek hitap
ederek ‘kendinizi ate ten koruyun’ demi tir. Sonunda, k z Fât ma’ya: “Yâ
Fât ma, kendini ate ten koru” buyurarak, öyle devam etmi tir: “Zira ben,
Allah’tan ba n za gelecek bir cezaya kar , sizin için hiçbir ey yapamam. 4u
kadar var ki, sizin bir akrabal k hakk n z vard r. Ben, bu s la-i rahim ili kisini sürdürüm.”33
Bir ayette belirtildiGi gibi, Hz. Peygamber’in dostu; Allah, Cebrâîl ve
sâlih müminlerdir. Melekler de onun yard m ederler (Mümteh ne, 66/4). Amr
b. el-Âs, Rasûlüllah’ n yüksek sesle öyle dediGini duymu tur: “Filancan n
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“S la-i rahim”, ©âmil †slam Ansiklopedisi, VII, 199.
Buhârî, “Edeb”, 65; †bn H\bbân, Sahîh, VI, 84.
Müslim, “Birr”, 38; †bn Hanbel, II, 292, 408, 462, 508. Ayr\ca bkz. Tirmizî, “Birr”, 64; †bn Mâce, “Cenâiz”, 2; †bn
Hanbel, II, 344, 354.
32
Muvatta’, “©iir”, 16; †bn Hanbel, V, 229, 233, 328. Birbirini Allah için seven, bu sevgiden dolay\ bir araya gelen ve
ayr\lanlar\n, hiçbir gölgenin bulunmayacaZ\ k\yamet gününde, Allah’\n/Ar|’\n gölgesinde olacaklar\n\ bildiren hadisler için bkz. Muvatta’, “©iir”, 13, 14; Buhârî, “Ezan”, 36, “Zekât”, 16, “Hudûd”, 19; Müslim, “Zekât”, 91, “Birr”, 37;
Tirmizî, “Zühd”, 53; Nesâî, “Kudât”, 2; Dârimî, “Rikâk”, 44; †bn Hanbel, II, 439.
33
Müslim, “†man”, 348; Tirmizî, “Tefsir, sure 26”, 2; Nesâî, “Vasâyâ”, 6; †bn Hanbel, II, 333, 360, 519.
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ailesi, benim dostlar m deGildir. Benim dostum, sadece Allah ve müminlerin
sâlih olan d r. 4u var ki, onlar n (bende) akrabal k haklar vard r. (Bu yüzden) kendileriyle s la-i rahim ili kisini sürdürürüm.”34
Kendisine iman etmeyen oGlunun tufanda helak olmas üzerine: “Ey
Rabbim! OGlum da, ailemden biriydi” sözleriyle Rabbine nida eden Hz.
Nuh’a, Yüce Allah öyle buyurmu tur: “Ey Nuh! O, senin ailenden say lmazd . Zira onun yapt G , iyi ve doGru bir ey deGildir” (Hûd, 11/45-46). Hz.
Lût’un han m n n durumu da böyledir. O da, kocas n n peygamberliGini kabul
etmediGi için, Lût’un kurtar lacak ailesinden ayr tutulmu tur. Baz ayetlerde, onun hakk nda Lût’a (a.s.) öyle buyrulur: “Art k ailenle beraber gecenin
bir vaktinde yola ç k. Aran zdan kimse arkas na bakmas n. Han m n n d nda (ailenden kimse arkada kalmas n). Zira onlar n ba na gelecek olan, onun
da ba na gelecek” (Hûd, 11/81); “Biz, seni ve han m n d nda bütün aileni
kurtaracaG z. O, geride b rak lanlar aras nda yer alacak” (Ankebût, 29/33).
Bu ayetlerde, kendilerine iman etmediGi için Nuh’un oGlu ile Lût’un
han m , onlar n ailesinden say lmamakta, dolay s yla iman olmadan, kan
baG n n tek ba na birçok hak ve ödev için yeterli olmad G na i aret edilmektedir.35 Dilimize ‘aile’ olarak çevrilen Arapça ehl kelimesi, peygamberler için
kullan ld G nda, onlara iman edenler anlam na da gelir. Yani ev halk n n
yan nda, bir peygambere iman ederek, dostu ve yard mc s olanlar da, onun
ailesinden say l r.
Asr- saadette, Müslümanlar n mü rik akrabalar yla ili kilerini sürdürdüklerini gösteren rivayetlerden ikisini burada örnek olarak zikredebiliriz:
a. Hz. Ömer, çar da sat lan güzel bir ipek elbise görünce, Hz. Peygamber’in Cuma günleri ve heyetleri kabulünde giyebileceGini söyleyerek onu
sat n almas n teklif eder. Ama Rasûlüllah “bunu, ancak (cennette) nasibi
olmayan giyer” diyerek, o teklifi kabul etmez. Daha sonra, Hz. Peygamber’e o
elbiselerden birkaç tane getirilir. O da, bir tanesini Ömer’e gönderir. Ömer,
“daha önce hakk nda söylediGini bildiGim halde, onu nas l giyebilirim” dediGinde, Rasûlüllah “onu sana giymen için vermedim, lakin satabilirsin veya
birine giydirebilirsin” buyurur. Bunun üzerine Ömer, onu Mekke’deki henüz
Müslüman olmam karde ine gönderir.36
b. Ebû Bekr’in k z Esmâ’n n mü rik annesi (sütannesi olabilir),
Hudeybiye antla mas ndan sonraki sulh döneminde, k z yla görü mek ve
ondan yard m talep etmek üzere Medine’ye gelmi ti. Esmâ, durumu Hz. Peygamber’e haber verip, ‘ona iyi davranay m m /yard mda bulunay m m ’ diye
sorar. Rasûlüllah (a.s.) da: ‘Evet, annene gereken hürmeti göster/yard mda
bulun’ buyurur. Süfyan b. Uyeyne, bu olay üzerine u ayetin nazil olduGunu
söylemi tir: “ nanc n zdan dolay size kar sava mayan ve sizi yurtlar n zdan sürmeyen (inkârc lar) gelince, Allah onlara iyilikte bulunman z ve ada-
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Buhârî, “Edeb”, 14. Ba|tan iki cümlenin bulunduZu rivayet için bkz. †bn Hanbel, IV, 203; Müslim, “†man”, 366.
Komisyon, Kur’ân Yolu, III, 174.
Muvatta’, “Libâs”, 18; Buhârî, “Edeb”, 9, “Libâs”, 30; Ebû Davud, “Libâs”, 7; Nesâî, “Zînet”, 82.
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letli davranman z yasaklamaz. Zira Allah adil davrananlar sever”37
(Mümtehine, 60/8).
Müslüman olmayanlar, inanç yönüyle Müslümanlar n ailesinden say lmasa da, zikredilen bu ayet ve hadislerde belirtildiGi gibi, onlarla aile ili kilerinin gereGi, insani boyutta sürdürülür. Yani, Müslümanlara dü manl k
yap p onlarla sava mad klar ve onlar yurtlar ndan ç karma te ebbüsünde
bulunmad klar sürece, Müslüman olmayan akrabalara usulünce s la-i rahimde bulunmakta bir sak nca yoktur.
S la-i rahim kar8 l k beklemeden yap lmal d r
Müslüman, diGer insanlar hakk nda, daima iyi eyler dü ünülmeli,
elinden geldiGince onlara iyilik yapmaya çal mal d r. Özellikle akrabaya,
kar l k beklemeden iyilik yap lmal d r. Sadece kendini görüp-gözetenlere
deGil, bilakis onu unutan, akrabal k baGlar n koparanlara da s la-i rahim
görevi yerine getirilmelidir. Bir hadiste öyle buyrulur: “S la yapan, kendisine
yap lan iyiliGe, benzeri ile kar l k veren deGildir. As l s la yapan, akrabas
kendisiyle ilgiyi kestiGi zaman bile, onlar görüp gözetendir.”38
“Yâ Rasûlallah, benim yak nlar m var. Ben onlar ziyaret ederim, ama
onlar bana gelmez. Ben onlara iyilik ederim, onlar bana kötülük eder. Ben
onlara yumu ak davran r m, onlar bana kaba davran r” diyerek, akrabalar ndan ikâyetçi olan bir ki iyi, Peygamberimiz u cümlelerle teselli etmi tir:
“EGer dediGin gibi yap yorsan, sen onlara k zg n kül yediriyorsun demektir
(Yani, kendilerine iyilik yapana kötülük yapt klar için, mutlaka rahats z
oluyorlard r. Onlar n yapt G kötülük kendi zararlar nad r). Sen böyle davrand G n müddetçe, Allah’tan bir yard mc , onlara kar hep seninle olacakt r.”39
S la-i rahmin ferdî ve içtimaî faydas
Akrabaya yukar da bahsedilen görevlerin yerine getirilmesi, yak nlar
aras ndaki manevî baGlar güçlendirmekte ve insanlar hayata daha çok baGlamaktad r. S la-i rahim, ki ileri, bencillik, yaln zl k gibi hislerden ve bu duygular n sebep olacaG manevi zararlardan korumakta; Allah Teâlâ’n n r zas na, rahmetinin tecellisine, malda ve ömürde berekete vesile olmaktad r.
Anne ve babadan ba layarak, yak n-uzak bütün akrabalarla güzel ili kiler içinde olman n, ki i için birçok hikmeti ve faydas vard r. nsan, dünyada ve ahrette bunun faydas n görecektir. Önemli bir faydas , insanlar n sahip olduklar iman-ahlak deGerlerini ve güzelliklerini, bu yolla birbirleriyle
payla malar , iyi yönde bir etkile imin saGlanmas d r. Böylece, s la-i rahim
yapan ki iler aras nda, tam bir sevgi-sayg baG , dayan ma ve yard mla ma
gerçekle ir. Bu birlik-beraberlik de, Allah’ n rahmetine vesile olmaktad r. Zira
bir rivayette ifade edildiGi gibi, “birlik-beraberlik rahmettir, ayr l k ise azapt r.”40 Ayr ca, kök itibariyle rahim kelimesi Rahmân’dan geldiGi için, Allah’ n
37

