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Bu eseri, 

Küçücük ya şı mdan beri tahsilim uğrunda her türlü s ıkıntıya 
göğüs germiş , senelerce ayr ıhk özlemine katlanmış  bulunan, 28 Ocak 
1972 Cuma günü, Hacc ını  ifa ettikten sonra, seher vaktinde vefat 
edip Mekke-i Mükerreme'de "Cennetu Mualla" mezarl ığı na defnedilen 
sevgili annem Ay ş e ATAY'm f  aziz rahuna ithaf ediyorum. 



ONSÖZ 

Üç yıl önce Fakültemiz Profesörler Kurulunca " İ slam Hukuku" 

dersini okutmakla görevlendirilmi ş dim. Daha önceleri yazd ığı m bir 

makalede, memleketimizde İ slam Hukuku nas ıl okutulursa faydal ı  
olacaktır konusunda dü şündüklerimi belirtirken, "usûlü '1-F ıkh" ın 

arzettiğ i önemi göstermeye çah ş mış dım. Bu dersi okutmaya ba ş layınca 
önerdiğ im metodu uygulama fırsatını  elde etmi ş  oldum. İ slam hukuku 
halen bizde yürürlükte olmad ığı ndan, onun k ılı  kırk yarar teferruât ı -

na inmekte amen bir fayda olmadığı  a ş ikârdır. Bu bakımdan İ slam 

hukukunun ilkeleri, felsefesi, gâyesi, kaynaklar ı , kaynaklarının kullanıl-
mas ı  ve hüküm ç ıkarma metodlar ı  üzerinde durulmas ı  şübhesiz çok 
daha faydal ı  olacakt ır. Ancak bu huldikun baz ı  önemli bahislerinin 
genel olarak okutulmas ında da fayda vard ır. 

İş te bu sebeblerle, sand ığı m ilimleri bünyesinde toplayan ve ayn ı  
zamanda İ slam Huldikunu da sistemle ş tiren Usûlü '1-F ıkhı  okutmaya 

karar verdim. Kütübhânemde Usülü '1-F ıkh dalında mevcud k ı rkbeş  
civarında eserden talebeye not ç ıkarmak yerine, içlerinden birisini 
seçip ökutmay ı  daha elveri ş li buldum veKâhire Üniversitesinin Hukuk 
Fakültesinde senelerce bu ilmi okutmu ş  ve bu sâhada üniversite ö ğ ren-
cileri için bir de eser vermi ş  bulunan merlıtım Prof. Abdülvehhâb HA-
LAF'ın Usülü '1-F ıkh' ını  seçtim. Bu arada arabça bilmeyen türk oku-
yucusuna faydal ı  olabilmek ümidiyle eseri türkçeye çevirmi ş  bulunuyo-
rum. Baş  tarafma, " İ slam Hukuk Felsefesi" diyebileceğ imiz 

doğuş undan bahseden bir bölüm ekledim Bunun yan ı  sıra, onun 
tamamlay ıc ı sı  mahiyetinde olan ve ş imdiye kadar yap ılmamış  olduğunu 
sandığı m bir "Islam Hukuk Felsefesi bibliyo ğ rafyas ı" koyarak, iler-
de bunu tekâmül ettirecek olanlara yard ımcı  olmak istedim. Bizzat 
görüp tesbit etti ğ im kitablar ı  almış  bulunduğum bu bibliyografyada 
orjinal eserleri esas ald ım ve numaralad ım. Târîhî s ıraya göre s ıra-

lanan bu eserlerden herbirisini, onlarla ilgili ş erh, hâ ş iye, ta'lik ve 
telhisler takib etmektedir. Ayr ıca temel eserler, müelliflerinin ifade- 
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leriyle tan ıtılmaya çalışı lmış , imkân buldukça her eserin ba şmdan 
ve sonundan bir kaç kelime nakledilmi ş tir. 

Hernekadar bu çal ış mamızın teknik bir çabadan ileri gitmedi ğ i 
söylenebilirse de, pek çok eserin müellifini, zaman ını , müellifine aidi-
yetini doğru tesbit edebilmenin pek uzun çal ış maları  gerektirdiğ i ne 
kadar uğ raşı lsa yine de yanhş tan kurtulmanın mümkün olmadığı  aş i-
kârdır. Bu bakımdan sayın okuyucunun rastlayaca ğı  yanlış lar olursa, 
iyi niyyetimize vermesini, ve bildirmek lutfunda bulunmas ını  bilhas-
sa rica ederiz. 

Prof. Abdulvehhâb Hallâf, Us alül-F ıkh'ına Mı sır'ın modern 
kanunlanndan da misaller almış , maddelerini zikretmi ştir. Ben bunla-
rın bizim yürürlükteki kanunlar ımızda hangi maddelere tekâbül ettik-
lerinin tesbitini, Ankara Hukuk Fakültesi Doçentlerinden Say ın Yahya 
ZEBUNOĞ LU'ndan rica ettim, kabul buyurdular. Dipnotlarda geçen 
"Y.Z." harfleri say ın Doçente iş ârettir. Kendilerine bu emeklerinden 
dolayı  sonsuz te ş ekkürler ederim. Merhûm müellife âid dipnotlar ını  
biz de kaydetmi ş  bulunuyoruz. Ancak müellif hadis-t ş eriflerin kay-
naklarını  zikretmemi ş  olduğu için, biz bunlardan bulabildiklerimizi 
notlarda göstermiye çal ış tık ve ayetlerin numaralar ını  kaydettik, baz ı  
lüzum gördüğümüz yerlere kendimizden notlar ekledik. 

Tercümemiz, eserin 1954 y ılındaki 6. baskı sından yap ılmış tır. Bu 
baskının sahife numaralar ım tercemeye de koyduk ki, aslına bakmak 
isteyenler kolayca bulabilsinler. 

Bu eserin Faklültemiz yay ınları  arasında çıkmasını  sağ layan 
Yayın Komisyonunun muhterem üyelerine, provaları  titizlikle gözden 
geçiren ve indeksleri hazırlayan Sayın Dr. Cihad TUNÇ'a ve basımın-
da emekleri geçen Ankara Üniversitesi Matbaasinm ilgili zatlanna 
sonsuz teş ekkürler ederim. 

Allah baş arıya ulaştırsın. 

Doç. Dr. Hüseyin ATAY 
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İ SLAM HUKUK FELSEFESİ NE Gİ RİŞ  

DÜNYA HUKUK SISTEMLERI 

Bugün dünyada ya şı yan çe ş itli milletlerin ve kurulu bulunan devletlerin 
değ iş ik hukuk sistemleri vard ır. Her bir devlet kendi hukuk sistemi ile di ğ e-

rinden ayr ılır. Bir memlekette olan partiler de kendi parti tüzükleri ile bir-
birlerinden ayr ılmaktadı rlar. Devletler her ne kadar hukuk sistemleri ile özellik 
arzediyorlarsa da hukuk sistemleri daha büyük hukuk sistemlerine irca edil-
mektedir. Bu hususta üç büyük hukuk sisteminden söz edilmektedir: Men ş ei 

örf ve âdet olan İngiliz hukuk sistemi, Amerika bu sisteme tabidir; Roma 
hukukuna dayanan Avrupa devletlerinin hukuk sistemi ki, Türkiye bu sis-
teme dahildir; Sovyet Rusya'n ın dayandığı  sosyal hukuk sistemi, ki bütün 
sosyalist devletler de bu hukuk sistemine tabidirler'. 

Bu bilgiyi kendisinden nakletti ğ imiz Prof. Dr. Erdo ğ an Göger, ya ş ayan 
hukuk nizamlarım sayarken dünyamn bütün milletlerindeki sistemlere temas 
etmemiş tir. Mesela, Japonya, Hindistan ve İ slam devletlerinin nas ıl bir hukuk 
nizamına tâbi olduklarını  zikretmedi ğ i gibi, bu devletlerin kendisinin sözünü 
ettiğ i nizamlardan hangisine girdiklerini de belirtmemi ş tir. Ayrıca Afrika 

devletlerinden de hiç söz etmemi ş tir. Nüfuslar ı  az olmakla beraber ikibin 
küsur yıllık bir da ğı nıklıktan sonra milli ideoloji haline soktuklar ı  dinlerine 
bağhlıkları  sonucunda bir devlet kuran Yahudilerin hukuk nizamlar ınııı  hangi 

kategoriye girdiğ ini öğ renme ihtiyac ı  ister istemez insan ın zihnini kurcala-
maktadır. 

