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Prof. Dr. Mustafa UZUNPOSTALCI
Personality and Nature Person in Islamic Law
Islamic Law recognized natural personality and legal personality and regulated many
principles about legal personality. Islamic Lawyers explained the ssues of the person
and personal law in the f qh and jurisprudence books in the related places. We may find
out these ssues explained under the person -“al-mahkûm alayh/mukallaf”- n
jurisprudence books and hereby legal capacity ssue explained; we find, person, legal
capacity and related ssues examined in f qh books under the various title marriage,
mahr (dower), nafaqh (maintenance) divorce, imcompetency (affecting legal capacity),
bankruptcy, wasiyyah (bequest)and law of succeession etc. We may conclude that
person and legal capacity is not explained in the same part in Islamic Law.
Comptemparary uslim jurists explained the subject as a separate title and enumurated
related issues as principles. Personality divided into the “natural personality” and “legal
personality” as well as person divided into “nature person” and “legal person”. In this
paper we only examine “nature person” on the other hand we will make a little touch
to the modern law in order to compare.
Key words: person, nature and legal person, personality, legal capacity, islamic law
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Türkler tarihin ilk dönemlerinden bu yana yer yüzünde görülen bir topluluktur. Tarihin bize naklettiEine göre de bütün tarihi boyunca sürekli bir bayrak
alt nda toplan p bir millet olarak ya ama özelliEi kazanm bir topluluktur. Bu
sebeple de o, tarihin her döneminde bir Devlet kurmu tur. Devlet olmak demek,
tebaan n yönetilmesi, her türlü i lerin belli kurallara göre yürütülmesi ve dolay s
ile orada kendilerine uyma mecburiyeti bulunan baz kurallar n bulunmas demektir. Bu kurallar, ba lang çta bir tak m gelenek, görenek olarak ortaya ç k p
sonra da örf ve âdetler haline gelse bile, bunlar n zamanla kanun haline gelmi
olduEunu dü ünmemiz hatal olmaz. Bir devletin uygulad E kendisine uyulmas
mecburi hale gelmi ve herkes taraf ndan bu ekilde alg lanm kurallar/kanunlar
da o devletin örf ve âdetinden kaynaklan r. Bugün Hukukta kabul edilen de örf
ve âdetlerin hukukun kaynaklar aras nda yer ald E d r.
Belli bir dönemden sonra Müslüman olan Türk milleti üzerinde, slâm Dininin her yönden tesirinin olduEu da inkâr edilemez bir gerçektir. Gerek fert ve
gerek bir devlet olarak Türk milletinin benimseyip inand E , kurallar n uygulad E
bu dinin, üzerlerinde müspet katk lar olmu ; kurduklar devletlerde uygulad klar
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onun getirdiEi hükümler onlar olgunla t rm bulunmaktad r. Bu tesirleri, bugün
bile, en ücra yerlerde ya ayan topluluklar üzerinde görmemiz mümkündür.
Yer yüzünün hür ve en büyük devleti olarak görünen milletimizin, kurulu
y llar ndan itibaren süre gelen y llarda, baz milletlere göre bilim, fen ve teknik
aç dan geri kalm bulunduEu da bir gerçektir. Bir millet, geri kald E n hissettiEi
ilim, fen ve tekniEi kendilerinden ileride gördüEü millet ve topluluklardan alabilir; fakat o milletleri asla taklit edemez. Zira taklit, mukallit olan ki i ve topluluklar kendilerini taklit ettikleri ki i ve topluluklar seviyesine getirmez. Taklit bir geri
kalm l k alâmetidir. Hele böyle bir millet, Türk milleti gibi zeki, anlay l ve her
yönü ile kabiliyetli olursa, bunlar n bir ba ka milleti taklit etmesi ve onlarda olan
aynen almas asla dü ünülemez, dü ünülmemesi gerekir. Türk milleti de zaten
bunu kendisine yak t ramaz, hazmedemez.
DiEer taraftan, bir milletin ba ka baz milletlerden, bilim ve teknik aç dan
geri kalm olmas ve diEer milletlerin bu yönlerden kendilerine olan üstünlüEü,
o milletin tarihi boyunca ortaya koyup geli tirdiEi medeniyetini, âdet ve kültürünü ortadan kald rmaz. Türk milleti de as rlar n kendisine kazand rd E tarihi tecrübe ve medeniyet ile slâm Dininin kendilerine kazand rd E güzel ahlâk ve fazilete sahip bir millettir. Milletimizin belli bir dönemde ilim ve teknik aç dan diEer
milletlerden geri kalm olmas , onlar n kültürlerini, medeniyetlerini ve hukuklar n almalar n tabii ve me ru k lmaz. Çünkü Türk milleti olarak bizim, hem kendimize has kültürümüz, hem medeniyetimiz ve hem de ya ay m za uygun,
kendi hukukumuz vard r.