Buhârî, “Edeb”, 8; Müslim, “Zekât”, 49, 50; Ebû Davud, “Zekât”, 34.
Buharî, “Edeb”, 15; Tirmizî, “Birr”, 10; †bn Hanbel, II, 163, 190, 193.
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kullar na gösterdiGi merhameti, s la-i rahim yoluyla sanki kullar da birbirine
göstermi olmaktad rlar. S la-i rahim duygusuyla hareket edenler, adeta Allah’ n bir rahmeti olarak muhtaç ki ilerin imdad na yeti mektedir.41
Bir hadiste, bu anlat lanlar, k sa ama özlü bir ekilde öyle ifade edilir:
“Soyunuzu, s la-i rahmi yerine getirmeye yetecek kadar öGrenin. Zira s la-i
rahim, insan n yak nlar aras nda sevilmesine, maddi olarak zenginle mesine
ve ömrünün bereketli olmas na vesile olur.”42 Hz. Peygamber “r zk n n bol,
ömrünün bereketli olmas n /ad n n daima hay rla an lmas n arzu edenlere,
s la-i rahmi tavsiye etmi tir.”43
Bu hadislerde belirtildiGi gibi, s la-i rahim, r zk n bolla ma sebeplerinden biridir. Baz ayetlerde de buna i aret vard r. Mesela ki inin mal ndan
hay r için harcama yapmas hususunda öyle buyrulur: “De ki: Rabbim kullar ndan dilediGine bol r z k verir, dilediGine az. (Hay r için) ne harcarsan z,
Allah (daima) bunun yerini doldurur. Zira O, r z k verenlerin en hay rl s d r”
(Sebe’, 34/39).
Yarat lanlar n r zk Allah’a aittir. nsan, sebeplerine yap arak r zk na
ula maya çal r. Bu, meselenin yaratma ve talep etme çerçevesinde cereyan
eden tabii yönüdür. Ancak mesele bununla s n rl deGildir. Hadisenin bir de
manevî yönü vard r. Bu, insan n davran lar kar s nda Allah’ n muamelesi
eklinde cereyan eder. nsanlar n baz davran ve amelleri, Allah’ n ho una
giderek r z klar n n geni lemesine sebep olabileceGi gibi, baz davran lar da
Allah’ n ho una gitmediGi için r zk n daralmas na sebep olabilir.
Akraba ile ili kisini devam ettirmek, onlara ihsanda bulunmak, iyilik
yapmak, gönüllerini almak anlam na gelen s la-i rahim, Allah’ n ho una giden davran lardand r. S la- rahmi terk etmek anlam na gelen kat- rahim
ise, Allah’ n ho una gitmeyen davran lardand r. Dolay s yla, s la-i rahmin
r zk n artmas na, kat- rahmin de onun azalmas na sebep olacaG söylenebilir.44
S la-i rahmin, ömrü art rmas ndan kas t ise, onu bereketli yapmas d r.
Yani, s la-i rahimde bulunan ki i, ba kalar n n uzun zamanda yap labileceGi
sâlih amelleri ve hay rl i leri, daha k sa zaman içinde yapmaya muvaffak
olur. Allah teâlâ, insan n yapt G amelleri bereketlendirip, nemaland rarak, o
insan n hayat n uzun bir ömür ya am ças na bereketlendirebilir. 4ayet ömrün uzamas esprisi, insan n âhiret hesab na yönelik kazanc yla deGerlendiriliyorsa, bu durumda insan âhiret ad na çok ey kazanm demektir.45
S la-i rahmin faydas , onu terk etmenin zarar ile ilgili görülebilecek bir
husus da udur: Baz ameller vard r ki, Allah onlar n mükâfat n ve cezas n ,
41
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daha dünyada iken sahibine tatt r r. Bunlardan birisi de, s la- rahimdir. Bir
hadiste öyle buyrulur: “Ahiretteki cezas sakl kalmakla birlikte, günahlar
içinde Allah’ n sahibini dünyada en çabuk cezaland rmas na, zulüm ve s la-i
rahmi kesmekten daha lay k ba ka bir günah yoktur.”46 DiGer bir rivayette
ise, bu durum öyle ifade edilir: “Sevab en çabuk ula an hay r, iyilik ve s la-i
rahimdir. Cezas en çabuk ula an kötülük ise, zulüm ve akrabal k baG n
kesmektir.”47
Sonuç
Yak nlar m zla aram zdaki akrabal k baG n kuran Yüce Allah, onlarla
dayan ma ve yard mla ma içinde olmam z istemekte, s la-i rahim yapandan
raz olacaG n , akrabas ile ili kisini kesenden ise rahmetini keseceGini bildirmektedir. Hz. Peygamber de, kendisi bizzat akrabalar na s la-i rahimde
bulunarak ve birçok hadisiyle Müslümanlar buna te vik ederek, konunun
önemini ortaya koymu tur.
S la-i rahimle ilgili ayet ve hadisler, akrabal k hukukunu gözetmede
dikkatli olmalar hususunda Müslümanlar uyarmakta, ayn zamanda, Müslümanlar aras ndaki sevgi-dostluk baGlar n n olu mas na, iyi ili kileri sürdürmelerine, akrabalar n birbirleri ile yard mla malar na ne kadar önem verildiGini göstermektedir. O halde, dinimizce bu kadar önem verilen s la-i rahim konusu, Müslümanlar taraf ndan iyi öGrenilmeli ve dikkatli bir ekilde
uygulanmal d r.
yi bir insan ve Müslüman olman n gereGi olarak yerine getirilen s la-i
rahim, insanlar n sevinç ve üzüntülerini payla malar n , dertlerine çare bulmalar n saGlar. Akrabalar ve dostlar aras ndaki sevgi ve sayg baGlar n güçlendirir. Ayr ca, hadislerde belirtildiGi gibi, insan n r zk n n geni lemesine ve
ömrünün bereketlenmesine vesile olur.
O halde, ba ta anne-babaya olmak üzere, yak n ve uzak akrabaya,
dostlara ve ihtiyaç sahibi olan diGer insanlara, imkân dâhilinde yard mc
olmaya çal mas , Müslüman’ n en önemli görevlerinden biridir. Zira kendisi
de, muhtaç duruma dü ünce, yine bu insanlardan yard m görecektir. Toplumumuzda uygulanan akraba ve e -dost ili kilerini, s la-i rahim çerçevesinde
yeniden gözden geçirmeli, aksayan ve bozulan yönleri düzeltmeye çal mal y z. Her Müslüman, en dar daireden ba lay p en geni dairede olan yak nlar na var ncaya kadar, akrabalar n ziyarete, onlar n dertlerini dinlemeye ve
ihtiyaçlar n gidermeye çal mal d r.
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K TAP TANITIMLARI:
SERVET ARMA AN, MODERN HUKUKTA VE SLÂM HUKUKUNDA KADIN
ADIN HAKLARI ÜZER NE DÜ ÜNCELER, ARIKAN
YAYINEV , STANBUL 2007, 182 S.
Dr. Emine Gümü. BÖKE
Kad n haklar , dünyada ve ülkemizde çok konu ulan, hakk nda çok
eylerin yaz ld G , Anayasa hukuku yan nda diGer hukuk disiplinlerinin de,
üzerinde hassasiyetle durduGu önemli bir konudur. Bu sebeple kad n haklar
mevzuunun sahas oldukça geni tir, derin felsefi, dini, sosyolojik, psikolojik
temelleri ve tarihi seyri vard r. Tarih boyunca kad n n hukukî statüsü ve erkekle aras ndaki farklar n geli im süreci oldukça ilginçtir. Bu konuda birçok
eser yaz lm t r. Denilebilir ki, kad n haklar konusunda s kça ele al nan mesele kad n erkek e itliGi konusudur.
Servet ArmaGan’ n “Modern Hukukta ve slâm Hukukunda Kad n
Haklar Üzerine Dü ünceler” adl çal mas genelde kad n haklar , özelde ise
kad n erkek e itliGi üzerine bir incelemedir. Bu inceleme, Türk Medeni Hukuk ve slâm hukuku aç s ndan kad n n yeri ve hukukî statüsünü ele almas
sebebiyle büyük bir önemi haizdir. Eser dört bölümden olu maktad r.
Birinci bölüm, “Modern Hukukta Kad n Haklar Konusunda Baz
Tesbitler-Mü ahedeler” (s. 1-42) ba l G n ta maktad r. Bu bölümde, tarih
boyunca çe itli medeniyetlerde kad n, kad n haklar konusunda Türkiye’de
anayasal geli im, kad n erkek e itliGi, hukuk aç s ndan mutlak e itlik problemi, feminist hareketin talepleri, düzenleme ve uygulamalarda kad nlar n
lehine imtiyazlara dönü en baz durumlar” gibi ba l klar ele al nm t r. Temel hak ve hürriyetler aç s ndan kad n n Anayasa hukuku alan ndaki hukukî
durumu ve sahip olduGu haklar anlat l rken, konunun temel esaslar bu bölümde kapsaml biçimde incelenmi tir. Kad n n hukukî durumu verilirken,
Anayasa hukuku aç s ndan gerçek boyutlar ve temel bir hukukî zemin verilmi tir. Yani, ne feminist ve ne de antifeminist bir aç dan kad nlar n hukukî
statüsü anlat lm t r. Çünkü modern devletlerde ve 1982 Türk Anayasas nda
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kad n erkek e itliGi vard r, fakat bilhassa mükellefiyetler sahas nda kad n
lehine baz farklar da düzenlenmi tir.
Yazar, bu bölümün sonunda, Anayasa hukuku aç s ndan, asr m zda
kad n erkek aras nda temel hak ve hürriyetlere süje olmak bak m ndan bir
ayr m kabul edilemeyeceGini ifade eder. Ayr ca, Anayasada “kad n haklar ”
diye bir hak kategorisi olmad G n ve böyle bir hak olmas n n da dü ünülemeyeceGini belirtir. Çünkü haklara sahip olma bak m ndan insanlar aras nda
cinsiyet fark gözetilemez. nsanlar hür doGarlar, hür ya arlar ve e ittirler.
ArmaGan’a göre kad nlara, erkekler ile tam ve eksiksiz e itlik saGlamaya yönelik düzenlemelerden zararl ç kacak olan kad nlard r. Çünkü haklarda tam e itlik, anayasal görevlerde de tam e itliGi gerektirir. Askerlik görevi bunlardan biridir. Esasen kad nlar baz düzenleme ve uygulamalar neticesi günümüzde erkeklerden üstün bir duruma gelmi lerdir. E itlik bir tarafa,
kad nlar tamamen imtiyazl hale gelmi lerdir.
Yazar, kad n-erkek aras ndaki baz farkl l klar n Türkiye’de olduGu gibi
modern demokrasilerde, Avrupa ve Amerika demokrasilerinde de rastland G n ifade etmektedir. Bilhassa askerlik mevzuat ile i mevzuat gibi sahalardaki ayr mlara dikkat çekmektedir. Bu ayr mlar n kad n ve erkeGin bünyelerinin tabii ve zaruri bir neticesi olduGunu vurgulam t r. Ona göre bu bünyeler aras ndaki farklar ortadan kald rmak mümkün olmad G gibi, bu farklara
dayanan hukukî düzenlemelerdeki farklar da ortadan kald rmak mümkün
deGildir.
Birinci bölümün sonunda yazar, farkl düzenlemelere raGmen, kad n ve
erkeGin temel hak ve hürriyetlere sahip olmalar nda bir fark ortaya ç kmad G n belirtmektedir. Her ikisinin de mülkiyet, inanç, dü ünce aç klama gibi
temel hak ve hürriyetlere sahip olduklar gibi, sosyal güvenlik, saGl k hakk ,
öGrenim ve öGretim hakk gibi sosyal haklara, seçme ve seçilme gibi siyasi
haklara da ayn ekilde sahip olduklar n ifade etmektedir.
Kad n ve erkek aras ndaki hukuki düzenlemelerdeki farklar n sebebinin
zannedildiGi ve ileri sürüldüGü gibi slâmiyeti göstermenin büyük bir yan lg
olduGunu ifade eden yazar 1926 y l ndan 1990 y l na kadar, memleketimizde, bir kad n n i ve sanat icra etmesini kocan n iznine baGl tutan ve bu durumu devam ettirenin, ne slâm dini ne de Müslümanlar oduGuna vurgu yapar.
Çal man n ikinci bölümünde müellif “TBMM Bünyesinde Kad n Üyeler” (s. 42- 61) hakk nda bilgi vermi tir. Bu ba l k alt nda kad n erkek e itliGi, kad nlara seçme ve seçilme hakk n n verilmesi, Kad nlar n TBMM’de yer
almas , kad n politikac lar, kad nlar n adayl G ve seçilmeleri, kad nlar n milletvekili olmalar n n fiili artlar gibi konular incelenmi tir. Yazar, kad n
erkek e itliGi konusunda insanlar aras nda “cinsiyet” sebebiyle ay r m yap lamayacaG n belirterek kad n vatanda lar n da erkekler gibi, TBMM’ne gir-
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melerine hukukî bir engel bulunmad G n ifade etmi tir. Bununla beraber
Anayasada “Kad n Haklar ” diye bir kategori olmad G n belirtmi tir. Kad n
haklar tabirinin daha çok e itliGin tan nmad G dönemlerdeki eksik anlay tan kaynakland G n ileri sürmü tür.
Bu bölümde temel hak ve hürriyetlere sahip olma konusunda en çok
dikkati çeken bir konu olarak kad nlar n da erkekler gibi, seçme ve seçilme
hakk na sahip k l nmas vurgulanm t r. Memleketimizde 1934 y l ndan itibaren kad nlar n seçme ve seçilme hakk na kavu mu olmalar na raGmen
baz Avrupa devletlerinde kad nlara daha sonraki tarihlerde bu hakk n tan nd G aç klanm t r. ÖrneGin ngiltere’de 1928, Fransa’da 1946 da, sviçre’de ise ancak 1971 y l ndaki referandumdan sonra kad nlar n seçme ve
seçilme hakk kabul edilmi tir.
Kad nlar n TBMM’de yer almas gerektiGini savunanlara kar , yazar istenildiGi ve zannedildiGi gibi, kad nlar n daha çok say da parlamentoya girmesi, öyle arzu ve iddia edildiGi gibi, çok eyi deGi tirmediGini ifade eder ve
ba ar l dönemler ile kad n milletvekillerinin say s aras nda doGrudan bir
baGlant olmad G n ileri sürer. As l meselenin, kad nlar n siyasi partiler taraf ndan aday gösterilmeleri ve vatanda taraf ndan da seçilmeleridir.
Yazar ikinci bölümün sonunda, kad nlar n milletvekili olabilmelerinin
hukukî deGil ama fiili artlar n s ralar.
Baz insanlar n ileri sürdüGü gibi, mutlaka kad n milletvekili art felsefesini uygun bulmayan yazar, onlar n fiili durumlar hiç nazara almad klar n
ifade eder ve baz ülkelerden örnekler verir.
Çal man n önemli k sm n olu turan üçüncü bölümde ise “ slâm Hukukunda Kad n-Erkek E itli i Konusunda Baz Tesbitler” e ( s. 61-108)
yer verilmi ve konu “Genel Olarak E itlik, Hakim Önünde E itlik, Kamu