İ slam devletleri içinde yaln ız Türkiye'nin hukuk sisteminin hangi kate-
goriye girdiğ inin zikredildi ğ ini gördük. Ancak, burada kullandığı mız islam 
Devletleri tabirinin hangi anlamda ele al ınacağı  söz konusu olacakt ır. Önce 
Türkiye'ye Islam devleti demenin, bugünkü mevzuat kar şı sında suç say ılıp 
sayılmayaca ğı  incelenmeye tâbidir. Veyahut bundan önce İ slam Devleti 
deyiminin manasını  açıkladıktan sonra, bunun Türkiye için kullan ılıp kulla-
mla-  layaca ğı  hususu, mevzuat kar şı sında tart ışı lacaktır. Biz, hemen burada 
aklımıza gelen üç manay ı  zikredelim ve sonra onlar üzerinde hüküm yürü-
telim. 

1 Bak. Prof. Dr. Erdo ğ an Göger, Hukuk Ba ş langıcı  Dersleri, s. 49-52, Ankara, 1972. 
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Eğer, Islam Devleti deyiminden, devletin anayasal hukuk sistemi ile 
hukuki müesseselerinin Islam Dininin temel ilkeleri ve hukuki esaslar ına 
dayalı  bir devlet manas ı  kasdedilirse, Türkiye'nin bugünkü Anayasas ı  layık-
hk ilkesine dayalı  olduğu için Türkiye'ye elbette islam devleti demek, Anaya-
saya aykırı  bir davranış  olur. Bu, s ırf Anayasa meselesi olarak ele al ındığı nda, 
Türkiye'nin dışı nda kalan di ğ er Islam Devletlerinin Anayasalar ında devletin 
dini Islam olduğu yaz ı lı  ise onlara Islam Devleti demek do ğ ru olur. Hangi 
devletin Anayasas ında "devletin dini islam'dır" sözü yoksa o Islam devleti 
sayılmaz. 

Eğer, Anayasamn d ışı nda devletin bütün hukuki nizam ve müessese-
lerinin Islam hukuku esas ı  ve hükümleri üzerine kurulmu ş  ve onlara göre 
yürütülmekte olduğu kasdedilirse, bu anlamda da Türkiye'ye Islam Devleti 
demek hem kanun önünde suç say ı lır ve hem de vak ı 'a olarak yanlış tır. Ama 
Türkiye dışı ndaki diğer Islam devletlerine, bu ikinci anlamda Islam Devleti 
denmesine gelince, bu hususta biraz cesaretle söz söylersek, onlar ın da Islam 
hukukunu anlayış larına bakarak tam birer Islam Devleti say ılmayacaklarım 
söyleyebiliriz. Bunu en aç ık bir ş ekilde anlatmak için, felsefe kitaplar ında 
zikredilen bir hikayeyi misal vermek uygun olacakt ır. Denir ki, Filozofun biri, 
birkaç tane körü al ır, filin yanına gider ve her birine filin bir taraf ını  tutturur. 
Kimi burnunu, kimi kuyruğunu, kimi liacaklar ını , kimi diş lerini, kimi de ku-
laklarını  tutar. Ve sonra filozof her birine filin nas ıl bir hayvan olduğunu sorar. 
Onlar da elleriyle tuttuklar ı  organa göre fili tarif ederler. Kimi, filin bir direk 
gibi, kimi bir boru gibi, kimi de kılıç gibi olduğunu söyler. Hülasa herkes ayr ı  
ayrı  fili tarif eder2. İş te Islam Devletlerinin müslümanhk iddialar ı  veya Islami 
hukuk nizamları  da böyledir. Her biri (kör gibi) islam ın bir yanını  almış  ve 
buna a şı rı  derecede sar ılmakla islamiyeti tam anlamiyle yerine getirdi ğ ine 
inanmış  veya öyle inand ırmaya çalış mış tır. Islâmiyete gönül veren, fakat 
kasden veya imkans ızlıklar yüzünden okumaktan yoksun b ırakılmış  kitle-
ler de böylece bu yanl ış  propagandalara kap ılmaktadırlar. Hülâsa, Islam 
Devletlerinin Islam hukukunu tenfiz hususunda uygulad ıkları  hukuki niza-
mııı  yamah bir nizam oldu ğuna in andığı mız' söylemeye kendimizde cesaret 
buluyoruz. Bu ifadeyi kullanmaktan gayemiz, bizi herhangi bir devleti misal 
vererek kanaat ımızda yan ıltmak isteyeceklerle münaka ş a kapı sın ı  açık bırak-
makt ır. 

Eğer, Islam Devletine üçüncü bir mana verilerek tebas ının çoğunluğu 

müslüman olan devlete Islam Devleti denir ş eklinde bir görü ş  ileri sürülürse, 
Türkiye de İ slam Devletlerinden biri say ılır ve böylece O'na da İ slam Devleti 
denir. Türkiye'ye bu anlamda İ slam Devleti demenin kanunlarca da suç 

sayılmayacag,ı' na kaniyiz. Çünkü, müslüman olan her vatanda şı n "ben müs- 

2 Joseph Compbell, The Masks of God, Primitive Mithology, 8. 
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lümamm" demesi suç olmadığı  gibi, her hangi bir kimse de müslüman olmakla 
suçlanmamaktad ır. 

SOSYOLOJ İ K HATA 

Insanı  konu alan ilimler gün geçtikçe varl ıklarını  hissettirmektedir. 
Fizik ve tabiat ilimleri tekâmül edip kanunlar ın daha aç ık ve belli bir surette 
ortaya koymaya ve bu kanunlardan istifade etmenin faydas ı  meydana ç ık-
maya ba ş layınca, insanın fizik ve tabiat kanunlar ı  dışı nda bir tak ım kanunlara 
daha tabi olduğu anla şı lmış  ve bu kanunlar ın ke ş fine ba ş lanmış tır. Bu yeni 
kanunlar, gene insan ı  değ iş ik yönleriyle ele ald ıkları  için, onlar da tek bir 
ilim altında de ğ il, bir cihet-i vandete göre mustakil birer ilim halini alm ış -
lardı r. İ nsanın ruhunu konu alan ve onun kanunlar= inceleyen ilme ruh ilmi, 
psikoloji dendiğ i gibi, insanın içinde ya ş adığı  toplumdaki durumu, insanlar ın 
birbirleriyle olan münasebetlerini, toplumun meydana getirdi ğ i çevre ve bu 
toplumda meydana gelen olaylar ı  inceleyen ilme de sosyoloji denmi ş tir. 

Sosyoloji de birçok kollara ayr ılmış tır ve hatta bilgi sosyolojisi (The 
Sociology of Knowledge) diye bir konu da ortaya ç ıkmış tır. Her ne kadar 
sosyoloji ilminin kurulu ş u yüzelli seneden önceye götürülmeyecek kadar yeni 
ise de felsefe gibi geni ş  bir sahaya el uzatm ış  ve birçok ilimlerin ba ş tarafında 
kendisine yer ay ırtmış  durumdadır. Nas ıl ki din felsefesi, ahlak felsefesi 
terbiye felsefesi, tabiat felsefesi vesaire deniyorsa, din sosyolojisi, hukuk sos-
yolojisi, sosyal antropoloji ve sosyal psikoloji vesaire de denmektedir. 

Felsefeye nedenler ilmi dersek, sosyolojiye de k ısaca ilişkiler ilmi diye-
biliriz. Aslı  Latince olan "Socius" arkada ş  demek olduğuna göre sosyoloji 
arkada ş lık ilmi olur. Arapça ictima ilmi, Türkçede toplum bilimi, hep ayn ı  
anlamda tam tercüme say ılırlar. 