As rlardan beri uygulad klar slâm Hukuku Milletimize kendi özelliEini tezahür ettiren bir benlik kazand rm ve bu hukuk onun ayr lmaz bir vasf hâline
gelen temel unsuru olmu tur.
Bugün pek çok ülkenin Hukuk Fakültelerinde okutulmakta olan hukuk sistemleri aras nda slâm Hukukunun da okutulmakta olduEunu görmekteyiz. Ancak 1926 y l nda “ sviçre Medeni Kanunu”nu, olduEu gibi tercüme ederek almam z ve uygulamaya koymam zla birlikte o zamana kadar okutulmakta olan
slâm Hukuku art k Hukuk Fakültesinin program ndan da ç kar lm , ders olarak
okutulmaktan kald r lm bulunmaktad r. Sadece okutulmaktan kald r lmakla
kal nmam , bu fakültede bir taraftan modern hukuk okutulurken, diEer taraftan
da slâm Hukukuna, hiçbir ilmilik özelliEi ta mayan, yani bilimsel olmayan tenkitler yöneltilmesi de ihmal edilmemi tir. Böylece, as rlarca pek çok devlet taraf ndan uygulanm ve uyguland E her memlekette o milletin müspet hukuku
olmu , Türk milletinin benliEini olu turmu bu hukuk aleyhine, cehâlet ve bilgisizce bir dü manl k doEmu tur. Yeni yeti en hukukçular m z da bu hukuktan
tamamen uzak olduklar için, bu söylenenlerin doEru olduEunu kabul etmek
durumunda kalm lard r.
Bugün slâm Hukukunun baz Hukuk Fakültelerimizde seçmeli ders olarak
okutulmakta olmas onun tarihe terk edilemeyeceEinin bir i areti olarak kabul
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edilebilir. Bu sebeple biz de slâm Hukukuna giri niteliEinde “ slâm Hukukunda
2ahsiyet Ve Hakiki 2ah s” konusuna bir göz atarak “Hakiki 2ah s” üzerinde
durmak, konunun slâm Hukuku aç s ndan ne ifade ettiEini deEerlendirmek istiyoruz. Durumu slâm Hukuku aç s ndan ele al rken, ayn zamanda bugünkü
hukukun konuya nas l bakt E na da yer vereceEiz. Böylece konunun, ilgilenen
kimseler aç s ndan mukayeseli hale gelmi olacaE n dü ünüyoruz. Ancak böyle
bir inceleme önceki y llara dayand E ndan, bugünkü hukukumuzla ilgili olarak
vereceEimiz bilgiler ve at fta bulunacaE m z Medeni Kanun maddeleri, eski kanun maddeleri olacakt r. Buna da ba lang çta dikkat çekmek isteriz.
I – *AHS"YET
Hukuk söz konusu olduEu yerde önce akla insan gelir. Çünkü hukukla en
yak n ilgisi olan insand r. Hukuk, bir ah s olarak insanlar n birbirleri ile ve âmme ile kar l kl münasebet ve menfaatlerini düzenleyen kurallar n bütünüdür.1
slâm Dininin hem insanlar n birbirleri ile ve hem de Allah’la olan münasebetlerini tanzim edici olarak getirdiEi esaslar , slâm Hukuku birer kural haline
getirerek düzenlemi tir. Bu duruma göre her iki münasebette de insan, hukukun
süjesi durumundad r.
Toplum halinde ya ayan insan hukuk aç s ndan iki yönden deEerlendirmek mümkündür. Bunlardan birisi, insan n tek ba na ele al narak hukuki yönden incelenmesidir. nsan tek ba na ele al n nca, onun ahsiyeti ve ahs ile ilgili
olan haklar incelenebilir. DiEeri de insan n, diEer insanlar ve hak sahipleri ile
olan baEl l k ve münasebetleri yönünden ele al n p incelenmesidir.2
Hukuki anlamda “ ah s”, hak sahibi olabilen, haklardan yararlanabilen
varl k demektir. Çünkü haklar ah slar için vard r. Bir hakk n tasavvur edilebilmesi için onunla birlikte bu hak kendisine baElanm bulunan bir “ ah s” n bulunmas zaruridir. Hukukta her hakk n bir sahibi vard r. Sahipsiz, mücerret ve
bo lukta duran bir hak tasavvur etmeye imkân yoktur. Hususi Hukukta sahipsiz
“ ey” olabilir, fakat sahipsiz “hak” olamaz.3
sviçre ve Türk Medeni Kanunlar , ahs n manevi varl klar üzerindeki haklar n hepsini birden “ ahsiyet haklar ” olarak kabul etmi tir. Buna göre ahsiyet,
insan n kendi mevcudiyetine baEl fizik ve manevi, hukuki deEer ve varl klar n n
bütününü ifade eder.