Hizmetlerine Girmede E itlik, F rsat E itliGi, Vecibelerde E itlik” ba l klar
alt nda i lenmi tir. Genel olarak e itlikle ilgili olarak konuyu ayet ve hadislere dayand rarak ele alan ArmaGan, kad n ve erkeGin yarat l itibariyle e it
olmad G n ifade eder. Zira kad n ve erkek farkl meziyetlerle yarat lm lard r.
Bünyelerinin farkl olmas , hukukî statülerinde de, çok az da olsa, farkl düzenlemeleri hakl gösterir.
Yazar, slam hukukuna göre insanlar n hukukî münasebetlerde yani
haklardan istifade ve mükellefiyetleri ifada e it olduklar n , renk, dil, cinsiyet, siyasi dü ünce, felsefî inanç sebebiyle insanlar aras nda ay r m yap lamayacaG n belirtmektedir. Zira kanun nazar nda herkes insand r ve prensip
itibariyle, e it muameleye tabidirler. Konuyla ilgili âyet ve hadislerden delil
getiren yazar, unu da vurgular: “Kanunlarda insanlar e it kabul etme prensibi, onlar n hukukî münasebet d statü ve davran lar nda farkl olmalar na veya farkl kabul edilmelerine engel deGildir. Yani insanlar n ilimde, takvada, salih amelde vs. e it olmad klar , göz önünde olan bir realitedir.
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Kanunlarda insanlara e itlik saGlamak, devletin en önemli görevlerindendir. Çünkü adaletin temeli, buna dayan r. Kanun önünde e itliGin çe itli
müsbet neticeleri vard r. Bunlar n en önemlilerinden biri de, fertlerin kanun
kar s nda e it kabul edildiklerini görüp adaletli bir devletin varl G na inanc na, devlete güvenip destek olmalar d r.
BilindiGi gibi, toplumda çe itli tabakalar, s n flar ve farkl l klar vard r.
Hizmetlerin gerektirdiGi özellikler sebebiyle elbette farkl l klar olacakt r. Diplomal biriyle diplomas z birinin i e al nma konusundaki fark kaç n lmazd r.”
“Hakim Önünde E itlik” ten bahseden yazar, burada konuyla ilgili
mukayese yaparak modern demokrasilerde çoGu devletlerin, devlet idarecilerinin bir k sm için özel mahkeme tesis ettiGini belirtir. Türkiye’de 1876’dan
beri yüksek devlet memurlar n muhakeme etmek üzere, diGer vatanda lar n
tâbi olduklar mahkemeden ayr olarak Yüce Divan’da yarg land klar n ifade
eder. Burada konuya aç kl k getiren yazar, slâm Hukuku’nda devlet idarecilerini yarg lamak üzere özel bir mahkemenin kurulmas n emreden bir hüküm ve tatbikat olmad G na da i aret eder.
Modern hukukçular n ileri sürdüGü, baz kamu görevlilerinin muhakemesi için ayr mahkemelerin kurulmas nda bir e itsizlik deGil, tersine devlet
idarecilerinin daha ehliyetli ve tecrübeli hâkimlere tevdi etmek suretiyle, daha adaletli bir hükmün verilmesinin saGlanmas hususunda yazar, slâm
Hukuku aç s ndan kabule bir engel te kil etmediGini ifade eder.
“Kamu Hizmetlerine Girmede E itlik” ba l G alt nda ise insanlar
aras nda e itlik prensibinin esas olduGu vurgulanmaktad r. Bu konuda sadece müslümanlar aras nda deGil, müslümanla gayri Müslim aras ndaki e itliGe
de i aret edilmektedir. Ancak baz hizmetlerin özel bir tahsil, tecrübe ve kabiliyet istemesi halinde, insanlar aras nda e it ekilde davranman n mümkün
olmad G ifade edilmektedir. Zira o hizmetin bünyesi “ehil olan ” o makama
getirmeyi gerektirir.
“F rsat E itli i” hususunda yazar, bu tabirin zannedildiGi gibi modern
hukuklar n ortaya ç kard G bir prensip olmad G n , çok önceleri slâm Hukuku’nun kaynaklar nda yer ald G n savunur. “Vecibelerde E itlik” üzerinde
dururken, kad n ve erkeGin haklar ve vecibeler bak m ndan farkl olmas mutlaka kad n n aleyhine e itlik prensibinin bozulduGu mânas na gelmediGini
belirtir ve kad n n baz hususlarda az hakka sahip olsa da buna mukabil
önemli sorumluluklardan da muaf tutulduGuna i aret eder. Bu hususta kad n n çal ma mecburiyeti olmad G n , nafakas n n kocas na ait olduGunu örneklerle anlat r. Tam bir e itlik istenmesi halinde kad nlar n da mecburi askerlik ve harp hizmetlerini yapmalar , maden i çisi, gece bekçisi veya gece
i çisi gibi hizmetlerde istihdam edilmeleri gerekeceGini belirtir.
Üçüncü bölümün sonunda yazar, e itlik konusunda zaruri istisnalara
deGinerek burada insanlar aras nda mutlak e itlik olmad G n ve böyle bir
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e itliGin tabiî nizam ve dengeye ayk r olacaG n vurgular. Bu bölüm çal man n en dikkat çeken k s mlar ndan biridir.
Dördüncü bölümde ise, yazar Almanya’da sunduGu “ slâm Hukukunda Kad n-Erkek E itli i (s.106-135) ba l kl konferans metnini Almanca
olarak vermi tir. Konferansta ele ald G ba l klar unlard r:
a- slam Hukukunda E itlik lkesi
b-Kad n ve ErkeGin E it OlduGu Alanlar
c-Kad n ve ErkeGin E it Olmad G Alanlar
d- Kad n Lehine Düzenlemeler
e- Kad nlar n Özellikle KorunduGu Alanlar
f- slâm Ülkelerinde Kad nlar n Hukukî Durumu Hakk nda K sa Bilgi
g-Sonuç
Yazar, dördüncü bölümün ard ndan “1982 T.C. Anayasas nda Kad nlar
ile lgili Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” den seçme baz maddeleri ve
“Kad n Haklar na Dair Uluslar aras Sözle meler” ile “Kad nlara Kar Her
Türlü Ayr mc l % n Önlenmesi Uluslar aras Sözle mesi” ni (s.137-165) ilave
etmi tir. Eser, “Endeksler” (s. 165-182) ile sona ermektedir. Burada “Anayasa ve Kanun Endeksi”, “Kavram Endeksi”, “Ayet Endeksi” ve “Hadis Endeksi” verilmi tir.
Sonuç olarak, “Modern Hukukta ve slam Hukukunda Kad n Haklar ” adl bu çal ma yazar n da belirttiGi gibi, kad n haklar üzerinde, konuyu mukayeseli olarak sunmas aç s ndan deGerli bir eserdir. Kad n , slâm
Hukuku, modern hukuk ve medeni kanunlar aç s ndan deGerlendiren bu eser,
önemli bir bo luGu dolduracaG n ifade edebiliriz.
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N HAT DALGIN, GÜNDEMDEK TARTI MALI D NÎ KONUONULAR, ENSAR YAY., STANBUL 2007, 416 S.
Betül GENÇ1
badet ve Aile hayat yla ilgili tart lan baz konular, her dönemde
müslümanlar n gündeminde olmu , canl l klar n hiç kaybetmemi tir. Prof.
Dr. Nihat Dalg n taraf ndan yap lan bu çal mada, ibadet ve aile hayat yla
ilgili tarih boyunca tart la gelen ya da günümüzde tart lmaya ba lanm
olan pek çok konu mukayeseli olarak ele al nm ve görü ler deGerlendirilmi tir. Ayr ca müellif de kendi kannatine yer vermi tir.
Eser; önsöz ve iki bölümden meydana gelmektedir.
Birinci bölümde; abdest, namaz, oruç, hac ve zekat konular ele al nm t r. Abdest bölümünde; ayaklar n y kanmas /meshedilmesi, çoraplar üzerine meshedilmesi, ba örtüsü/sar k üzerine meshedilmesi, Kur’an’a dokunmak için abdestli olma art , Kur’an okumak için temiz bulunma art gibi
konulara yer verilmi tir.
Ç plak ayaklar meshetmenin yeterli olmay p, y kanmas gerektiGi;
gündelik olarak giyilen ve mevsimlik ya da yazl k olarak nitelendirilen ince
çoraplar üzerine meshetmenin de yeterli olmayacaG ; zorunluluk halinde ise,
abdestli olarak baGlanan ba örtüsü üzerine sonraki abdest al larda
meshederek abdest al nabileceGi sonucuna ula lm t r.
Kur’an’a abdestsiz dokunulmas konusunda; Kitap ve Sünnet’te
mushafa dokunmak için hükmî temizliGin/abdestli bulunman n art olduGunu belirten sahih ve aç k bir delil bulunmad G gerekçesiyle, hükmî kirlilik
say lan hallerde de Kur’an’a dokunman n caiz olduGu ifade edilmi tir.
Bayanlar n özel günlerinde cami ziyaretlerinde bulunabileceklerini ifade eden yazar, bu hallerinde namaz k lma yükümlülüklerinin olmad G ve
sonras nda bu namazlar kaza etmelerinin de gerekmediGi konusunda alimlerin hem fikir olduGunu belirtmi tir. Özel günlerindeki bayanlar n oruç tutma-
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s hususunda ise; tutacaklar oruçlar n geçerli olmayacaG na ve sonradan bu
oruçlar n kazas n yapmalar n n gerekli olduGuna dair icma bulunduGuna
dikkat çekmi tir.
Namaz bölümünde; bayanlar n imaml k yapmalar , cuma, bayram ve
cenaze namaz k lmalar , namazlar n cem edilmesi, yolculukta namazlar n
k salt lmas ve namazda örtünme konular ele al nm t r.
Bayanlar n imaml k yapmas hususunda yazar, onlar n kendi cinslerine
imaml k yapmalar n n mübah olduGu ve günümüzde bunun te vik edilmesi
gerektiGi görü ünü tercih ederken; doGuracaG baz sak ncalar da göz önüne
alarak, bayanlar n erkek cemaate imaml k yapamayacaklar eklindeki çoGunluGun görü ünü benimsemi tir.
Müellif bayanlar n cuma, bayram ve cenaze namazlar na kat lma mecburiyetlerinin olmad G , ancak arzu eden bayanlar n bu namazlara i tirak
etmelerinin caiz olduGu sonucuna varm t r.
Namazlar n cem edilmesi konusunu delilleriyle beraber geni bir ekilde ele alan yazar, hac vazifesi d nda da makul mazeretler bulunduGunda
namazlar n cem edilerek k l nabileceGi eklindeki cumhurun görü ünü benimsemi tir. Yazar, yolculukta farz namazlar n k salt lmas n n bir ruhsat
olduGunu kabul etmekle birlikte, günümüz artlar nda 90-100 km’lik bir
mesafenin yolculuk ruhsatlar ndan yararlanabilmek için yeterli bir sebep
olup olmad G ndan ku ku duymakta, sefer ruhsatlar ndan yararlanmak için
ihtiyatl davran lmas n n uygun olacaG n belirtmektedir.
Ramazan günleri d nda tutulan oruçlar n bilerek bozulmas halinde
kefaret gerekmeyip, yaln zca bozulan orucun kaza edilmesi gerektiGi belirtildikten sonra, ramazanda bilerek ba lad G farz orucunu bozan ki inin önünde iki seçenek bulunduGunu ifade etmektedir.
Müellif, tavaf esnas nda hükmi temizliGin gerektiGi, özel günlerindeki
bayan n tavaf d ndaki hacla ilgili bütün görevlerini yerine getirebileceGi,
özel gününde iken tavaf ederse kurban kesmesi gerektiGini ifade etmi tir.
Kurban ibadetinin vacip olduGunu kabul edenler yan nda, sünnet olduGunu da kabul edenler bulunduGuna i aret eden yazar, bu konuda biri diGerinden daha kuvvetli olarak nitelendirilemeyecek iki görü bulunduGunu
belirterek, bu durumdaki ki inin her iki görü le de amel edebileceGini ifade
etmi tir.
Müell,f, zekat bölümünde; zekat yükümlülüGünde temel ihtiyaç mallar n n etkisi, zînet e yalar n n, alacaklar n, toprak ürünlerinin ve meyvelerin,
ticaret mallar n n ve gelir getiren menkul ve gayr-i menkul mallar n zekat ile
igili konular ele alm t r. Bu konularla ilgili olarak yazar, zînet e yalar alt n
ve gümü ten ise belirli bir miktara ula nca zekat n n verilmesi gerektiGi,
alacaklar n zekat verilirken; alacak ele geçtikten sonra bir y l beklenebilece-
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Gi, belirli artlar ta yan toprak ürünleri ve meyvelerden zekat verilmesi gerektiGini savunmu tur. Ayr ca ticari mallar n zekat n n tedavülde olan para
cinsinden verilmesi gerektiGi, gelir getiren menkul ve gayr-i menkul mallar n
zekat n n, bu mallar için yap lan harcamalar ç kar larak kalan miktar üzerinden hesaplanmas gerektiGi sonucuna ula m t r.
kinci bölümde; gayr-i müslimlerle evlilik, süt akrabal G , e ler aras
ili kiler, bayanlar n örtünmesi ve e lerin bo anma haklar ele al nm t r.
Gayr-i müslimlerle evlilik bölümünde; müslüman bayan n veya erkeGin
gayr-i müslimle evliliGi ve e lerden birinin din deGi tirmesi durumu ayr nt l
bir ekilde ele al nm t r. Ula lan sonuca göre; müslüman bir erkeGin ehli
kitap bir bayanla çok özel durumlarda evlenebileceGi, müslüman bir bayan n
ehli kitap dahil hiçbir gayr-i müslim ile evlenemeyeceGi, evlilik içinde iken
müslüman olan bir e in evliliGinin kendiliGinden son bulmayacaG ve devam
ettirip ettirmeme hususunda bayan n muhayyer olduGu ifade edilmi tir.
Süt akrabal G bölümü içerisinde, süt akrabal G n n me ruiyeti, akrabal G olu turan süt çaG ve sütün miktar , süt akrabal G sebebiyle evlenme
engeli bulunanlar gibi konulara yer verilmi tir. Süt akrabal G n n kan akrabal G na e deGer olduGu belirtilerek, kan akrabal G sebebiyle evlenilmesi yasak
olan ki ilerle, süt akrabal G sebebiyle de evlenmenin yasakl l G
vurgulanm tr.
E ler aras ndaki ili kiler ele al n rken; bayan n e ini seçme hakk , e ler
aras ndaki i bölümü, doGum kontrolü ve kürtaj, annenin çocuGunu emzirme
görevi konular na yer verilmi tir. Re it olan bayan n e ini seçme hakk n n
bulunduGu, re it olma öncesinde veliler taraf ndan gerçekle tirilecek olan