Sosyoloji, toplumlar ın tâbi olduklar ı  sosyal kanunlar ı  inceler; toplum-
larda meydana gelen toplumsal olaylar ın sebeb ve neticelerini ve toplumlardaki 
değ iş meleri ve olu ş  tarzlarını  araş tırır. Böylece sosyoloji tarafından ke ş fedilen 
sosyal kanunlar, toplumda hangi ve ne tip olaylar ın ve hareketlerin ve neti-
celerinin nas ıl olaca ğı nı  inceler. Bu suretle toplumda yap ı lmas ı  düşünülen 
değ işmelerin bu sosyal kanunlara göre yap ılması , onların toplum fertleri 
tarafından benimsenmesini intaç eder. 

İnsan oğ lunun iki varlığı  vardır: Biri gördü ğümüz, dokunduğumuz ve 
ameliyat masas ında ameliyat etti ğ imiz varlığı dır. İ nsanın bozulmu ş , ödevini 
yapamaz hale gelmi ş  ve daha fazlas ı  ile bütün bünyeyi sarm ış  bir uzvunu 
ameliyat masas ında kesip atmakla tehlike atlat ı lmış  olur. İnsanın, ameliyat 
masas ına yatıp kendisini, doktora teslim etmesi o kadar kolay bir i ş  de ğ ildir. 
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Kim bilir ne kadar iknaa çal ışı lmış  veya çekti ğ i ıztıraba dayanamad ığı  için 
ameliyat olmaya raz ı  olmu ş tur. İ nsanın diğer ikinci bir varlığı  onun ruhi 
varlığı  ve ş ahsiyetidir. Bu ş ahsiyet varlığı , fizik varlığı  gibi belli bir günde 
doğmakla ba ş lamamış tır. Onun ş ahsiyetini ören unsurlar tarihin derinlik-
lerine ve mechule kadar uzanan köklere sahiptir. İş te her millet ve devlet 
kendi tebaas ı  olan insanların ş ahsiyetlerini ören bu tarihi unsurlar ı , tarihin 
en uzak ve bilinmeyen devirlerine kadar uzatma ğ a çalış maktadır ve böylece 
insanlar ına daha köklü ve sa ğ lam bir ş ahsiyet verdirme ğ e ve kazand ırmaya 
uğ ra ş maktadır. Milletler aras ında övünme vesilesi olan hususlardan biri de 
dünyanın en eski milleti olma meselesidir. Fertlerin ve milletlerin tarihin 
derinliklerine kadar uzanan ve kendi ruhlar ının enginliklerine kök sahil ma-
nevi değerlerdir. Bunlar ın ba şı nda din gelir. Sonra dil, kültür, örf, adet ve 
ahlak kurallar ı  gelir. Bunlar tarih boyunca beraber ya ş adıkları  için birbirlerine 
tesir etmi ş ler ve birbirlerine de kar ış mış lardır. Bunun için bunlar ı  birbirinden 
ayırmak bazan imkans ız gibidir. Mesela, büyüklerin yan ında sigara içmemek, 
örf mü, adet mi, yoksa ahlak icab ı  midir? Belki her üçünü demek mümkündür. 
Ama bu bir hukuk (kanun) kurali de ğ ildir. Aynı  ş ekilde, otobüste ayakta du-
ran ya şh bir kimseye, oturan bir gencin yerini vermesi bir örf mü, yoksa ahlak 
gere ğ i mi sayılacak? Ama yapmadığı  takdirde her birine göre ayr ı  damga 
yiyecektir. Kalkmas ı  örf icab ı  ise, kalkmadığı nda mesela, sayg ısız, fakat 
ahlak icab ı  ise ahlaks ı z, denecektir. 

İnsanın ş ahsiyetini ören bu unsurlardan bir ş ey değ i ş tirebilmek için çok 
zorlukla kar şı laşı lacaktır. Zira kendi ş ahsiyetini meydana getiren unsurlardan 
birini kaybetmesi ile ş ahsiyetinin eksik kalaca ğı nı  hissedecektir. İnsanın ş ah-
siyetini te şkil eden unsurlardan birini feda etmesi, bozulup ödevini yapmayan 
bir uzvunu feda etmekten daha zordur. Bunun için toplumun veya ferdin 
her hangi bir manevi karakterini de ğ iş tirmek gerekti ğ i zaman, o karakterin 
tarihi olu ş u anlat ı lmak ve tarihte gösterdi ğ i değ işmeler izah edilmek suretiyle 
ş imdi daha iyisini elde etmek üzere de ğ i ş tirilmesi gerekti ğ ine inandırılması  
laz ımdı r. İş te memleketimizde hukuk sahas ı  da dahil her sahay ı  içine almak 
suretiyle yap ılan hata budur. Yap ılan veya yap ılması  düşünülen yeniliklerin 
millete a şı lanması  ve milletin onlara haz ı rlanmas ı , sosyoloji ilminin gere ğ i 
olduğu gibi, bunun yap ılmaması  da sosyoloji ilmine, daha do ğ rusu Psiko-
sosyale ayk ırı  olur ve havada kal ır. İnsan ço ğu kez bir nesnenin do ğ ruluğuna 
inanır; fakat alış tığı na aykırı  olduğu için de hissi ile inanc ı  aras ında bir çat ış ma 
baş lar. İş te böyle bir zamanda emirle, yani kanunla akl ın doğ ru gördüğü 
taraf desteklenir ve çat ış maya son verilir. Ama ferdin zihninde böyle bir ça-
tış maya varana kadar haz ırlık yap ılmazsa, giriş ilen hamle ferde mal edilemez 
ve neticede istenilen elde edilemez. 

Memleketimizde bir as ırdan fazla bir zamandanberi yap ılan ve yap ılması  
zorunlu olan yenile şmelerde böyle sosyolojik bir çal ış manın yap ıldığı nı  görmek 
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henüz pek mümkün değ ildir. Son zamanlarda yabanc ıların fiilen yapmaya 
ba ş ladıkları  sosyoloji ve antropoloji çal ış maları , bizim ilim çevrelerimizi 
harekete getirmi ş tir. Bunca ilim adamımız ömürlerini Bat ı da tüketmi ş  ve 
memlekete ö ğ retecekleri birçok ş eyleri öğ renmiş lerdir. Ama, onlarm durumunu 
ş imdi anlıyorum, sınıftaki talebemin ş u durumundan farkl ı  değ ildir. Kelâm 
hocas ı  olarak talebeye dini bir kaideyi verirken, bu kaideyi biliyorsunuz, do ğ ru 

bir kaidedir, diyorum, hepsi evet diyor. Bunun üzerine ş imdi bu kaideyi şu 

hükme uygularsak, bu hükmün yanli ş  olduğu meydana ç ıkmaz mi? dediğ im 

zaman, ço ğunluk hayır, öyle ş ey olmaz, diye kar şı lık veriyor. Kaideyi do ğru 
bildikleri halde, gere ğ ini ve uygulama= kabul etmiyorlar. Bizim ilim adam-
larımıza da, yabancı  dilde okuduğunuz ilmi eserleri ve onlar ın muhtevas ım 
yalnız okutmay ın, onları  memlekete uygulay ın dersek, acaba onlar da bize, 
hayı r mı  diyeceklerdir ? Kabahatin yaln ı z ilim adamlar ında olmadığı nı  da ifade 
etmek zorunday ız. Bizdeki idarecilerin hatalar ına da bir misal verirsek, mem-
leketimizin ne derece ça ğ da ş  bilginin dışı nda kaldığı  gösterilecektir. Birkaç sene 
önce bir arkada ş  köyünde hükümetin yapt ırdığı  modern binaları  köylülerin 
kullanmayıp kendi kerpiçten evlerine döndüklerini anlatm ış tı  ve köylülerin 

ne kadar geri olduklar ını  ve medeniyete ayak uyduramad ıklarını  göstererek 
onları  tenkit etmek istemi ş ti. O zaman ne dedi ğ imi hatırlamıyorum. Fakat 
geçen sene Ankara Üniversitesi haftas ı  dolayı sıyle Güney Do ğu Anadolu'ya 
gitmi ş tik. 0 zaman Bingöl'e de u ğ ramış tık. Orada depremden sonra yap ı l-
makta olan evleri gördüm. Bu evler her ne kadar yeni idiyseler de onlarda ne 
kışı n ve ne de yaz ın oturulabilirdi Ne kışı n soğuğuna karşı  dayamklı  ne de yaz ın 
sıcağı na kar şı  koyabilecek bir durumda idiler. İş te, o vakit anlad ım ki, biz-
deki idareciler ve siyasilerin memleketi idare etmekteki ba ş arısızlıklarının baş  
sebebi budur. Köylerde veya Bingöl gibi ş ehirlerde sosyologlar ve ekologlar 
çağı rtılıp memleketin sosyal yap ısı  ve ekolojisi inceletilmeden, nas ıl bir iklimi 

olduğu ve sosyal hayatının nas ıl bir modern binaya elveri ş li olaca ğı  araş tırı l-
madan, her halde masa ba şı nda yap ılan plânlarla bu binalar kurulmu ş  ve bunca 
masraf da hiç bir i ş e yaramamış tır. Memleketimiz bat ıyı  kitaptan okuyor ve 
geçiyor. Böyle oldu ğundan ne fizikten, ne sosyolojiden, ne felsefeden, vesaire-
den bir fayda elde edilemiyor. 