evliliklerin doGru olmayacaG , elinde olmayan nedenlerle erkeGin evin geçimini saGlayamamas durumunda bayan n çal p ailesini geçindirmesi gerektiGi görü ü benimsenmi tir.
Dönü ü olmaks z n yap lan k s rla t rma yöntemlerinin d nda, hamileliGi bir süre önlemek veya geciktirmek amac yla tedbir alman n caiz olduGu,
me ru mazeret olmaks z n hamileliGin hangi döneminde olursa olsun kürtaj
yapt rman n yasak olduGu sonucuna ula lm t r.
Bayan n örtünmesi bölümünde; aile fertleri aras nda giyim-ku am, bayan n evi d ndaki giyim ku am , bayan ve erkeGin tokala mas konular
geni bir ekilde ele al nm t r.
Cilbab n kara çar aftan ibaret tek tip bir giysi olmay p, renginin, eklinin ve ebad n n toplumdaki örfün etkili olduGu bir d giysiyi ifade ettiGi,
ayr ca cilbab n tarihsel bir k yafet olmad G , ya l l k günlerine kadar ergenlik
çaG na ula m bayanlar n günümüzde de cilbab giymesinin ilgili ayetin emri
gereGi olduGu belirtilmi ; bayanlar n ba örtüsü kullanmas ile ilgili ayetteki
emrin kesin olduGu ifade edilmi tir.
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Aralar nda evlenme engeli bulunan erkek ve bayan n tokala mas n n
mutlak anlamda caiz olduGu, aralar nda evlenme engeli bulunmayan erkek
ve bayan n tokala mas n n ise; cinsel tahrik olmamas na ve ehevi haz duyulmamas na baGl olduGu belirtilmi tir.
E lerin bo anma haklar bölümünde; erkeGin bo ama yetkisi, naslarda
erkeGin bo ama yetkisine getirilen kriterler, çaGda hukukçular n erkeGin
bo ama yetkisine yapt klar itirazlar, bayan n bo ama yetkisi, bo ama yetkisinin hakime devredilmesi konular ele al nm t r.
ErkeGin e ini bo amas için makul bir sebebin olmas gerektiGi, en fazla üç kez bo anabileceGi, üç bo ama hakk n n bir anda kullan lmamas , bayan n özel günlerinde bo anmamas , cinsel ili kide bulunulan bir temizlik
içinde bo anman n gerçekle memesi, bütün uzla ma ihtimallerinin deGerlendirilmesi ve bo anma esnas nda iki ahidin bulundurulmas gerektiGi ifade
edilmi tir.
ÇaGda hukukçular n, erkeGe e ini bo ama yetkisi verilmesinin; kad n n r zas n n göz ard edildiGi, bo anmalar n artmas na neden olduGu, kad n n maGdur olduGu, aile içi ciddi bir tehdit olduGu, kusurlu kocan n bo amas n n kad na haks zl k olduGu ve e itliGe ayk r olduGu eklindeki gerekçelerle erkeGin bo ama yetkisine itirazda bulunduklar ifade edilmi ve bu itirazlara gerekli cevaplar verilmi tir.
slam hukukuna göre; bayan e in, bo anabilmesinin tamamen kocas n n onay na baGl olduGu ve erkek e in istediGi her an e ini bo ayabileceGi ve
erkeGin istememesi halinde ise kad n n bo anmas n n imkans z olduGu eklindeki iddialar n hatal olduGu ifade edilmi tir.
Son olarak bo ama yetkisinin hakime devredilmesini ele alan yazar, bu
yetkinin tamam yla hakime devredilemeyeceGini ancak, e lerin bo anma
iradeleri göz ard edilmeden bir yetkili merci huzurunda bo an lmas eklindeki yeni bir uygulaman n uygun olacaG sonucuna varm t r.
Bu eser her düzeyden din görevlileri için, dini alanda eGitim gören öGrenciler için ve güncel dinî tart malar takip eden entelektüeller için faydal
bir çal ma olmas yan nda, kitap hem klasik dönem alimlerinin hem de çaGda ara t rmac lar n görü lerini ihtiva etmesi, mükemmel bir tasnif ve ho
bir üslup yakalam olmas aç s ndan önem arz etmektedir.
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N HAT DALGIN, SLÂM'DA TEVBE VE CEZALARA ETK S ,
ETÜT YAY., SAMSUN 1999, 188 S.
Havva Demir
Demirci1
Tövbe, i lenen hatalar n verdiGi iç sanc s ; Yarat c ’n n huzurunda yeniden bir in a ve günahlardan sonra Allah ile yeniden uzla ma gibi farkl
ekillerde tan mlanmaktad r. Prof. Dr. Nihat Dalg n taraf ndan haz rlanm
olan “ slâm'da Tevbe ve Cezalara Etkisi” adl eserde, tövbenin insan ya am ndaki önemi ve slâm ceza hukukunda cezalar dü ürmedeki etkisi ele
al nm t r.
Eser, giri ve iki bölümden olu maktad r. Giri bölümünü, slam hukuku perspektifinden hareketle; suç, ceza ve cezalar n dü mesi konular olu turmaktad r. Ceza kavram n n aç l m na bir hayli yer ayr lan bölümde cezalar; aslî olup olmamas , hakimin takdir yetkisi bulunup bulunmas , uyguland G yer ve suçlar n hedefleri aç lar ndan s n fland r larak i lenmi tir. Ayr ca,
bu bölümde, slâm ceza hukukunun üç ana bölümünü olu turan; had cezalar , ta'zir cezalar ve cinayetler aras ndaki farklara yer verilmi tir. Eserin
giri bölümünde son olarak; slâm ceza hukukunda cezalar n dü mesine etki
eden faktörler; “ceza mahallinin yok olmas , ahitlikten dönme, suçlunun
itiraf ndan dönmesi, davan n zaman a m na uGramas , sulh, af ve tövbe”
eklinde s ralanm t r.
Birinci bölüm tövbenin tan t lmas na ayr lm olup, tövbe ile ilgili olarak deGi ik ilim dallar na ait çok farkl tan ma yer verilmi tir. Yazar taraf ndan, bunlar içinden; "Kulun i lediGi günah n Allah yönünden affedilip baG lanmas ; kul yönünden de, yap lan eyin hata ya da günah olduGunun bilincine var lmas yla i lenen günaha bir daha dönmemek üzere Allah'a söz verilmesidir" eklindeki tövbe tan m n tercihe ayan bulunmu tur. Ayr ca, tövbenin herkes için gerekli olduGuna, samimiyetle yap lacak bir tövbenin Allah
taraf ndan mutlaka kabul edileceGine dikkat çekilen bu bölümde, tövbenin
unsurlar na da yer verilmi olup, bu unsurlar; tövbe edenle ilgili olanlar,
tövbe edilen günahla ilgili olanlar ve tövbeyle ilgili unsurlar eklinde ele
* Ondokuz May\s Üniversitesi †lâhiyat Fakültesi †slâm Hukuku Ana Bilim Dal\ Yüksek Lisans ÖZrencisi.
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al nm t r. Tövbenin bir süreç olduGu belirtilerek, bu süreçte ki inin günah
öncesindeki durumunun, günah sonras ndaki tavr n n, tövbe an ndaki psikolojisinin ve tövbeden sonraki davran lar n n ayr ayr önemli olduGu ifade
edilmi tir. Kendisinden tövbe edilen günah unsurunun aç l m nda ise büyük
günahlar, küçük günahlar, Allah hakk na ve kul hakk na dair olanlar eklinde günahlar k s mlara ayr larak, bunlar n her birisi için gerekli olan tövbe
artlar na yer verilmi tir. Özellikle kul haklar n ilgilendiren suçlardan tövbe
edilmek istenmesi halinde, maGdurdan helâllik al nmad kça günah n Allah
taraf ndan affedilmeyeceGine vurgu yap lm t r.
Gerçek anlamda bir tövbe için; ki inin i lediGi günahlar sebebiyle
üzülmesi, pi man olmas , bir daha ayn günah tekrarlamama hususunda söz
vermesi, kazalar mümkün olan ibadetlerin kazas n yapmas , haklar n çiGnediGi kimselerle helalle mesi ve bunlar yan nda Allah’tan baG lanmas n
dilemesinin art olduGunu tespit eden yazar, tövbede kullan lacak ifadelerin,
tövbenin yap lacaG zaman n ve içinde tövbe yap lacak mekân n hiç de öneminin bulunmad G n belirtilmektedir.
kinci bölüm, tövbenin cezalar dü ürmedeki rolüne ayr lm olup, burada öncelikle had cezalar na yer verilerek, tövbenin bunlar dü ürmedeki
etkisi tart lm t r. Had cezas gerektiren suçlardaki hak sahibinin kamu
ad na Yüce Allah olmas sebebiyle, had gerektiren bir suç i lemi olan kimsenin, tövbe etmesi halinde had cezas ndan kurtulacaG eklinde genel bir sonuca ula lm t r. Ancak baz had cezas gerektiren suçlarda yarg lanma öncesindeki tövbe ile yarg lanma sonras ndaki tövbenin sonuçlar aç s ndan
farkl l k arz edeceGi belirtilmi tir. Ayr ca, ki ilerin pi man olduklar n belirtmeleri halinde, ilk kez i lenen bir suçtan dolay suçlunun cezaland r lmayacaG ve suçun tekrar edilmemesi art yla bu tür suçlular n cezas n n infaz
edilmemesi gerektiGi ifade edilmi tir.
Bu baGlamda, had cezas gerektiren suçlardan yol kesilmesi/kutta- tarik suçunda tövbenin etkisi i lenirken unlara yer verilmi tir: Yol kesme suçunun cezas yol kesen ki inin/ki ilerin maGdurlara verdiGi zarara paralel
olarak deGi mektedir. Yol kesme cezas nda, yakalanmadan önce yap lacak
tövbe ile, bu suçun Allah hakk n ilgilendiren yönüne ait cezalar dü erken,
kul haklar n ilgilendiren yönüne ait cezalar dü memekte, bu cezalar n dü mesi maGdurun r zas na baGlanmaktad r.
Yazara göre, h rs zl k suçunu ilk kez i leyen ki i mahkemeye verilmeden önce ya da sonra tövbe etmi se had cezas ndan kurtulmaktayken, h rs zl k suçuna tekrar dönmesiyle tövbesinde samimi olmad G anla lm olacaG ndan, sözü edilen ki inin ikinci defa bu suçu i lemesi halinde cezas infaz
edilecektir. Ayr ca, h rs zl k suçu henüz mahkemeye intikal etmemi se, hak
sahibinin suçluyu affederek olay mahkemeye intikal ettirmeme yetkisinin
bulunduGu; buna kar n h rs zl k suçu mahkemeye intikal ettikten sonra,
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mal çal nan hak sahibi taraf ndan suçlunun affedilerek suçun cezas n n iptal
edilmesinin söz konusu olamayacaG belirtilmi tir.
çki içme suçunun da h rs zl k cezas gibi, Allah hakk n ilgilendiren bir
suç s n f na girdiGini, bu nedenle içki içen ki inin ilk kez içki içmesi ve bu
suçtan dolay pi manl k duyarak tövbe etmesi halinde, kendisinden içki içme
cezas n n dü ürülebileceGini vurgulayan müellif, burada da ki inin tekrar
içki içmesi halinde, tövbesinde samimi olmad G na kanaat getirilerek yeniden
tövbe ettiGi eklindeki beyanlar na itibar edilmeyerek, kendisine içki içme
cezas n n infaz edileceGini ifade etmektedir.
Zina iftiras nda bulunma/kazif suçunda ise yazar, suçlunun iftira att G
kimseden özür dileyerek helâllik almas durumunda had cezas ndan kurtulacaG , aksi takdirde, yaln zca pi manl k eklindeki tövbe ile iftira suçunun
cezas n n dü meyeceGi kanaatindedir.
Müellif, ilk kez zina suçu i leyen kimsenin samimi bir ekilde pi man
olduGunu ifade etmesi halinde, kendisine zina cezas n n uygulanmamas
gerektiGini savunurken, söz konusu ki inin tekrar zina suçu i lemesi durumunda ise, önceden yapt G n belirttiGi tövbesinde samimî olmad G na karar
verilmek suretiyle, suç için öngörülen cezan n infaz edilmesinin uygun olacaG n ifade etmektedir.
rtidat cezas yla ilgili olarak farkl bir bak aç s sunan yazar,
mürtedin ölümle cezaland r lmas gerektiGi eklindeki genel kabulün nedeninin, ki inin dinden dönmesinden dolay deGil, irtidat suçunun siyasî bir suç
olarak görüldüGü için böyle bir cezan n önerildiGi kanaatindedir. Bu baGlamda yazar bireylerin, slam da dahil, benimsedikleri bir dinden ç kma özgürlüklerinin bulunduGunu ancak dine kar ç kma eklinde bir özgürlüklerinin
bulunmad G n savunmaktad r. Buna göre, irtidat eden bir kimse dinden ç kt G için deGil, din baG n koparmas n n sonucu olarak i leyeceGi diGer suçlar
ölçüsünde, yaln zca yetkili merciin öngöreceGi ekilde, k namadan ba layarak, ölüm cezas na kadar deGi ik cezalara çarpt r labilecektir. Ölüm, dine ve
slam toplumuna kar i lediGi suçlar kar l G nda mürtede verilebilecek bir
ceza olup, din deGi tirdiGi için mürtede verilmesi gereken bir ceza (had) deGildir. rtidat eden kimsenin tövbeye çaG r l p çaG r lmayacaG hususu slam
alimleri aras nda tart mal ise de, tövbe ile mürtedin dünyevi ve uhrevi cezalar dü ecektir.
Yazar son olarak cinayetler, kefaretler ve ta'zir cezalar n ele alm t r.
K sas ve diyet cezalar n n verilmesine sebep olan cinayetler, insanlar n canlar na ve organlar na yönelik suçlar kapsamaktad r. Suç, cana yönelik ve bilerek/kasden i lendiGinde cezas k sas olup, bu cezan n infaz edilmesi maGdurun veya yak nlar n n talebine baGlanm t r. Hak sahiplerinin k sas isteme,
suçludan/yak nlar ndan diyet talep etme ya da kar l ks z olarak suçluyu
affetme yetkileri bulunmaktad r. Cinayet suçlar n n kul haklar ndan say lmas sebebiyle, gerek yaralama gerekse ölümle neticelenen cinayet uçlusunun
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tövbekar say lmas için, maktülden veya hukuki yak nlar ndan helâllik almas gerekli görülmektedir.
Kefaret cezalar , suçlu kimsenin gücüne paralel olacak ekilde; köle
azad etme, altm fakiri veya on fakiri doyurma, altm gün veya üç gün oruç
tutma olarak naslarda belirlenmi tir. Ki i kendi imkanlar yla paralel bir kefaret çe idini ödemeye gücü yettiGi halde, bunu yapmaks z n sadece soyut pi manl kla tövbe etmi say lmamakta, neticede ise, i lediGi suçun/günah n