Köklü bir gelene ğ in kanunla yasaklanmas ının, o geleneğ in kalkmas ı  için 
yeterli olmadığı na iş aret eden say ın Prof. Dr. Hamide Topçuo ğ lu'nun "Hukuk 
Sosyolojisi Dersleri I, (Ankara 1963, s. 397) adl ı  eserinin notunda "Bizde a ğı rlık 
paras ı" veya "ba şhk" denen adetten halk ın ne kadar usanmış  olduğunu, bunu 
meneden kanuna ra ğmen bu naho ş  âdetin baz ı  bölgelerde sürüp gitmekte 
devam ettiğ ini unutmamak laz ım geldiğ ini... "Bak: Cahit Tanyol, Sosyoloji 
Dergisi, 7-8, Istanbul 1953" anlat ır. 

Bu hususta bizim diyece ğ imiz, bunun, evvela baz ı  bölgelerde de ğ il şehir-
lerde de, Türkiye'nin her taraf ına hâkim bir âdet olduğu hususudur. Ancak 
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ş ehirlerde buna ba şka bir ş ekil verilmektedir. O da kı z tarafının erke ğ i biraz 
zorlayacak ş ekilde a ğı r bir hediye istemesidir. Mesela birkaç bin liral ık bir 
yüzük veya ta ş , ya da saat vesaire takmalar ı , evlenme masraflar ından önce 
niş anlanma esnas ında istenir. Sonra dü ğün gecesi erke ğ in kıymetli bir hediye 
vermesi de gene ba ş lığı n ba şka bir ş ekli değ il midir? 

İş te bu âdet kanunla yasaklanm ış  olup da devam eden hadiselerin bininden 
bir tanesidir. Anadolu hukuk ve sosyoloji bak ımından ba ş tan sona bir incele-
meye tabi tutulsa, on sene önce bir Nahiye Müdürünün, o nahiyesi hakk ı nda 
Cumhuriyetin C'si buraya girmemi ş tir, demesini haklı  ç ıkaracak neler bulun-
maz. Bunların sebebi hukukun, dış ta yaz ılmış  kitaptaki sosyolojiye uygun 
olduğu halde memleketin sosyolojisi yap ı lıp ona uydurulmam ış  olmas ı dı r. 
Bu ba ş lık meselesini ele alal ım. Bu sadece bir âdet de ğ ildir. Aynı  zamanda 
dinin koymuş  olduğu mehir ile bağdaşmış  ve birle ş miş tir. S ırf bir âdet olsayd ı , 
belki daha kolay at ı labilirdi. Ama yukarda de ğ indiğ imiz gibi sosyal kurumlar 
birbirinin tarih boyunca deste ğ ini kazanm ış  oldu ğu için birini incelerken di-
ğerlerinin onun üzerindeki tesirini de incelemek laz ımdır. Ba ş lığı  din yönünden 
inceleyecek olursak, her ne kadar dinin mehir dedi ğ ine halk ba şhk adını  veri-
yorsa da veya diğer bir tabirle ba ş lı k âdetinin arkas ında dinin mehir dedi ğ i 
nesne sakh ise de, dinin ön gördüğü mehir ile ba ş lık aras ında fark vard ır. 
Bunlar k ısaca ş öyledir: 

1- Mehirin âzamisine s ınır konmu ş  de ğ ildir; ba ş lık ile bu noktada birle ş ir. 

2- Mehir, sı rf kı zın hakkı dır. Ana baba ve koca bunda katiyen hak taleb 
edemezler. 

3- Baş lık babaya verilmekte ve ona baba mâlik olmaktad ı r. 

4- Baba başhğ a mâlik olunca, bu ba ş lığı  da kı z ını  vermesi kar şı lığı nda 
almış  olduğundan, kı z ını  satmış  ve paras ını  almış  durumuna dü ş müş  olur. 
Islâmiyette haramlar ın en büyüğü hür bir kimseyi sat ıp paras ını  yemektir. 
Buna göre ba şhk ahp yiyen baba, kat ıksız bir haram yemi ş tir. 

5- Baz ı  kimseler ba ş lığı  mehir yerine koyarak al ınmas ını  caiz gösterirler. 
Bu durumda paraya hiç dokunmadan onu k ıza vermeleri gerekir. 

6- Baz ıları  da mehir diye ba ş lık al ıp kıza harcadığı nı  ileri sürerek tasar-
ruflarını  me ş ru göstermek isterler. Bu da do ğ ru de ğ ildir. Mehir diye al ınan 

paraya ancak k ı z tasarrufta bulunabilir, maddi veya manevi bask ı  altında 

kızın parayı  babas ına vermesi me ş ru sayılmazsa da, aslında kız parayı  iste-
diğ i kimseye verme hakkına sahiptir. Ama r ızas ı  bizce meçhul kalmaktad ı r. 

Ş imdi mehrin sosyal felsefesine gelince, Kur'an- ı  Kerim'de bu hususta 
fariza, meta', sedak kelimeleri kullan ılmakta olup bunların her birinin özel 
manası  vardır. Fariza, söz kesilmi ş , belli edilmiş  ve tayin edilmi ş  mehir anla- 
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mındadır. Meta' da faydalanma, fayda, istifade, geçinme anlam ında olduğu 

gibi sedak, kelimesi de sadakat, do ğ ruluk ve dürüstlük, ba ğ lılık bildirir. Bu 

kelimelerden birincisi kesinle ş miş  mehiri gösterir. Sedak, evlenmeden önce, 
evlenme esnasında verilmekde kullan ılmış tır. Bunun sebebi kocan ın karı sına 

sadık ve bağ lı  olmas ını  temin eden bir hediye ve ba ğ lı lık alâmeti olmas ıdır. 
Meta', mut'a da bo ş anma s ı ras ında verilen gönül al ı cı , ayrı lığı n acı sını  unut-

turan herkesin gücüne göre verece ğ i bir bah ş iş  ve avutma hediyesidir. Her ne 
olursa olsun, mehir nikâh akdine giren bir unsur de ğ ildir. Mehirsiz evlenmenin 
caiz olmas ında şüphe yoktur. Mehir söylense de verilmemi ş  olsa bile, hiç söz 

konusu edilmeden de nikâh akdi me ş ru ve sahihdir. K ı zın yeni gelen eve ı sın-
masını , ünsiyet peyda etmesini, yabanc ılığı nın giderilmesini sağ layacak bir 
dostluk ni ş anesi ve hediye verilmesi dini bir hüküm say ılarak herkese gücüne 
göre te şmil edilmesinde psikolojik bir fayda mülahaza edilmi ş tir. Bunun 
mutlaka para olmas ı  gerekli de ğ ildir. 

İ slam aile hukukunda ve memleketimizde hala yayg ın olan ve tarih bo-
yunca da birçok ailenin bedbahtl ığı na sebeb olan "üçten dokuza ş art" diye bir 

bo ş anma yolu vard ır. Bu, fıkıh kitaplar ında üç rakam ın zikrederek bir anda 
üç defa bo ş amak ş eklinde anlat ılarak üzerinde titizlikle durulmu ş tur. Bu yolda 
bo ş amak, bo ş amaların en kötü ş ekli olmakla beraber en çok yayg ını  olmuş tur. 
İ slam Hukukunda (fıkıh) bo ş anma hakkı  sadece erke ğ e ve tek tarafh olarak 
tanınmış tır. Bununla birlikte kad ının da bo ş anma hakk ı  vardır; fakat bu 
zamanın âdet ve gelenekleri, daha do ğ rusu toplumlar ın o zamanki sosyal 
yap ı sı  kadının bo ş anma hakkının erke ğ inki gibi e ş it derecede i ş lenmesine mâni 
olmu ş tur. İ slam Hukukunda hul' denilen bo ş anma tarz ı  kadının bo ş anmayı  
isteme hakk ı dır. E ğer bu hususta nazil olan ayeti kerimenin ini ş inin sebebi 
gözönünde tutulsayd ı , kadın için boş anma hakkına yeter ve artard ı  bile. 
Bakara süresinin 229. âyetinin tefsirinde de ğ iş ik rivayetlerden biri Sehl k ızı  
Habibe, Sabit b. Kays' ın karı sı dır. Habibe, Sabit'in arkada ş ları  aras ında eve 
gelirken kara, kısa boylu ve çirkin yüzlü olduğunu görüyor. Ahlakından, geçi-
minden hiç bir ş ikayeti olmadığı  halde bo ş anmak için Peygamber'e gidiyor, 
durumu anlat ıyor; bir yast ığ a baş larını  koyamıyaca ğı nı  söylüyor ve bo ş an-
masına Hz. Peygamber emir veriyor'. Bu olay, kad ının her halukârda istedi ğ i 
zaman ve iste ğ inde musır olduğu zaman en basit bir geçimsizlik bile söz ko-
nusu değ ilken bo ş anmaya imkan tan ıdığı  halde; bir takım süni ş artların 
ortaya sürülmesine bizce ihtiyaç yoktur. Buna ister hul' densin, ister bo ş anma 
densin önemli olan kar ının kocas ından ayr ılmasıdır. Diğ er meseleler ikinci 
derecede kal ır. Rivayetlerden de anla şı ldığı na göre mehir hakk ı  ise tarla, 
bahçe vesaire gibi ise, geri verilir; de ğ ilse, kadın hiç bir ş ey veremiyecek du-
rumda ise, hiç bir ş ey vermez 4. 

3 Taberi Tefsiri 2 /461-2, Kad ı  Beydavi 1 /159. 

4 Ebu Bekir Razi: Cassas, (ü. 370), Alıkgımul-Kuran 1 /396. 
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Bo ş anma erke ğ in elinde olunca, bo ş amak sebebli ve sebebsiz, öfkeli, 
kızgın zamanlar ında karı sını  veya ba şkasını  tehdit ve korkutmak için bir i ş e 
kesin surette azimli oldu ğunu bildirmek için koca hemen "üçten dokuza ş art" 
deyip duruyordu. Ondan sonra, çoluk çocuk sahibi kad ın kapı  dış arı  ediliyor, 
koca da çok kere pi şman oluyor ve çare "hülle" yapmakta bulunuyordu. 
"Hülle" oyunu iğ renç ve ş eriata aykırı  ahlaksızca bir i ş tir. Dine, ahlâka ve 
bugünkü mevzuata da ayk ırı  olduğu halde hala devam etmektedir. "Hülle" 
sözü arapçada elbise demektir. Yanl ış  olarak Türkçede "hülle" denmi ş , as-
lında "hile" demek gerekir ki, bu sonuncusu "halel kalma" anlam ınadır. 
Ne ise biz de Türkçede yanl ış  kullanış a uyarak "hülle" diyelim. 

Yukarda anlattığı mız gibi herhangi bir sebebten ötürü koca, "üç" sözünü 
kullanarak kar ı sını  bo ş arsa ve sonra pi ş man olursa tekrar evlenebilmeleri için, 
kad ın baş ka biri ile danış malı , sûni olarak evlenip bo ş andıktan sonra birincisi 
ile evleniyor. İş te bu ikinci evlenmeye Türkçede yanli ş  olarak "hülle" arap-
çada "hille" denir. Böyle denmesinin sebebi, bu ikinci evlenme kad ının tekrar 
kocasiyle evlenmesini helal kıldığı  içindir. Danış malı  evlenme ve ona daya-
nan sonraki de caiz de ğ ildir. 

Kur'an- ı  Kerim'de Bakara Sûresinin 230 uncu âyetinde anlat ılan hüküm 
şudur: bi:aradan önce, araplar kar ılarını  bo ş ar ve iddetis bitmeden tekrar 
onu karıhğ a kabul eder, tekrar bo ş ar ve iddeti bitmeden tekrar kar ılığ a kabul 
ederdi. Bu yüzlerce defa tekrar ettirilerek kad ın zarara sokulur ve huzursuz 
kıhnarak, haysiyeti incitilirdi 6 . 

islamiyet bu kötü âdeti kald ırmak üzere bo ş anmayı  üçe hasretmi ş tir. 
Burada önemli olan, bo ş anmaktan, her hangi bir ş ekilde vazgeçme imkan-
larının meş ru yollarla ortaya konmas ıdır. Bo ş ayan erkek, iddet boyunca bo ş a-
dık"' kadına nafaka vermek mecburiyetindedir. Kad ının hamile olup olmadığı  
birinci ayba şı  halinde anlaşı labilecek ise de iddetin üç ayba şı  haline çıkarılması , 
hamileliğ in olmadığı nın kesinlikle belirmesinin sa ğ lanmas ından ötede bir 
psikolojik ve sosyal gayeyi gözetmektedir. Bu da, bu süre içinde erke ğ in yaz 
geçmesini temin veya kad ının da eksiğ ini izâle hususunda her ikisine dü şünüp 
taşı nma fırsat ı  vermektir. Dine en uygun olan bo ş anma budur ve böyle bir 
boş anmadan sonra tekrar evlenmelerine de cevaz verilmektedir. Ayr ılığı n, her 

iki tarafa zor gelmesi ve her ikisinin de hayat ı  biraz daha anlamaları  ve ön-

ceki tutum ve davran ış larından vazgeçmeleri dü şünülerek ikinci defa evlen-
meleri me ş ru sayılmış tır. İkinci evlilikten sonra, tekrar bo ş anmayı  gerektirecek 

durum avdet edebilir ve ikinci defa bo ş anabilirler ve son olarak bir üçüncü 
defa daha evliliğ i deneme ş ansı  tanınır ve bu evlilikleri de iyi geçmez, neticede 

5 Aslında saymak olan bu kelime kad ınların kocalar ından ayr ıldıktan sonra tekrar evlenebilmeleri 
için hamile olup olmadıklarının tesbiti bakımından beklemek zorunda oldukları  süredir. Bu süre üç 
aybaşı  hali olduğu için, onu sayma anlamında "iddet" veya "say ı" denmiş tir. 

6 Taberi Tefsiri 2 /456, Cassas, Ahkâm ıll Kuran 1 /379. 
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boş anma zorunda kahrlarsa, art ık bu üçüncü bo ş anmadan sonra tekrar pi ş -
man olup evlenmeleri me ş ru sayılmamış tır. Çünkü üç defa uzun bir süreyi 
kaplayan tecrübe ile art ık geçinmelerinin mümkün olmad ığı  sabit olmuş tur. 
Her ayba şı  bitiminde mi yoksa, her iddet -ki bir iddet üç ayba şı  halidir- biti-
minde mi boş anmanın dine uygun olduğu münaka ş a edilmi ş  ve her iddetin 
bitiminde bo ş anmanın dine uygun oldu ğu ön görülmüş tür7 . 