sorumluluGundan kurtulamamaktad r. Hiçbir çe idiyle kefaret ödemeye güç
yetiremeyen kimse ise, kefaret gerektiren bir günah ndan samimi olarak yapacaG soyut pi manl k ile tövbe etmi say lmakta ve ilgili günah n sorumluluGundan kurtulmaktad r.
slâm hukukunda hakk nda naslar taraf ndan ceza konulmam suçlar n i lenmesinden dolay yetkili merciin koymu olduGu cezalara ta‘zîr cezalar denmektedir. Bu cezalar, k namadan ba lay p öldürmeye kadar çok farkl
ekilde olabilmektedir. Ta‘zîr cezalar nda tövbenin etkisi yazara göre öyledir; ta‘zîr suçlar kul haklar yla ilgili ise, sahiplerine haklar iade edilmek
art ile tövbe edildiGinde; suç Allah hakk yla ilgili ise, pi man olunduGunun
belirtilmesi ve suçun ilk kez i leniyor olmas art yla, mahkeme öncesi veya
sonras nda dü ecektir.
Eser, tövbeyi tekeline almaya çal anlara ve slâm Ceza Hukuku'nun
kat bir disiplin olduGunu savunanlara yeterli bir cevap olmas aç s ndan
önemlidir.
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ABDULLAH KAHRAMAN, SLAM HUKUK VE AHLAK LKELKELER I I INDA ÖZEL HAYATIN G ZL L (MAHREM YET),
EBAB L YAYINCILIK, ANKARA 2008.
Dr. Ha
Halis DEM R
Yazar kitab n n önsözünde kitab n ç karma gerekçeleri bab nda u ifadelere de yer veriyor: “biz bu çal mam zda, hem önemi hem de güncelliGini
korumaya devam eden ve insan haklar yla doGrudan alakal olan bu konuyu
slam hukuk ve ahlak ilkeleri G nda ele almaya çal t k. Hukuk ve ahlak n
birbirine en çok yakla t G alanlardan biri olmas , bu konuyu ayr ca önemli
k lmaktad r. Bu sebeple özel hayat n korunmas için sadece ahlak veya sadece hukuk ilkeleri yeterli deGildir. Bu gerçeGe binaen slam bu konuyla ilgili
hükümleri esasen ahlak formunda ortaya koymu , özel hayat n hukuktan
ziyade ahlak ile korunabileceGine i aret etmi tir.” (önsöz) Yazar, bu eserini
telif ederken nas l bir yol izlediGini de u cümlelerle ifade ediyor: “Kitab m zda plan olarak modern hukuk yazarlar n n eserlerinden ve modern hukuk
müktesebat ndan istifade etme yan nda, imkân ölçüsünde mukayeseler de
yapmaya çal t k. Ele ald G m z bu konu klasik slam hukuk eserlerinde müstakil olarak i lenmediGi için, modern hukukçular n plan ve bilgi formlar n
esas al p konuyu o çerçevede sunmaya gayret ettik. Bilgilerin aktar lmas nda
ba ta Kuran’ n ilgili ayetleri olmak üzere, Hz. Peygamber’in evrensel ir atlar
temel hareket noktam z olu turmu tur.” (önsöz) Bu ifadeler bize slam hukuku alan nda mukayeseli ve güncel konular çal man n zorluklar n da
ortaya koymaktad r. Çünkü bir yanda halen uygulamas olan, a ina olduGumuz dille ifade edilen, hakk nda bir birikim bulunan müktesebat; diGer yanda
yazar n gayreti, çal mas ve dikkati oran nda tespit edilen, bir sistem haline
getirilen bilgiler. Bu zorluklar bu çal malar önemli hale getirmekte, konuyu
dikkatlere sunma, tart maya açma bak m ndan ilgi, alaka ve ho görüyü hak
etmektedir.
Yazar kitab n giri inde “ nsan Ve 4ahsiyet Hakk Olarak Özel Hayat n
GizliliGi” ba l G alt nda konunun önemini, kaynaklardaki yerini ve konuyla
ilgili hükümlerin yap s ve baGlay c l G n k saca anlatmaktad r. Konu önemlidir, zira “Teknolojik imkânlardaki art la özel hayat n gizliliGi aras nda ters
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bir orant bulunmaktad r. itme, gözetleme ve ileti im alan ndaki her yeni
araç, bir ekilde özel hayat alan n daraltmakta ve s r perdesini biraz daha
aralamaktad r. Bunun neticesinde en temel ve en özel insan haklar ndan
olan özel hayata müdahaleler, gizliliklerin ihlali, maddi ve psikolojik problemler gündeme gelmektedir.” (sf.1) Konuya kaynak olacak baz bilgiler Hadis kitaplar nda Kitabu’l-edeb, Kitabu’l- ahlak, Kitabu’l-diyat, Kitabu’lmezalim, Kitabu’l-kasame, gibi bölümlerde bulunmaktad r.
Yazar n; “Zengin bilgi birikimine raGmen slam hukukçular n n bu
konuda kitap düzeyinde ve bizim planlad G m z ekliyle müstakil ve mukayeseli çal malar yapmad klar n tespit ettik.”(sf.5) tespiti günümüzde telif edilen kitaplarla klasik uleman n eserlerinden faydalanma bak m ndan farkl l klar bize ihsas ettirmektedir. Çünkü kütüphanelerimizde as rlar n birikimi
olarak istifademize sunulmu olan kitaplar telif, yöntem, sistem ve haz rlan
gayesi bak mlar ndan bu günkü eserlerden farkl d r. Yazar n ifadelerine göre;
“Konumuzla ilgili olarak kaynaklarda yer alan bilgiler genel olarak ahlak
formundad r. Bundan dolay da bu hükümlerin hukuki bir konudaki baGlay c l klar tart labilir. Fakat ilgili hükümlerin maddi müeyyidelerle de desteklenmemi olduGunu dü ünürsek, konunun hukuktan daha çok ahlak ekseninde ele al nmas n n çok daha anlaml ve hikmetlerle yüklü olduGunu söyleyebiliriz.” (sf.7) Bu cümleler Modern hukuk sistemindeki Sosyal hayat
düzenleyen kurallar ba l G alt nda incelenen din kurallar , ahlak kurallar ,
görgü kurallar ve hukuk kurallar taksimat n çaGr t rmaktad r. (Turgut
Ak ntürk, Hukuka Giri , sf.6 vd. Eski ehir 2006 Örnek için bkz.9) slam hukuku s n rlar içerisinde ahlak hukuk aras nda bir ayr ma gidilmesi biraz
ihtiyatla kar lanmal d r. Zira kaynak itibariyle her ikisi de vahye dayanmaktad r. Yine fetvalarda kazai- diyani ayr m , kimi cezalar n ahretteki sorumluluGu kald r p kald rmayacaG konulard da dikkate al nmal d r. DoGrudur,
Kuran’daki ahlaki emirler için cezai müeyyide pek dile getirilmemi te, bu
anlamda hukuki düzenleme yap lmam t r. Ahlaki hükümlerin birer hukuki
hüküm olarak kabul edilip, cezai düzenlemeye konu olmas ndan bahsedilebilir. Bu noktada iki farkl husus ortaya ç kmaktad r. Mahza ahlakiösay lan
baz emirlerin birer hukuki emir7hüküm olarak dikkate al nmas , ikincisi de
hukuki emirlerin ahlaki emir ve tavsiyelerle desteklenmesi. Bizim tez konumuz daha ziyade ilkidir. Mesela toplumu g ybetin ciddi bir ekilde böldüGü,
insanlar birbirine dü ürdüGü bir ortamda, g ybetten kaç nmak gerektiGini
sadece ahlaki bir tavsiye olarak takdim etmek yerine hukuki düzenleme yap lmas gerekecektir. Naslar birer kanun metni olmad G na göre, müeyyideleri
ayn zamanda uhrevidir de. Kimi naslardaki uhrevi tehditler dikkate al narak
düzenleme yap labileceGini yazar baz müellifleri de ahit göstererek teklif
etmektedir.(sf.8) Bu olay n bir yönüdür. Kaynaklar ve nihai hedef bak m ndan konuya yakla ld G zaman ise, “ slam dü üncesinde ve slam hukukahlak ayr lmazl G n kabul etmek dinin yap s ve hedefleriyle daha çok örtü mektedir.” (sf.9) 4u soru kitab n sayfalar aras nda ilerlerken akla gelebi-
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lir: Ahlaki görünen emirler ayn zamanda birer hukuki hüküm müdür, yoksa
hukuki yapt r mlar asl nda yetersiz kalmaktad r, bunlar n ahlak kurallar yla
desteklenmesi mi gerekir? Kitapta her iki soruya da cevap bulmak mümkündür.
Birinci bölüm “ slam’da nsan 4ahsiyetinin ve Onurunun Yeri” ba l G n ta maktad r. Burada yazar, slam’ n insan ahsiyetine, eref ve onuruna
verdiGi önem ( bunlar n her biri yakla k anlamda olduGuna göre biri de yeterli olurdu) insan onur ve erefini korumak için al nan tedbirler, nsan ve
ahsiyet haklar eklinde alt ba l klar halinde incelemektedir. nsan onuru ve
erefini korumak için al nan baz tedbirler u ekilde s ralanm t r: Alay etme, ay plama, lakap takma, sövme, küçük görme, hakaret etme, g ybet, tecessüs, iftira, hiciv ve nemime davran lar . Bu kavramlar her birinin kelime
anlam , ilgili tan m , mahiyeti ve konu bak m ndan ferde ve topluma zararlar
ayet ve hadisler G nda ele al nmaktad r. Bu bölümde nsan Haklar ba l G
alt ndaki cümlelerden birisi öyledir: “ slam dü üncesinde insan haklar ,
kavram olarak olmasa bile mahiyet olarak ba tan beri hep var olmu tur. Hz.
Peygamber’in hayat , mücadelesi ve mesajlar dikkatle incelendiGi zaman
onun mesaj nda insan haklar vurgusunun merkezi bir yer i gal ettiGi görülür.” (sf.35) Bu önemli bir tespittir. Günümüz hukukunun temel baz kavramlar n n birebir kar l klar n slam hukuk tarihinde ara t rmak ve “var- yok”
sonuçlar ndan birisine ula mak zaman zaman kar la lan fakat makul olmayan bir yakla m tarz d r. Kurumlar da insanlar gibi doGar, ya ar ve ölürler. As l olan onlar n arkas ndaki zihniyettir. Kurumlar ihtiyaçlara cevap
vermek üzere in a edildiGine göre bugünün bir ihtiyac bir kurumu, ayniyle
geçmi te bulamamak bir eksiklik say lmaz.
nsan haklar n n kaynaG tart mal d r. nsanlar anayasalarda yer alan
bu tart lamaz, vazgeçilemez, temel haklara nas l sahip olmu lard ? Müellifin ifadesine göre, “Haklar insana Allah’ n bir lütfudur. Ve bunlar doGu tan
s rf insan olma s fat yla kazan l r.” (sf.43) Burada haklar n kaynaG bak m ndan be eri hukuk ile ilahi hukuk birle tirilmi gibidir. Zira insan haklar n kaynaG n n sadece insan olarak doGmaya baGlanmas konuyu tam olarak
aç klayamamakta temellendirme eksik kalmaktad r. nsan yarat lm bir varl k olduGuna göre kimi haklar bir lütuftur. DiGer yandan bu haklar sadece
insan olarak yarat lm olmas sebebiyle kazanmaktad r.
kinci Bölüm “Hukuk doktrininde Özel Hayat n GizliliGi ve lgili Düzenlemeler” ba l G n ta maktad r. Bu bölümde incelenen konular aras nda
Özel hayat n gizliliGi ve korunmas kavram , konuyla ilgili düzenlemeler,
kar la t rmal hukukta özel hayat n gizliliGi ve korunmas hakk , yer almaklad r. Burada konuyla ilgili Avrupa, Amerika, Türkiye’nin cumhuriyet sonras
anayasalar ndaki ilgili hükümler ile Uluslar aras anla malardaki durum ele
al nmaktad r. Bir tatbikat zenginliGi bak m ndan slam devleti iddias ta yan
baz ülkelerin anayasas na yer verilmesi hem pratiGi ortaya koyabilir hem de
kaydettiGimiz baz bilgilerin nas l bir uygulamas oluyor fikir verebilirdi. Bu
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bölümde olduGu gibi kimi yanl fakat üyu bulmu hatal bilgilerin de düzeltildiGi bölümler bulunmaktad r. “Hristiyanl k ho görü temeline dayal , daha
çok ahlak ve uhrevi hayatla ilgilenip hukuki konulara eGilmeyen bir din olarak tan mlan r. Ancak ncil’de insan haklar na sayg y ifade eden, rzlar korumay zaruri gören, zinay yasaklayan ve gözün, ba kas n n mahremiyetlerini gözetlemede bir araç olarak kullan lmas n iddetle yad rgayan pasajlar
bulunmaktad r.” (sf. 72) Hristiyanl k bir ilahi din olduGuna göre, sosyal hayata müdahale
EtmeyeceGini, bu tür bir emrin/ hükmün olmayacaG n iddia etmek sadece yayg n fakat yanl bir genellemedir.
Üçüncü bölüm “Özel Hayat n Kapsam ve S n r ” ba l G n ta maktad r.
Bir anlamda tezin konusu buras d r. Bu bölüme kadarki malumatlar konuya
haz rl k anlam ndaki bilgilerdir. Özel hayat n kapsam , hukuk doktrininde
ki inin hayat alanlar , ki inin hayat alanlar n n slam hukuku aç s ndan
deGerlendirilmesi konunun alt ba l klar d r. Kitab n çe itli yerlerinde konuyla
ilgili çal malar n azl G n özellikle vurgulayan yazar, biraz da bu saik sebebiyle kimi yorumlar yapmaktad r. Bunlardan birisi de Nur suresi, 29. ayete
verilen anlamd r: “ çinde kendinize ait e yan n bulunduGu (kamusal amaçlarla kullan lan ve kamuya aç k bulunan), ahsi mesken olarak kullan lmayan evlere (binalara) girmenizde bir sak nca yoktur. Fakat ( yine de akl n zdan ç karmay n ki) Allah, aç kça yapt klar n z da, gizlediklerinizi de bütünüyle bilmektedir.” Müellife göre “içinde kendinize ait e yan n bulunduGu
ahsi mesken olarak kullan lmayan evler” eklindeki ifade, kamu yarar na
aç k bina ve mahallere denilmi se de (sf.114) buralara eklenen “kamusal
amaçlarla kullan lan ve kamuya aç k alan “ yorumu yenidir.
Dördüncü bölüm “Özel hayat n gizliliGinin korunmas ” ba l G n tamaktad r. Konu, özel hayat kapsam na giren deGerlerin korunmas için
al nan tedbirler ve özel hayat n gizliliGini s n rlayan durumlar ba l klar alt nda i lenmektedir. Bu bölüm de yine modern hukuk doktrini ve slam hukuku aras nda mukayeseli olarak ele al nmaktad r. Mesken dokunulmazl G
için al nan tedbirler bahsinde evlere izinsiz girmeme ilkesi/isti’zan üzerinde
ayr nt l bir ekilde durulmaktad r. zin istemeyi ifade için kullan lan kelime
istinas’t r: “Bu kelime, evlere girerken bask n yapar gibi birden bire vah icesine deGil de, insanl Ga yara r ve duruma uygun bir yak nl k ortaya koymak
suretiyle girmek anlam na gelmektedir. Ayr ca bu kelime, izin istemedeki
kibarl G ve gelenin eve giri teki nezaketini göstermesini hedeflemektedir.”
(sf.143) Kelimenin anlam ndan hareketle yap lan bu yorum, slam dininin
özel hayatta da incelik ve hassasiyete verdiGi önemi göstermesi bak m ndan
dikkate deGerdir. Yine bu bölümde hem bir yabanc n n bir ba kas n n evine
girerken dikkat etmesi gereken hususlar, hem de ayn evde buluna ki ilerin
birbirlerine kar dikkat etmeleri gereken eyler önemine binaen ayr nt l bir
ekilde anlat lmaktad r.
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Be inci bölüm “ Özel hayat n gizliliGinin ihlali ve cezas ” ba l G n tamaktad r. Bu bölümde suçun tan m ve unsurlar , özel hayat n gizliliGini
ihlal suçu ve cezas modern hukukta ve slam hukukunda ele al nmaktad r.
Yazar mesken masuniyetini ihlal edenler için öngörülen cezalardan baz lar n
yine kaynaklar n G nda u ba l klar alt nda takdim etmektedir: Tazir cezas , me ru müdafaa, manevi tazminat. ( sf.215)
Kitap bir sonuç ve bibliyografya ile sona ermektedir. Bibliyografya
mukayeseli bir çal man n sonucu olarak hem modern hem de slam hukuku
alan nda bize zengin kaynak sunmaktad r.
Yazar n ifade ettiGi gibi, özel hayat n gizliliGi çaGda dünyan n önemli
sorunlar ndan birisidir. slam dininin ahlak ve hukuk prensipleri bu konuda
zengin birikimiyle bu sorunun çözümüne katk da bulunacakt r.
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VEFEYÂT
PROF. DR. ZAH D AKSU (19361936-2008) HOCAMIZIN
AZ Z HATIRASINA
Prof. Dr. Be.ir GÖZÜBENL
BilindiGi gibi emekli öGretim üyesi Prof. Dr. Zahid Aksu hocam z 16
Ekim 2008 tarihinde dar- bekaya intikal etmi tir. Ülkemizin çe itli üniversitelerindeki lahiyat Fakültelerinde öGretim üyesi ve idareci olarak görev yapm , lisans ve lisansüstü dersleriyle çok say da öGrenci yeti tirmi ; alan ndaki bilimsel çal malar yan nda, dan manl G n yürüttüGü yüksek lisans ve
doktora tezleriyle de pek çok akademisyenin yeti mesini saGlam , bu özelliGinden dolay lahiyat camias aç s ndan hocalar n hocas konumundaki bilim adamlar ndan birisi olan Prof. Dr. Zahid Aksu hocam z, Ankara
Elvankent’teki evinde bir sonbahar gecesi seher vakti Hakk’a yürümü tür.
Cenaze namaz 17 Ekim 2008 tarihinde be y l kadar imaml k yapt G Ankara
Maltepe Camiinde ailesi, yak nlar , öGrencileri ve vefâkâr dostlar n n kat l m yla kalabal k bir cemaat taraf ndan k l nm ve Ankara Sincan’da defnedilmi tir. Merhuma Cenab- Hakk’tan rahmet ve maGfiret dileklerine vesile
olmas temennisiyle, ailesi, yak nlar ve öGrencilerinin verdiGi bilgiler yan nda, Fakültedeki özlük dosyas ndan da yararlan larak, k sa bir özgeçmi kaleme al nm t r. Bu özgeçmi in haz rlanmas nda katk lar bulunanlara te ekkür ederken, merhum hocam z n ruhu âd, mekan Cennet olsun diyoruz.
I- Prof. Dr. Zahid Aksu’nun Özgeçmi8i (10 May s 1936 – 16 Ekim
2008)
10 May s 1936 Hatay’ n Erzin ilçesinde doGdu. Bestami ve Muhterem
Aksu çiftinin alt çocuGunun en büyüGüdür. Osmaniye’de Kânûn-i Sânî (7
Ocak) lkokulunu bitirdikten sonra, ortaokulu da yine (Osmaniye Ortaokulu)
tamamlad . Bu esnada Bahçe Müftüsü Arap Haf z ve Ahmet Çardak hocadan
Kur’an- Kerim dersleri ald .
Babas Bestami Aksu; Osmaniye merkez vaizliGi, Osmaniye, Edirne, Antalya ve Adana müftülüGü görevlerinde bulunmu , ülkemizin tan nm , say-
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g n din âlimlerinden birisi idi. Bundan dolay Zahid Aksu çocukluGundan
itibaren babas n n bilim çevresiyle de iç içe olmu tu. Bu kapsamda Osmaniye
eski müftülerinden Mustafa Yazar, Türkistanl hoca olarak tan nan müftü
Abdurrahman Kavuncu, Kazanl Hoca Nasrullah Kazanc , Büyük Cami imamlar ndan Ali R za Bey gibi hocalar n sohbetlerine kat ld . Küçük ya lardan
itibaren babas n n ilim çevresindeki bu sohbetlerin de etkisiyle slâmî ilimlere
ilgi duyan Zahid Aksu, klasik medrese tahsilindeki temel dini bilgilere dair
kitaplar ile temel Arapça gramer (sarf – nahiv) kitaplar ndan baz lar n babas Bestami Efendi’den okuma f rsat n buldu.
Ortaokulu bitirdikten sonra, 1952 y l nda Arapça ve slâmî ilimleri tahsil etmek için kendi imkanlar yla Suriye’ye gitti. 1952-54 y llar aras nda
Halep’te “4a‘baniye Medresesi”nde okudu. 1955 y l nda 4am’da “Ma‘hedu’lUlûmi’ -4er‘iyye” (4er’i limler Enstitüsü) s nav n kazand ve 1957 y l na
kadar bu okulda yat l olarak Arapça ve dini ilimler tahsil etti. 4am’daki
okuluna devam ederken “Medresetu’l-Eminiye” hocalar ndan Abdurrezzak
Bey ve “Medresetu’t-Tarfur” hocalar ndan 4eyh Edip Bey ba ta olmak üzere
alan nda temayüz etmi baz hocalardan f k h, usul, tefsir, kelam, Arap dili
ve edebiyat alanlar nda özel dersler ald . Ayr ca tatil dönemlerinde Türkiye’ye geldiGinde babas Bestami Efendi, müftü Abdurrahman Kavuncu ve
Kazanl Hoca (Nasrullah Kazanc )’dan temel slami bilimlere dair dersler ald .
1957 y l nda tahsiline Türkiye’de devam etmek üzere geri döndü ve
1960 y l nda Adana Erkek Lisesi’nden mezun oldu. Liseyi bitirdikten sonra
k sa bir süre tekrar 4am’a gidip orada 4er‘i limler Enstitüsü’ndeki yar m
kalan eGitimini tamamlay p diplomas n alarak yurda döndü. Bu esnada
Adana mam Hatip Lisesi’nde d ar dan bitirme s navlar na girerek bu okuldan da mezun oldu. Adana’da lise öGrenimi esnas nda Sabuncu Camiinde
imam-hatiplik görevinde de bulundu ve bu esnada babas Bestami Efendi’den
slami ilimlere dair temel klasik kaynaklar okumaya devam etti. 1960 y l nda Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesine girdi. Fakültede lisans öGrenimi görürken 1960–64 y llar aras nda Ankara Maltepe Camiinde imam –
hatip olarak görev yapt .
1964 y l nda lahiyat Fakültesini bitirdikten sonra Milli EGitim Bakanl G ”nda öGretmen olarak görev yaparken, 1965 y l Nisan ay nda Milli EGitim
Bakanl G taraf ndan doktora yapmak üzere Fransa’ya gönderildi. Doktora
çal malar n sürdürürken 1967 y l nda bir y l Tunus’ta ara t rmalarda bulundu ve Fad l b. A ur’un f k h derslerine kat ld . Fransa’n n Sorbonne Üniversitesinde Prof.Dr. R. Brunschwig ile ba lad G lisans üstü eGitimine, hocas n n 1968 y l nda emekli olmas ndan sonra Prof. Dr. R. Arnaldez ile devam
etti; 1971 y l 4ubat ay nda, “Le 4eykhulisl‚m Ebƒ’s-Suƒd et ses Fetwas en
Droit Penal” (4eyhulislam Ebussuud Efendi ve Ceza Hukukuna Dair Fetvalar ) konulu doktora tezini tamamlayarak slam hukuku alan nda doktor
ünvan n ald ve yurda döndü. 01.07.1971 – 15.02.1972 tarihleri aras nda
Milli EGitim Bakanl G Din EGitimi Genel MüdürlüGü’nde uzman olarak çal -
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t ktan sonra, 15.02.1972 tarihinde Atatürk Üniversitesi slami limler Fakültesi slam Hukuku kürsüsünde Dr. Asistan olarak göreve ba lad . “ slam’ n
DoGu unda Toplumsal Realite, Hukuki Ayetler ve çtihadi Kaynaklar” konulu
doçentlik teziyle 29.12.1977 tarihinde slam Hukuku alan nda doçent oldu.
Zahid Aksu hocam z fakültedeki görevi yan nda, Erzurum Yüksek slam Enstitüsü’nde de dersler vermi ; Milli EGitim Bakanl G bünyesinde mam
Hatip Okulu meslek dersleri öGretmenlerine yönelik aç lan kurslara konferansç olarak görevlendirilmi ve ayr ca 1981 y l ndan itibaren Türkiye Çocuk
Esirgeme Kurumu Erzurum Merkez Yönetim Kurulunda da görev yapm t r.
1982–1983 öGretim y l nda 16.02.1983 - 06–10.1983 tarihleri aras nda 40/b
maddesi kapsam nda görevli olarak Selçuk Üniversitesi lahiyat Fakültesinde
çal m t r.
Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesinde çal malar n sürdürürken,
ara t rmalarda bulunmak üzere bir süre (AGustos 1982 – Kas m 1982) Amerika Birle ik Devletleri’nde bulundu ve konferanslar verdi.
29.08.1989 tarihinde Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesinde Profesör oldu ve bir süre Temel slam Bilimleri Bölümü Ba kanl G görevinde de
bulundu. Osmanl er‘iyye sicillerinin sistematik kataloGunu haz rlamak ve
Osmanl ar ivlerindeki er‘iyye sicillerinin mikrofilmlerle yedeklenmesi ve
imkân ölçüsünde bir merkezde toplanmas konusundaki projesini yürütmek
üzere, Kültür Bakanl G taraf ndan 08.10.1990 tarihinden itibaren bir y ll k
süre ile Ankara’da görevlendirildi. Ayr ca bu proje kapsam nda farkl illerdeki
müzelerde de görevli olarak ara t rmalar yapt .
20 y l Erzurum’da hizmet ettikten sonra, 06.07.1992 tarihinde Kayseri
Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesine naklen tayin oldu. 1993 y l nda nönü Üniversitesi Darende lahiyat fakültesine kurucu dekan olarak atand .
Küçük bir ta ra ilçesinde aç lmas ndan kaynaklanan olumsuzluklara raGmen,
Dekanl k yapt G üç y l içinde nönü Üniversitesi Darende lahiyat Fakültesinin ve yine ayn üniversite bünyesinde k sa ad OSAM olan “Osmanl Devri
Adliye Sicil Vesikalar Ara t rma ve Uygulama Merkezi”nin kurulu unu tamamlad ktan sonra, saGl k problemlerinin de artmas yla tekrar Kayseri Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesindeki görevine döndü.
15 Ekim 1999 y l nda emekli oldu ve Ankara’ya yerle ti. Evli ve bir
çocuk babas olan hocam z, 16 Ekim 2008 tarihinde Ankara Elvankent’teki
evinde teheccüd namaz n müteakip seher vakti 72 ya nda Rabbine döndü.
II- Yay nlar
BilindiGi gibi Zahid Aksu hocam z henüz 44 ya nda iken geçirdiGi aG r
kalp krizi, devam nda ya ad G ameliyat ve diGer t bbi müdahaleler sebebiyle,
yapt G ve yapmay planlad G bilimsel çal malar n büyük çoGunluGunu bilim
dünyas na kazand ramam t r. Özellikle Osmanl er‘iyye sicillerinde yapmay hedeflediGi çal malara imkan bulamad G n adeta s zlanarak s kça tekrar-
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layan hocam z, bu hedeflerinin ancak çok yönlü yeti mi ilahiyatç bilim
adamlar ile gerçekle tirebileceGini söyler ve bundan dolay da yüksek lisans
ve doktora öGrencilerinin yeti mesine özel önem verirdi. Hocam z n bilim
dünyas na katk lar konusunda bir fikir vermesi aç s ndan, yay mlanm ve
yay ma haz r bilimsel çal malar yan nda, dan manl G nda lisansüstü tezlerini tamamlayan doktora ve yüksek lisans öGrencileri ile tez konular n n
isimlerini de burada zikretmek gerektiGini dü ünüyoruz.
A-Kitaplar:
1-“ Le 4eykhulisl‚m Ebƒ’s-Suƒd et ses Fetwas en Droit Penal”; Paris1971 (Yay mlanmam Doktora Tezi).
2. “ slâm’ n DoGu unda Sosyal Realite; Hukuki ve çtihadi Kaynaklar”, (Doçentlik Tezi, Erzurum. 1977), lahiyat Yay nlar , Ankara - 2005.
3. “Hukukî Ayetler”, Erzurum Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi
Yay nlar , Erzurum -1983.
4. “Ah ska Defteri”: Osmanl er’iyye sicilleri konusundaki projesi kapsam nda Prof. Dr. Süleyman Tülücü ile yay na haz rlad G bir kitap olup, henüz yay nlanmam t r.
B- Makale ve Tebli?ler:
1. “Laik Fransa’da Din EGitiminin Genel Statüsü”, Atatürk Üniversitesi slami limler Fakültesi Dergisi, Erzurum-1975, Say : 1, 219-222.
2. “Bat Demokrasilerinde Hürriyet”, Atatürk Üniversitesi 50. Y l ArmaGan , Erzurum-1973, II,433-441.
3 “Selam Olsun” (Fahri GÖKCAN An s na), Atatürk Üniversitesi slami
limler Fakültesi Dergisi, Erzurum-1979, Say : 3, IX-XI.
3. “Quelques Mots Sur le Regime Ottaman et L’application de la loi
Sainte (4ar ’a)”, Atatürk Üniversitesi slami limler Fakültesi Dergisi, (1979),
Say : 3, 87-96.
4. “Osmanl Rejimi ve Kanun Tatbikat Üzerine Birkaç Söz”, Atatürk
Üniversitesi slami limler Fakültesi Dergisi, Erzurum-1979, Say : 3, 97-101.
5- “4eyhülislam bn Kemal ve Osmanl daresindeki Yeri”, 4eyhülislam
bn Kemal Sempozyumu, TebliGler ve Tart malar, (Tokat 26-29 Haziran
1985), Ankara – 1986, 201-210.
6- Osmanl larda Hukuk ve Ulema (Yay ma haz r makale).
D- Tebli?le veya Müzakereci Olarak Kat ld ? Ulusal ve Uluslar Aras Bilimsel Toplant lardan Baz lar :