Bu durumdaki üç defa bo ş anmış  iki e ş in tekrar birle ş ebilmeleri ve evle-
nebilmeleri için Kur'an- ı  Kerim'in Bakara sûresinin 230 uncu âyeti şu ş artı  
bildirmektedir. Yukarda anlatt ığı mı z ş ekilde cereyan etmi ş  olmak ş artiyle, 
danışı klı  (muvazaa) olmaks ı zın bo ş anan kadın, normal seyir içinde ba şka bir 

erkekle evlenir. Her hangi bir surette me ş ru bir ş ekilde ayrıldıktan sonra 
(kocanın ölümü veya bo ş anma yoluyla) ilk kocas ı  ile evlenmesi caiz say ı l-
mış tır. Bunun sebebi, koca ve kandan her biri ba şkaları  ile evlenmiş  ve 

hayat tecrübeleri artm ış tır. Böylece eski evlilikleri ile bir mukayesede bu-
lunarak tekrar geçinebilecek ve huzurlu aile yuvas ı  kurabileceklerine Man-
malan ş artiyle tekrar evlenebilirler. Kad ının ikinci erkekle evlenmeden son-
ra birinci kocas ı  ile evlenmesine cevaz verildi ğ i için, bu ikinci erkekle ev-
lenme, birinciyle evlenmeyi helâl k ılmış  ve onu me ş rula ş tınmş t ır. 

"Hülle" oyununa sap ılmasımn sebebi, üç defa bo ş anmamn bir anda vuku 
bulduğunu kabul etmekten ileri gelmi ş tir Çünkü bu ş uursuz ve dü şünmeden 
bütün evlilik ba ğ larının, me ş ru bir ş ekilde dönü ş ü olmayacak bir tarzda kapa 
tılması  sonucu, o erkek kendine gelip öfkesi gidince ve dü şünme fırsatını  elde 
edince, hemen pi şman olmakta ve kar ı sından ayrılmamak için çareler aramak-
tadır. Neticede de kendisine gayri me ş ru yollarla i ş in içinden ç ıkabilece ğ i yol 
gösterilmi ş tir ki, bu da yabanc ı  bir erkekle gizliden anla şı p karı s ının onunla 
evlenmesine ve sonra bo ş amp kendisine gelmesine raz ı  olmak gibi haysiyet 
kırı cı  bir oyundur. İnsana en çok ac ı  veren ş ey, yüksek tahsilli kimseler içinde, 
karısiyle bütün evlilik ba ğ larını , dönüşü olmayacak (yani hülle gerektiren) 
kesin bir ş ekilde kestiğ ini ve art ık dinen me şru karı  koca hayat ı  ya ş a-
yamıyacaklanm anlatmak üzere kar ı sını  "üç" sözü ile bir anda bo ş ayanların 
bulunmasıdır. Oysa bu bo ş ama tarz ı  bid'att ır yani me ş ru değ ildir. Meşru ol-
mayan bir bo ş ama ile de kad ın bo ş anmış  olmaz. 

Her ş eyden önce bunun onur ve haysiyet k ırı cı  olduğunu kavrayama-
yan cahiller, bu yüz k ızartı cı  olayı  tekrar etmi ş  durmu ş lar ve hâlâ da 
devam etmektedirler. Bir müslüman ın onur ve haysiyetinin de ğ erini bileme-
yen münafıklar hülleye giderek insan ın onuruyla oynuyorlar. Bunun sadece 
onur ve haysiyet kırı cı  olması  bile "hülleyi" gerektirecek "üç"lü bo ş amamn 
hükümsüz kıhnmasına yeter. Çünkü "izzet ve ş eref Allah' ın, Peygamberinin 
ve müminlerindir; ama münafıklar bu gerçe ğ i bilmezler" s  ve onur kırarlar. 

7 Cassas, Ahkâm ul-Kuran, 1 /379. 

8 Munafikm Suresi, 8. 
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Bu "hülle" denilen yüz k ızartı cı  oyunun me şru olmadığı m uzun uzadıya 
anlatacak de ğ iliz. Ancak İ bn Teymiye'nin evlenme hakk ındaki fikri, dinin 
evlilikteki hikmeti göstermesi bak ımından zikre de ğ er. İbn Teymiye'ye göre, 
evlilik ebediyete kadar uzanan bir niyete dayanmand ır. Evlenme niyetinde 
ebedilik yoksa, o evlilik me ş ru değ ildir. Bunun için her hangi bir erkek, ba şka-
sının telkini olmaksı zın doğ rudan doğ ruya bo ş anmış  bir kad ının tekrar koca-
sına helal olması  niyetiyle onunla evlenirse, bu evlenmesi ebedilik niyetini 
taşı madığı ndan bat ıldır ve nikah sahih olmaz; nikâh sahih olmay ınca da 
birinci kocas ına tekrar dönemez. Tekrar dönebilmesi için sahih nikahla ev-
lenmesi gerekir. Art ık buna göre muvazaah evlenmenin me ş ruluğundan bah-
sedilemez. Hülle de yap ılsa, birinci kocaya eski kar ı sı  helal olamaz. 

Bunun önüne geçmek üzere yap ılacak i ş , önce "üç" sözünün bo ş amada 
bir rolü olmadığı nı  anlatmak olmalıdır. Zaten Hz. Ömer'in hilafetinin ilk iki 
yı lına kadar, ne söylenirse söylensin, bir bo ş ama olayının meydana geldi ğ ini 
İbn Abbas nakleder ve Ömer'in hilafeti zaman ında millet "üç" sözünü a ğ zına 
dolamış , iş i çığı rından çıkarmış , Ömer de onlara ceza olsun diye, biz de bu 
sözlerini kendilerine uygulayahm da görsünler diyerek bo ş amamn içinde zik-
redilen say ıyı  hesaba katm ış  ve uygulamış tı r9. Hanefiler, Hz. Ömer'in bu icti-
hadına sıkı  sıkıya bağ lanmış lar ve bir sürü ihtimalli meselelerle kitaplar ı  dol-
durmu ş lardır. Neticede ise yüz k ızart ıcı  "hülle" ortaya ç ıkmış tır. Oysa böyle bir 
bo ş amanın doğ ru olmadığı na dair,diğ er mezhepler ve özellikle ilk devirdeki mez-
hep kurmamış  müctehitler daha kuvvetli delillere sahiptirler. İş te bundan dola-
yı  her hukuk sisteminde oldu ğu gibi İ slam Hukukunda da tarihi metod uygu-
lanmal ı , tarihi olu ş  içinde meselenin geçirmi ş  olduğu merhaleler mukayeseli 
bir şekilde incelenip ortaya konmand ır. "Bizim eski İ stanbul Medreseleri ve 
Osmanh idaresi Hanefi fıkhına dayandığı  için tek bir mezhebin dar çerçevesi 
içinde s ıkışı p kalmış  ve birçok meselelerde toplumu buhrana sürüklemi ş ti. 
Bunun için, medreseli ve kudat mezunu eski hoca ve hukukçular ımız İ slam hu-
kukunun bütün mezheplerini ihatal ı  bir ş ekilde bilmezlerdi", demek öyle sam-
laca ğı  kadar cesaretli bir söz de ğ ildir. Medreseliler Hanefi fıkhım ve Kudat 

mezunu olanlar da Mecelleyi bilirlerdi. Onlar ın İ slam hukukuna ait bilgileri o 
zamanki mevzuat idi. Mecelle İslam hukukunun değ il, Hanefi mezhebinin pek 
kısa bir özetidir. 

Birinci çözüm olarak üç sözüyle bo ş amanm bir tek bo ş ama say ılması  
gerekti ğ ini ve bunu İslam mezhep ve fakihleri aras ında söyleyenlerin çok 
olduğunu söyledik. Bunu, bo ş amamn erke ğ in elinde oldu ğunu kabul eden 
görüş e göre söylüyoruz. 

9 Sahih Muslim 10 /70 vd. (Nevevi Ş erhi ile) daha geni ş  bilgi için Bak. Ali Hafif, Furak ez-Zevac 
fil-Mezahibel- İ slamiyye, 32 vd. Mı sır 1958, İ bn Ruş d, Bidayet el-Muctehid ve Nihayet el-Muktas ıd, 

2/50, İ stanbul 1333. 
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İkinci çözüm yolu da, nikah akdi nas ı l iki ş ahitle inikad ediyorsa, 
gene iki ş ahitle çözülmü ş  olmas ı dır. Bir akit nas ıl vücut buluyorsa, gene öy-
lece izale edilir, kaidesine uymak en isabetli ve tutarl ı  bir yoldur. Kur'an- ı  
Kerim'in Talak sûresinin ikinci âyetindeki emir bunu aç ıkça göstermektedir: 
"Kadınların iddetleri bitece ğ inde, onları  ya uygun bir ş ekilde tutun veya 
uygun bir ş ekilde onlardan ayr ılın; içinizden de iki Mil ş âhit getirin ve ş ahitliğ i 
de Allah için yap ın". 