- -

)

RV O)@ 9

1. 21 Ekim 1982, Chicago Üniversitesi OrtadoGu Ara t rmalar Merkezinde, “XVI. As r Osmanl mparatorluGunda Hukuk Tatbikat ” konulu Türkçe
olarak bir konferans verdi.
2. 28–31 Ekim 1982, Chicago Üniversitesi’nde
Conferance on the Islamic Criminal Justice System”.

“International

3- 1982, Kuveyt “ slami Aç dan DoGum Kontrolü ve Tüp Bebek Uluslar
Aras Sempozyumu.”
4. 28-30 May s1981, Atatürk Üniversitesi slami limler Fakültesince
tertip edilen Hicret Kongresi, “Hicret Öncesi ve Sonras nda slam Hukuku.”
5. 18–20 Haziran 1987, Kayseri, Büyük Türk – slam Bilgini Buhari
Uluslar Aras Sempozyumu.
6. 18–24 Ekim 1987, Samsun “Yüksek ÖGretim Din Bilimleri Sempozyumu.”
7. 8–10 Nisan 1988, Ankara “Din ÖGretimi ve Din Hizmetleri Semineri.”
8. 14 Eylül 1989, stanbul “Attente Islamo-Chiretienne” (VI. slam
Hristiyan Dan ma Toplant s ).
C- Tercüme Çal 8malar :
1. “ slam Hukuku’nda Örf ve Adet”: Bu metin Prof. Dr. Muhammed
Hamidullah’ n 18 Nisan 1975 ve 25 Nisan 1975 tarihlerinde Erzurum Atatürk Üniversitesi slâmî limler Fakültesi’nde “ slam Hukukunda Örf ve Adet”
ad yla vermi olduGu seminerlerin Zahid Aksu taraf ndan yap lan çevirisinin
Ali Duman taraf ndan yeniden yay ma haz rlanm
eklidir. Hikmet Yurdu,
Y l:
1,
S.
2
(Temmuz-Aral k-2008)
ss.
141-165.
(http://www.hikmetyurdu.org/sayilar/sayi2/11-hamidullah-orf.pdf), [Eri im:
17.11.2008]
2. “ nsan Toplumlar nda badet Tarihi”: Bu metin Prof. Dr. Muhammed
Hamidullah’ n 09. May s 1975 tarihinde Erzurum Atatürk Üniversitesi slâmî
limler Fakültesi’nde “ slâm D Dinlerde badet Tarihi” ve 17. May s 1975
tarihinde ayn yerde bir öncekinin devam olan “ slâm’da badet Tarihi” adl
iki seminerin Zahid Aksu taraf ndan yap lan çevirilerinin brahim Kaplan
taraf ndan yeniden yay na haz rlanm
eklidir. Hikmet Yurdu, Y l: 1, S. 1,
(Ocak-2008)
ss.9-30.
http://www.hikmetyurdu.com/sayilar/sayi1/4hamidullah-ibadettarihi.pdf [Eri im: 19.11.2008]
III- Dan 8manl ? nda Yap lan Lisansüstü Tezler
A- Doktora Tezleri
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1. Mustafa Bakt r, slam Hukukunda Zaruret Hali, Atatürk Üniversitesi,1981-Erzurum.
2. Süleyman Tülücü, Zuheyr b. Ebî Sulmâ ve Edebi Ki iliGi, Atatürk
Üniversitesi 1982- Erzurum.
3. Faruk Be er, slâm'da Sosyal Güvenlik, Atatürk Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Erzurum -1985.
4. Be ir Gözübenli, , slâm'da Para ve Fonksiyonlar , Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum -1986.
5. Ali Bakkal, slâm Hukuku'nda Hikmet llet ve ctimai Vak a Münasebetlerinin Hukuki Neticeleri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum -1986.
6.
. Hakk Ayd n, Molla Fenari ve Fusulu'l-Bedayi' fi Usuli' 4erayi'indeki Metodu, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum -1989.
7. Nasi Aslan, , Nasi Aslan, Kayseri 3er’iyye Sicillerinde Hicri 1084,
1087 tarihli 81 ve 84 Numaral Defterler ve slam Hukuku Aç s ndan Tahlili,
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , Kayseri -1995.
B- Yüksek Lisans Tezleri
1.
. Hakk Ayd n, Cassas' n Kitabü Usuli'l-F kh ile Debusî'nin
Takvimu'l-Edille'sinin Kar la t rmal Olarak Tan t lmas , Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum -1985.
2. Hac Murat Kumbasar, Taftazani ve Usulü F k htaki Yeri, Atatürk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum -1990.
3. Tevhit Ayengin, Ehliyeti ve Ailedeki Statüsü tibariyle slam Hukuku'nda Çocuk, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum 1992.
4.
Ahmet Küçük, 10 Numaral Adana 3er‘iye Sicil Defteri (H.
1241-1260, M. 1825-1844), nönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Malatya -1996.
5.
Talip Atmaca, 129 Nolu Adana 3er’iyye Sicili Defteri (H.
1143-1145, M. 1730-1732), nönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Malatya -1996.
6.
Feyzi Kaplan, 6 Numaral Adana 3er’iyye Sicili (H. 12031024. M.1788-1789), nönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya 1996.
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7.
Metin Ceylan, 17 Nolu Adana 3er’iyye Sicili (H. 1156-1157.
M. 1743-1744), nönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya -1996.
8. Murat Fidan, (H. 1167-1169, M. 1753-1755) Tarihli Adana 3er’iyye
Sicili, nönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya -1996.
9.
Halis Adnan Arslanta , Antep’in 141 Numaral 3er’iyye Sicili
(H. 1261-1270) Transkripsiyon ve Katalo%u, nönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya -1997.
10.
Mehmet Karaba , 157 Nolu Mut 3er’iye Sicili Defteri Transkripsiyon ve Katalo%u (H. 1317-1319, M. 1900-1901), nönü Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya -1997.
11.
Abdullah Kayhan, 242 No’lu Arapgir 3er‘iye Sicil Defteri
(1335-13342), nönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya -1997.
12.
Adnan Bayraktar, 429-19 Nolu H.1124-1125 Tarihli Kastamonu 3er‘iye Sicil Defteri, nönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya -1997.
13. Ali Duman, 3er’iyye Sicillerine Göre XVIII yy’da Kastamonu’da Günlük Hayat 1115 Tarihli Kastamonu 3er‘iye Sicilinin Katalogu, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri -1994.
14.
Mesud Ko ar, Ko ar, Mesut, H. 1155-1156 (M. 1742-1743)
tarihli stanbul bab- me ihat er`iyye sicilleri bölümünde Bab Mahkemesi
182 nolu er`iyye sicili, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri -1998.
15. smail Y ld zl , Pir Muhammed Efendi'nin "Muinu'l Müfti" Ala
Cevabi'l Müstefti adli Eserinden Seçme Fetvalari Transkripsiyonu ve Tahkiki,
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri -1994.
16. Bayram Yard m, Serhsî’ye Göre Hadler ve Uygulamalar , Erciyes
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri -1995.
17. M. Zahit Y ld r m, 30 numaral Adana er`iye sicil defteri
1115/1703-1171/1757, nönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya
-1996.
18. Ayhan Erdemir, 66 numaral Davut Pa a er`iyye sicili (10
Cemaziye`l evvel 1232/M.29 Mart 1816-H.23 4a`ban 1232/M 8 Temmuz
1816), nönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya -1998.
IV- Prof. Dr. Zahid Aksu Hocam z Hakk nda Unutamad klar m zdan
Baz lar
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BilindiGi gibi merhum Prof. Dr. Zahid Aksu hocam z, ülkemizde ilahiyat
camias n n önde gelen bilim adamlar ndan birisiydi. Esasen yak n gelecekte
merhum hocam z çe itli aç lardan inceleyen makalelerin yer ald G özel say l
dergiler yay mlan p, bilimsel toplant lar tertip edilmesi gerektiGi vefa göstergesi olmas yan nda, bilimsel dü üncenin geli mesine katk aç s ndan da
önem ta maktad r. Zahid bey hocam z n eserleri ve ilmi ahsiyetiyle ilgili
ayr nt lar , ileride haz rlanacak makale ve tebliGlere havale edip, bu ba l k
alt nda merhum hocam zla ilgili özellikle önemli gördüGümüz baz hususlara
k saca i aret edilecektir.
a- Cömertlik ve Yard mseverli?i:
Zahid Aksu hocam zdan akl m zda kalan en önemli hususlardan birisi,
onun idealist bir insan olmas yan nda, özellikle yard m severlik ve cömertliGi
idi. Özellikle Cuma günleri otomobilinin bagaj n temel ihtiyaç maddeleriyle
doldurur ve bunlar Erzurum’un gecekondu semtlerindeki fakirlere daG t rd .
Erzurum’un gece kondu semtlerindeki fakir, ya l ve bak ma muhtaç insanlar bulmak için özel gayret sarf eder; bunlara yard mc olma hususunda elinden geleni yapmaya çal rd . Bu kapsamda bar nacak yeri olmayan kimsesizlere güvenli bir yerde bar nak temin etmeye çal r, hastalar n tedavi olmas
için rehberlik yapar ve gerektiGinde maddi destek saGlar; dilenmeye zorlanan
çocuklar n aileleriyle görü üp, bu çocuklar n yat l veya gündüzlü okullarda
okutulmas konusunda maddi manevi destek saGlard . Bu davran Zahid
bey hocam z n hayat ndaki ihmal edilemezlerinden birisiydi.
Zahid Aksu hocam z n yine bu yard mseverlik duygular n n bir tezahürü olarak, 1981 y l ndan itibaren Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu Erzurum
Merkez Yönetim Kurulundaki görevi esnas nda, Erzurum’daki yeti tirme
yurtlar n n artlar n (maddi - manevi) iyile tirmek için büyük gayret ve mesai sarf ettiGini biliyoruz.
Merhum hocam z n yard mseverliGi sadece ehirdeki fakir ve muhtaç
kimselere münhas r deGildi. Zahid bey hocam z n hem can ciGer çocukluk
arkada , hem meslekta ve mesai arkada ve hem de eni tesi (k z karde inin beyi) olan Doç. Dr. Fahri Gökcan hocam z n genç ya ta vefat yla geride
b rakt G üç yetim yeGenine, day lar olarak babalar n n yokluGunu aratmamak için yapt G maddi - manevi fedakarl klar , yak n çevresi taraf ndan gayet iyi bilinmektedir.
Bütün bunlar n yan nda hocam z, üniversitedeki fakir öGrenciler ve mali s k nt larla kar la an idari personelin de ilk ba vurduklar kimselerden
birisiydi. Nitekim hocam z çe itli vesilelerle tespit ettiGi üniversitedeki fakir
öGrencilere de aynî ve nakdî yard mlar yapar, bu konularda mesai arkada lar
ve öGrencilerine de örnek olurdu. Özellikle yar y l sonlar nda memleketine
gidecek bilet paras olmayan çok say da öGrenci Zahid bey hocam z n fakültedeki odas na uGray p bilet paralar n temin ederlerdi. Bu özelliGinden dolay
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hocam z, öGrenciler ve fakültedeki idari personel aras nda “Zahit Baba” diye
an l rd .
b- slâm hukuku ö?retiminde takip etti?i bir yöntem:
Fakültedeki lisans program için slâm hukuku derslerinin müfredat ve
öGretim yöntemlerinin gündeme geldiGi toplant larda merhum Prof. Dr. Zahid
Aksu hocam z, öGrencilerin verilecek bilgilerdeki sistematiGi iyi kavrayabilmeleri ve de bilgilerin kal c olmas bak m ndan en verimli yöntemin, konularla ilgili ahkam ayetlerinin ezberletilmesi olduGunu savunurdu. Hocam z
her s navda en az 30 puanl k ahkam ayeti ezberi sorard . Bu yöntem sayesinde öGrencilerimizin sadece Zahid beyin derslerinden ba ar l olabilmeleri için
Kur'an- Kerim’den bir cüz kadar ezber yapt klar bilinmektedir. Hocam z
derslerinde, “Ke ke ders saatleri yeterli olsa da bu yöntem temel ahkam hadislerinin ezberletilmesiyle takviye edilse” diyerek, öGrencilere hiç deGilse
f kh n her ana konusunda birer ahkam hadisi ezberlemelerini tavsiye ederdi.
Ders saatlerinin yeterli olmas halinde öGrencilerimize Kur'an- Kerim’e
vukufiyet ve f k h melekesi yan nda, özellikle Arapça konusunda özgüven de
kazand rmas bak m ndan bu yöntemin verimliliGi aç kt r. Hocam z bu metodu öGrenciler aç s ndan Kur'an ve Sünnet referansl bilgi üretme nosyonu
kazand rmas yan nda, dini sabitelerin olu mas bak m ndan da oldukça
önemli gördüGünü her f rsatta dile getirirdi.
c- Osmanl Dönemiyle lgili Bir Projesi:
Zahid Aksu hocam z n en büyük ideallerinden birisi, hukuk tarihimiz
aç s ndan emsalsiz bir bilgi hazinesi olan Osmanl Devleti’nin er‘iyye sicillerini bilim dünyas n n hizmetine sunmak idi. Hocam z Fransa’da doktora çal malar n sürdürürken, Osmanl ’da slam hukuk tatbikat konusunda günümüz dünyas n n muhtaç olduGu mesajlar havi çok önemli ar iv belgelerine ula t G n , Osmanl ile ilgili görü beyan edilirken bu ve benzeri belgelere
dayanmadan yap lan deGerlendirmelerin bilimsellikten uzak olacaG n ; Osmanl dönemiyle ilgili ar ivleri (özellikle er‘iyye sicillerini) bilim dünyas n n
hizmetine sunma çal malar n ise, mutlaka ilahiyat formasyonuna sahip
uzmanlar n yapmas gerektiGini/zorunluluGunu s kça vurgulard .
Bundan dolay kurmu olduGu k sa ad OSAM olan ara t rma merkezinin kurulu yönergesinde burada çal acak elamanlar n özellikle ilahiyat
fakültesi mezunu olma art n n yer almas n saGlam t . Nitekim bu merkezde istihdam edilmek üzere Sosyal Bilimler Enstitüsü kadrosunda sekiz ara t rmac ald ve bunlara yüksek lisans düzeyinde çe itli illere ait er’iyye sicillerinin kataloglar n yapt rd . leri a amada bu merkezi 4er‘iyye Sicilleri Enstitüsüne dönü türerek mezkûr elemanlara da daimi statüde çal abilecekleri
kadrolar tahsis edip, üniversiteler bünyesinde bu tür ara t rma merkezlerinin
kurumsalla t r lmas na öncülük etmek istiyordu ve bu isteGini de gerçekle -