Bu ayet hakk ındaki muctehitlerin görü şünü iki noktada özetleyelim. 

a) Ço ğunluk bu ayette değ iş ik yaz ıyla belirtilen emri menduba yormu ş -
lard ır. Bo ş arken ş ahit getirmenin daha uygun ve münasib oldu ğunu ileri sür-
müş lerdir. Buna delil olarak da Hz. Peygamber ve sonra sahabe devrinde 
bo ş anmalara ş ahit getirilmedi ğ i gösterilmi ş tir. E ğ er ş ahit getirilmi ş  olsaydı  
bize nakledilirdi Madem ki böyle rivayet yoktur, öyle ise âyetteki " şâhit 
getirin" emri farz bildirmez, bir tavsiye ve ö ğüt manas ına gelir ve böylece 
bo ş anmanın vukuunda ş ahit getirmek ş art olmaktan ç ıkar ve ş ahitsiz bo ş  
vukubulur10, demi ş lerdir. 

b) Müctehitlerin bir k ısmı  ise, ayetteki emrin farziyet ifade etti ğ ini ileri 
sürer. Zira emirden ilk akla gelen manâ budur. Bu emrin farziyet manas ını  
kaldıracak bir delil de mevcut de ğ ildir" İ bn Abbas da ayeti böyle anlamakta-
dır. Ş ah% ise, " ş ahit getirmeyi" bo ş amadan yaz geçme ğe yani reca'ya farz 
olarak yüklemekte ve bo ş amaya mendub olarak vermektedir'. Oysa onun 
böyle bir ay ırıma gitmesine sebeb yoktur. Emir, bo ş amaya yakın olduğu için 
ona gitmesi daha uygun olur. Caferiye mezhebine göre, bo ş amaya ş ahit getir-
mek ş art olup, ş ahit olmazsa bo ş ama vuku bulmaz. İ bn Hazm da dedi ğ imiz 
gibi müracaatta yani bo ş amaktan yaz geçme halinde ş ahidi ş art ko ş manın 
bo ş amada da farz olduğunu ifade eder. Ali Hafif, bo ş amaya ş ahit getirmenin 
maslahata daha uygun, k ızgınlık ve öfke neticesinde bo ş amaya mani olmas ı  
dolayısiyle da bo ş ama dairesinin daralaca ğı nı  ileri sürerek" ş ahit getirmenin 
lüzumunu belirtmektedir. 

Bizim görüşümüze göre evlenmeye oldu ğu gibi bo ş anmaya da ş ahit getir-
menin gerekli oldu ğudur. Daha do ğ rusu, evlenmeye ş ahit getirmek Hadis ile 
sabit oldu ğu halde bo ş anmaya ş ahit getirmek âyetle sabit olmu ş  oluyor. Hz. 
Peygamber ve sahabe devrinde bo ş anmaya ş ahit getirildi ğ ine dair bir rivaye- 

10 Cassas, Ahlânıul-Kuran, 3 /455; Ali Hafif, Ayn ı  Eser, 129. 
11 Ali Hafif, Aynı  Eser, 129 vd. 
12 Ş evkani, Fethul-Kadir, 5 /235. 

12 Ali Hafif, Aynı  Eser, 131. 

11 Ali Hafif, Aynı  Eser, 129 vd. 
12 Ş evkâni, Fethul-Kadir, 5/235. 

13 Ali Hafif, Ayn ı  Eser, 131. 
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tin bulunmamas ı , âyetteki emrin farziyetten dü ş mesini gerektirmez. Bu, 
o zamanın örf ve Metine uyularak vuku buldu ğunu ve Peygamberin huzu-
runda ş ahit getirme ğ e ihtiyaç olmadığı nı  gösterir. Di ğer bir nokta da bo ş ama 

erke ğ in elinde oldu ğu için istediğ i zaman bo ş ayabiliyordu. Olay ancak anormal 
durumlarda Hz. Peygambere intikal ediyordu. Ilerde de ğ inece ğ imiz gibi he-

nüz meseleler hukuki bir forma göre karara ba ğ lanmıyordu. Diğ er bir deyimle 
pozitif bir hukuk düzeni mevcut de ğ ildi. Ahlaki, örfi, geleneksel ve hukuki 
meselelerin hepsi dini bir mesele olarak hüküm giyiyordu. Bunlar ın aras ına 

bugün kesin bir s ınır koymak bazan zor olmas ına ra ğmen, o zaman hukuki 
bir ayırım düşünülmüyordu. Çünkü topluma hiç bir zaman hukuki sistem 
hakim olup ş ekil vermi ş  değ ildi. İş te bundan dolayı  sonra gelen miictehit-
lerin anlayışı , hükümlerin sınıflanmasında rol oynamış t ır. Bugün hukuki 

forma girmesi gereken, fakat müctehitler taraf ından hukuki form verilmeyen 
hükümler çoktur. Bo ş anmaya ş ahit getirme ğe dair ayet aç ık bir hüküm ifade 
ettiğ i halde görüldü ğü gibi ço ğunluk buna hukuki bir ş ekil vermemi ştir. Ama 
hukuki bir mâna verenler de bulunmu ş tur. Buraya kadar anlatmak istedi-
ğ imizi özetleyecek olursak, arzumuz, memleketimizde hala ya ş ayan örf, âdet 
ve eski hukuki hükümleri sosyolojik ve psikolojik yönden incelemek ve 
pozitif hukukumuzu jastifike etmektir. Merhum Sabri Ş akir Ansay buna şu 
sözleriyle i ş aret etmi ş tir: "itiraf etmek laz ımdır ki hukuki müesseselerimiz 
hayat ın ve olayların geliş mesi ile el ele de ğ iş miş  ve tekâmül etmi ş  değ ildir. 

-Hukukumuz 'makabil ve mabaidden mahrum' durumda kalm ış tır.- bat ıya 

döndük ve medeni bir hayata ve nizama kat ılma emelleri ile ba ş lı ca hususi 

hukuk alanında Avrupa kanunlar ın aynen almak zorunda kald ık. Bizim için 
gene yepyeni olan bu hukuku, olu ş unda kendi hukuk ilim tarihimizle izah 
edememek durumundayız... Profesör Schwarzj, hukuk ilmi, hukukun siste-
matik bir tarzda tetkik ve izahnu yaparken daima tarihi esaslara müracaat 
etmek mecburiyetindedir. Zira hiç bir hukuk ona takaddüm eden esas tekâ-
müller bilinmeksizin tam surette anla şı lamaz. Burada bize her zaman tarih 
rehberlik edecektir. Fakat, Türk Hukukunun tarihi, ecnebi yani Roma, Cer-
men, İ sviçre, Almanya gibi hukuklar ın tarihine müracaatla olabilecektir, 
diyor". 

"... Genç Türk Hukukçusu, eski cemiyet hayat ımı zı  öğ renmek, hala ayak-

ta duran baz ı  müesseselerimizi anlamak, bahsetti ğ imiz dönü şün manas ını , 

sebeblerini yak ından görmek için... Islam Hukuku ve devrim tarihimiz hak-
kında da bir bilgiye muhtaçt ır...' ,14 . 

Burada Prof. Schwarzj Türk Kanuni Medenisini iyi anlamak için onun 
esas aldığı  kanunların tarihi olu şumunu incelemeyi önerirken merhum Sabri 

14 Sabri Ş akir Ansay, Hukuk Bilimine Ba ş langıç, 23, Ankara 1958, (Ankara Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi yayınları). 
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Ş akir Bey de haklı  olarak cemiyetimizin tarih boyunca idare edilmi ş  olduğu 

ve hâlâ toplumumuzda tesiri devam eden islâm hukukunun iyi bilinmesi 
gerekti ğ ini ileri sürüyor. Oysa islâm Hukuku ile ilgili verilen bilginin orta o-
kullardaki Yurtta ş lık bilgisi seviyesinde, belki de hiç olduğu, okunan kitap-
lara müracaat etmekle anla şı lacak kadar aç ıktır. 

Burada, 12 Mart muht ıras ına sebeb olan olaylar ın nedenini ke ş fetmek 

mümkündür. Bu hususta görü şümüze göre, Türk milleti bugünkü görüntüsü 
ile iki önemli karakter arzetmektedir. Biri fakir olu şu, diğ eri dinini bilmemesi-
dir. Fakirliğ ini solcular, dinini bilmemesini a şı rı  sağ cılar istismar ederek mem-

leketi iki a şı rı  uca bölmü ş lerdir. Bu iki faktör yak ın geçmiş den de ğ il, uzak geç-

miş ten tevarüs edilip gelmektedir. Din ş ekli bir görüntüden ibaret kalm ış , 

ruhu, derin manas ı  insanlar ın kafa ve kalplerine inmemi ş tir. Diğer taraftan 

yeni kurulan hukuki sistem ve müesseseler, hükümet dairelerinin ve ö ğ retim 

müesseselerinin içinde hapsolup kalm ış , milletin hayatına intikal edip de mil-

letle beraber ya ş ama yolunu tutamam ış tır. Zaten eskiden beri gelen idare 
tarz ına göre idareciler ve halk olarak millet ikiye bölünmü ş , milletin sesinin 

dinlenmezliğ i sürüp gelmiş tir. Fakat tarih şuuru ve imparatorluk onuru mil-

lete sinmi ş ti. Birinci Cihan harbinde imparatorluk çökünce, tarih şuuru ile 

dolu olan fakir ve yoksul millet aya ğ a kalkmış  ve silkinmi ş  düşmanı  peri ş an 

etmiş ti. Atatürk'ün ı slahat devrinde de, millet e şkiyayı  temizlemekte devlete 

yardımcı  olmu ş tur. Milletin kafas ında bir devlet mefhumu vardı  , ve bu otori-

teye eskiden beri dinin destekledi ğ i Ulul-Emr'e itaat kavram ı  çok yard ımcı  
olmuş tu. Bu, 1950 yılına kadar bütün, camilerde, hutbelerde Cumhuriyet 
Hükümetine dua edilerek sürdürülmü ş tü. Millet bununla beraber kaderiyle 

baş ba ş a bırakılmış tı . 1950 den sonra memlekete demokrasi girince hükümet 
ve devlet adamlar ının geli ş i güzel tenkidi ba ş ladı  ve bu, millete olumsuz yön-
den bir ufuk açt ı . Demek ki bu adamlar hiç dokunulmaz de ğ illerdi. Bu, 1960 
dan sonra biraz daha ileri gitti ve devletin kuvvetlerine sayg ı sızhk yayılmaya 
baş ladı . Burada ba ş  rolü oynayan yabanc ı  ve yıkı cı  ideolojilerdi. Bunlar ın 
baş arı  ş ansları , yeni ilim ve hukuk düzenini halka indirmelerinde idi. Bunu 
yaparken kanunlardan halk ın yararlanma= ileri sürüyorlar ve halk ın ka-
nunlardan yararlanmamas ını  devletin suçu olarak a şı hyorlar ve böylece 

devletin otoritesini y ıkmağ a çalışı yorlardı . Ş imdiye kadar ilim ve hukuk adam-
larının memleketin gerçek ya ş antılarına eğ ilmemi ş  olmalar ından meydana 

gelen uçurumlar' y ıkı cı  ideolojiler kendi lehlerine dolduruyorlard ı  ve bunda da 

epeyce ba ş arıya ula şmış lardı . Sorumlu kimseler de kendi aç ılarından hareket 

ederek memleketteki devlet otoritesi ile millet aras ındaki ve milletin kendi için-
deki dengesizliğe tutumlar ı  ile dolaylı  yardım ediyor, en az ından buna seyirci 
kalıyorlardı . İş te, bunun s ıkıntı sı dır ki, devlete aç ıkça ve resmen ba ş  kaldıran-

ları  milletin içinde besleyenler ve destekleyenler ve onlar ı  devlete kar şı  koru-
yanlar resmen ortaya ç ıkmış t ı .Bu millet eskiden böyle davranmazd ı . Ne oldu? 

13 



Bize göre, as ı rlarca ve senelerce ihmal edilmi ş  olan millet, hükümetten so ğumuş  
ve ona kar şı  ayakland ırılmış t ı . Bu kar şı  koymaya gene devletin getirmi ş  ol-
duğu yeni hukuki düzenler fırsat vermi ş tir. Bunlar halkın lehinde halka in-
dirilip ona mal edilmedi ğ inden ş imdi i ş  tersine dönmü ş tü. Ilim adamlar ı  ve 
hükümet adamlar ının milleti yabanc ı  gibi idare etti ğ i, derdine ve sevincine 
ortak olmad ığı  ş uuruna yerle ş miş ti. Vergi derdi bunun tipik misâlidir. Din de 
aynı  durumdad ır. Dini idare edenler de böyledir. Halk ın en çok inandığı  din 
adam ı  kendi aras ından hudai nahit olarak yeti ş en din adamı dır. Yüksek tah-
silli din adamı  da halka memur gibi yüksekten bakmaktad ır. Millet kendisi 
ile beraber oturup yiyen, sohbet eden, derdine çare bulan, sevincine sevinç 
katan ilim, din ve hükâmet adam ına susamış t ır. Bu üç gurup insan memleketin 
mukadderat ını  istedikleri ş ekilde etkilerler. El ele olumlu yolda çal ışı r ve 
millete e ğ ilirlerse memleket tez elden kurtulur. Yoksa bu kar ışı klıkların ka-
nunla, emirle sonu gelmez. Kanun ve emir önce insan ın vicdanında mekan 
bulmalı dır, sonra onun uygulanmas ı  çok kolayla şı r. 

DIN SORUNU 

Bizim ıı.eslimiz ve bizden sonra gelen nesiller ne kadar olursa olsun-
lar, bir din ö ğ retimine tabi tutulmam ış lard ır. Bunun için bu nesilleri 
resmen din e ğ itimi görmemi ş  ve böylece din kültüründen mahrum saymak 
gerekecektir. Ana babas ından görenek halinde ve ana baban ın tuttu ğu bir din 
öğ reticisi vas ıtasiyle dini ö ğ renenler elbette mevcuttur. Ama bunlar ın 
ortak bir seviyeleri olmad ığı  gibi, bunu yapmayan ana baba da çoktur. Bu-
günkü durumu ile pek yetersiz olan okullardaki din dersi gene ana baban ın 
iste ğ ine bağ lı  olduğu için, okullardan mezun olan gençlere de din ö ğ retimi gör-
mü ş  nazarı  ile bak ılamaz. Ancak okul müdürlü ğüne yap ı lan bir müracaatla 
kaç ki ş inin din öğ retimi gördü ğünü tesbit etmek mümkündür. Bunun için biz 
buna da seviyeli bir din ö ğ retimi diyemiyoruz. Seviyeli sözünü iki ş ekilde 
anlamak mümkündür. Biri yeterli, di ğ eri herkese e ş it seviyede tatbik edilen 
bilgi demek olur. Birinci anlam yani asl ında okullarda okutulan din dersleri-
nin yetersiz oldu ğu münaka ş as ına ve daha iyisinin temennisine bir geli şme 
denebilerse de, buna gene de seviyeli diyelim. Ama bu din dersi prog-
ramı  herkese uygulanmad ığı  ve yeti ş en gençlik e ş it surette din ö ğ retimine 
tâbi tutulmad ığı  için, gençliğ in din bilgisi seviyeli yani ayn ı  seviyede 
değ ildir. Kimi okuldaki resmi program ı  okumuş  oldukça seviyeli bilgi elde 
etmi ş tir. Kimi bu programa kat ılmamış  din bilgisi görenek halinde kalm ış t ır. 
Kiminin de hiç bir din bilgisi yoktur. Bu durum kar şı sında Hukuk Fakülte-
lerinin baz ı  ders kitaplar ında, mesela, ba ş langıç kitaplarında din ve ahlak ile 
hukuk aras ındaki münasebet belirtilirken ve hukukun her ikisinden ayr ı lışı  
anlatı lırken, talebenin din hakk ı ndaki bir bilgiye sahib olmas ı  akla geldi ğ i gibi 
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