<

! - /

tirme f rsat buldu. Esasen merhum hocam z bu i i Osmanl ’ya kar
borcunun yerine getirilmesi olarak görüyordu.

bir vefa

BilindiGi gibi hocam z n kurucu dekanl G sona erince saGl k problemlerinin de ciddile mesi sebebiyle, buradaki çal malar n geriden gelenlere
b rak p Kayseri Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesine dönmek zorunda
kald . Kendisiyle görü melerimizde, bütün olumsuzluklara raGmen hem nönü Üniversitesine baGl olarak Darende’deki lahiyat Fakültesinin, hem de
yine ayn üniversite bünyesinde OSAM gibi resmi bir Osmanl ara t rma merkezi kurabilmi olman n hazz n ya ad G n ifade ederdi.
Esasen Zahid Bey hocam z derslerinde (lisans ve lisansüstü) olduGu gibi, bilim çevresiyle olan hususi sohbetlerinde de, er‘iyye sicilleri gibi emsalsiz bir bilgi hazinesine sahip olduGumuz halde bu hazinenin gerektiGi gibi
deGerlendirilemediGi hususuna mutlaka bir vesile bulup dikkat çekerdi. Muhataplar na bu konudaki bireysel ve sosyal sorumluluGun boyutlar n hat rlatmak kapsam nda, yaz lar nda olduGu gibi ders ve sohbetlerinde de me hur
arkiyatç J. Schact’ n “Dört halifeden sonra slam Hukukunu uygulama
noktas nda Osmanl sultanlar Emevî ve Abbasî hükümdarlar ndan daha
samimi idiler” sözünü önemseyerek zikrederdi. Bazen de bu tezi, “Osmanl
sultanlar , slam hukukunu uygulama bak m ndan Hulefa-y Ra idin ve Ömer
b. Abdulaziz’den sonraki en samimi ve ba ar l idareciler idi” eklinde ifade
ederdi.
Zahid bey hocam z derslerinde ve özel sohbetlerinde, Osmanl ile ilgili
kendisinde ok etkisi yapan, hiç unutamad G ve mutlaka ara t r lmas gerektiGini söylediGi Kanuni Sultan Süleyman Han dönemiyle ilgili bilim dünyas n n yeterince tan mad G bir ar iv belgesinden bahsederdi. Bu ar iv belgesi
hocam z n Fransa’da doktora tezini haz rlarken rastlad G bir belge olup, Osmanl ’n n Endülüs’e ula abilmesi ve Avrupa’da kal c l G n n peki mesi için
payitaht n (ba kentin) stanbul’dan Belgrat’a ta nmas gerektiGi konusundaki Kanuni Sultan Süleyman Han’ n srarla üzerinde durduGu hayati projesini havi bir ar iv belgesidir. Bu belge hakk nda deGerlendirme yaparken,
Kanuni’nin mezkûr projesinin uygulamaya konulamamas nda etkili olan
gerekçelerin, tarihçiler yan nda ilahiyatç lar ve siyaset bilimcilerin uzmanl k
alanlar n da ilgilendirdiGine i aret edip, konunun çe itli boyutlar yla incelenerek ayd nlat lmas n n Osmanl ’ya kar bir vefa borcu olduGunu dile getirir
ve daha nice benzeri belgeler olabileceGine de özellikle dikkat çekerdi.
Zahid Bey hocam z n, bilimsel toplant larda olduGu gibi, fakülte kurullar nda da ilahiyat fakültelerinin kontenjanlar n n art r lmas gerektiGini
önemseyerek dile getirdiGi ilgililerin malumudur. Hocam z bu görü ünün
gerekçeleri kapsam nda, Osmanl er‘iyye sicillerinin bilim dünyas n n istifadesine sunulmas gibi önemli hizmetler için de çok say da lahiyatç uzmanlara (acil) ihtiyaç olduGunu özellikle vurgulard . Merhum hocam z özellikle
fakülte kurullar nda, “Akademik personel ve bina bak m ndan artlar uygun
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olan lahiyat fakültelerinin y ll k en az 400–500 öGrenci almalar gerektiGi
hususunu dile getirir ve ilahiyat fakültelerine tahsis edilen öGrenci kontenjan n n azl G ndan dert yanar, bu konuda adeta s zlan rd .
Zahid bey hocam zla ilgili hat rlad klar m z ve de yaz lacak eyler pek
tabii ki bunlarla s n rl deGildir. Yukar da da ifade ettiGimiz gibi, merhum
hocam zla ilgili yaz lacak diGer hususlar , bu konuda yay nlanacak özel say l
dergiler ve sempozyumlara havale ediyoruz.
Yeti tirdiGi öGrencileri k yamete kadar kendisinin amel defterinin sevap
hanesine hediyeler göndermeye devam edeceklerdir. Bir kez daha merhum
hocam za “Ruhu âd, mekân Cennet olsun” dileklerimizi tekrarl yoruz.
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MUSTAFA SA‘ÎD EL-HINN (1923(1923-2008)
Dr. Ali PEKCAN
Tam ad : Mustafa b. Mahmûd Saîd el-H nn e -4âfiî ed-D me kî elMeydânîdir. D me k’in köklü ailelerinden birine mensuptur. Bu aile y llar
boyu el-Meydân semtinde ya ad . Burada 1923 y l nda doGdu. Küçüklük y llar n sayg , sevgi ve merhamet duygular n n hâkim olduGu bir ailede geçirdi.
Sekiz ya na gelince, babas onu, ilkokula yani; Cem‘iyyetü’l Garrâ’ elbtidâiyye’ye kaydettirdi. Burada bir y l öGrenim gördükten sonra resmi devlet okullar nda tahsilini sürdürdü. 1931 y l yaz nda 4eyh el-Hattât Muhammed Zerzûr onun yeteneGini ke fetti. Bu arada babas na 4eyh Hasen elHabenneke’nin sohbetlerine gitmek için izin istedi o da bunu kabul etti. Büyük slam davetçi ve vaizi 4eyh Habenneke, görev yapt G mescide ek olarak
güzel bir medrese ilave etti. Burada, küçük ya takilere, sabah namaz ndan
sonra öGleye kadar süren çe itli alanlarda slami dersler veriyordu. Yats
namaz ndan sonra da mahalle halk na ve esnafa yani ya büyüklere dersler
yap yordu. Mustafa Saîd el-H nn, önceleri bu hocan n gece derslerine kat l yordu. 4eyh Habenneke’nin dikkatini çekti. Hocas kendisine gündüz derslerine ald . Ona, ilim adam k yafeti giydirdi. Burada uzunca bir süre öGrenim
gördükten sonra kendisi de dersler verecek düzeye ula t . Bu eGitim merkezinde eGitim-öGretim i lerini beraber yürütmeye ba lad . Bütün bu süreçlerde
4eyh Hasen Habenneke’den çok etkilenmi ti. Habenneke, öGrencilerini o yörenin önde gelen âlimlerine ders almalar konusunda rehberlik ediyor, onlara
sürekli bu yönde telkinlerde bulunuyordu. Hocas n n te vikiyle birçok âlimden dersler ald .
Bunlar aras nda, 3eyh Ali b. Abdil%anî ed-D kr, 3eyh Muhammed Emin
Süveyd, 3eyh brahim b. Muhammed el-Galâyînî, 3eyh Ebu’l-Hasen Ali elHasen en-Nedevî gibi me hur âlimler bulunmaktayd . Onun eGitim-öGretim
hayat nda Ma‘hed et-Tevcîh el- slâmî adl enstitü önemli bir yer tutar. elH nn, buradan mezun olduktan sonra, baz ilim dallar nda özellikle usulf kh ve Arap dili alan nda ihtisas yapmaya ba lad . el-Ezher Üniversitesine
intisap etmek amac yla 1949 y l nda Kahire’ye gitti. Oradan Suriye eGitim
bakanl G nca da geçerli say lan eGitim sertifikas ald . Suriye’ye dönünce
4eriat Fakültesine hoca olarak atand . Orada iki y l boyunca fakültenin rutin

<

! - ,

derslerini verdi. Burada iken önde gelen âlim ve müderrislerle tan t . Onlar n
sevgi ve sayg s n kazand . D me k ve Halep’te bulunan baz liselerde slam
eGitimi üzerine, dersler verdi. 1955-62 y llar aras nda ayn fakültedeki derslerini sürdürdü. Özel bir istekle Riyad’da bulunan mam Muhammed b. Suûd
el- slâmiyye Üniversitesine misafir öGretim üyesi olarak atand .
< F D g *; 7 #/ = 7 g *;_ Z adl doktora çal mas n 1970 y l nda
Ezher 4eylerinden Mustafa Abdülhâlik dan manl G nda tamamlad . [Bu eser
Halit Ünal taraf ndan ‘ slam hukukunda yöntem tart malar ” ad yla Türkçeye çevrildi. Rey Yay nlar , Kayseri 1993].
Bundan sonra ayn fakültenin, dinler ve inançlar bölümüne tayin
edildi. EGitim fakültesinde de derslere girdi. 4eriat fakültesinde üç önemli
ders kitab n kaleme ald . Bunlar;
! B 3 à
a: 3( N a 3 e'D*á£ isimleriyle halen ders kitab olarak okutulmaktad r. Bu fakülteden emekli olunca
tekrar Suudi Arabistan’a gitti. Riyad’da bayan öGrenciler için tahsis edilen
EGitim Fakültesinde derslere devam etti. 1992 y l na kadar çok say da master
ve doktora çal mas na dan manl k yapt . 4am da bulunan Ma‘hedü’l-Feth
el- slâmî baGl lisansüstü programlar nda 1993 y l nda dersler verdi. Burada
usul- f k h bölümünde üç y l öGretim üyeliGi yapt . Câmiu’d-Dekkâk’ta özel
bürosunda birçok âlimle ilmi müzakerelerde bulundular. Burada zengin bir
kütüphane de olu turdu.
Bunlar içinde Üstad Ahmed Râtib en-Neffâh, Üstad Ahmed Arabi elH nn, 3eyh Hayru’l-Alebî, Üstad Saîd et-Tantâvî, Üstad Süheyl el-Berri,
Üstad Sâlih el-Ahras, 3eyh Abdülaziz er-Rifâî, Dr. Muhammed Saîd Ramazan
el-Bûtî, Dr. Muhammed es-Sabbâ%, Üstad Mahmud el-Mardînî, Üstad Muvaffak Da’bûl gibi ünlü âlimler bulunmaktayd .
el-H nn, 1 4ubat 2008 Cuma günü 4am’da Cuma namaz k ld G esnada
vefat etti. Allah rahmet eylesin Âmin.
Kendi telifleri unlard r.
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