Ancak bu durum, yaln zca insana ait bir ey olmad E için de Türk Medeni
Kanunu “ ah s” tabiri ile hem tek ve fizik varl k olan insan , hem de topluluk
mahiyeti gösteren “hükmi ah s”lar ifade etmektedir. Frans z ve Roma hukuklar nda ise “ ah s” tabiri sadece insan ifade eder.

1

Birsen, Kemaleddin, Medeni Hukuk Dersleri, Beˆinci bask~, •st., 1959, s.6.
Birsen, a.g.e., 140.
Velidedeo€lu, H~fz~ Veldet, Türk Medeni Hukuku, •st., 1959, I., Cüz 1, s.252,253; cüz 2, s.19; Karaman, Hayreddin,
Mukayeseli !slâm Hukuku, I-II, •st., 1974, I, 171.
2
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sviçre ve Türk Medeni Kanunlar insan için, “hakiki ah s” tabirini kullanarak onu, insandan ayr bir ahsiyet varl E bulunan “hükmi ah s”tan ay r r.
Çünkü “hakiki ah s”lar tek ki idirler. Halbuki her hükmi ah sta bir topluluk
mefhumu bulunmaktad r. Bu topluluk, derneklerde olduEu gibi, insan topluluEu;
vak f ve tesislerde olduEu gibi, mal topluluEu veya umumi olarak, ticari irketlerde olduEu gibi, hem insan ve hem de mal topluluEu olabilir.4
Bu topluluk ve varl klar ister irketler, ister cemiyetler eklinde olsun, kendilerini olu turan ah slardan ayr birer ahsiyete sahiptirler. Bunlar da diEer
insanlar yani “hakiki ah s”lar gibi, kendi aralar nda akitler yapabilir, daha önce
gerçekle mi akitleri bozabilir, ba kalar n borçland r p kendileri de borçlanabilirler ve mülkiyet haklar vard r. Bunlara bugünkü hukuk dilinde “itibari ahsiyet”
veya “manevi ahsiyet” denir ki, “personnalité morale” kar l E d r.
Hukukçular bu tür ahsiyetin mâhiyetinde ihtilâf etmi lerdir. Bu ahsiyet
gerçek bir ahsiyet midir? Yoksa böyle bir ahsiyet farazî midir? Mevcudiyetinin
ve muteber olmas n n artlar nelerdir?... gibi hususlar hukukçular aras nda münaka a konusu olmu tur. Fakat bu münaka alar onun varl E na ve sahip olduEu
ehliyete tesir etmemi tir.
slâm Hukuku da “hakiki ahsiyet”le birlikte “manevi ahsiyet”i de kabul
etmi ve “hükmi ahsiyet”le ilgili olarak pek çok hüküm aç klam t r5.
sviçre ve Türk Medeni Kanunlar nda da “ ah s” tabirinden hem “hakiki
ah s” ve hem de “hükmi ah s” anla lmaktad r. Hükmi ah slarda aile münasebetleri bahis konusu deEildir. Bundan dolay sviçre ve Türk Medeni Kanunlar nda “ ahs n hukuku” ile “aile hukuku” ayr olarak ele al nm , birle tirilmemi tir. Fakat buna mukabil Frans z Medeni Kanununda ah s tabirinden yaln zca
insan kastedildiEi için, “ ahs n hukuku” ile “aile hukuku” birle tirilmi tir.6
slâm Hukukunda ise bu konu belli bir bölümde toplu olarak ele al nmam t r. slâm Hukukunun kendine has bir sistematiEi vard r. Bundan dolay slâm
hukukçular “ ah s” ve “ ahs n hukuku” ile ilgili konular , i ledikleri konunun
gerektirdiEi tarzda “F k h” ve “F k h Usûlü” ile ilgili eserlerin çe itli konular içinde deEerlendirmi lerdir. Bu konular n “F k h Usûlü” ile ilgili yaz lan eserlerin “elmahkumu aleyh/müklellef” ba l E alt nda ele al nd E n ve burada ehliyet konusunun i lenmi olduEunu; F k hla ilgili eserlerin de nikâh, mehir, talâk, nafaka,
hacir, iflâs, vasiyet ve ferâiz gibi bölümlerinde ah s ile ehliyetin ve ahs n haklar
ile yükümlülüklerinin ele al narak incelenmi olduEunu görmekteyiz. Durumu bir
cümle ile ve genel olarak ifade edersek; slâm Hukukunda ah s ile ehliyet bir
arada ele al narak i lenmemi tir.

4
Velidedeo€lu, a.g.e., cüz 2, s., 21, 27-28; Zerkâ’, Mustafa Ahmed, el-F%khu’l-!slâmî fî sevbihi’l-cedîd, I-III, D~maˆk,
1385/1965, III, 236 vd.
5
Zerka, a.g.e., III, 237-238.
6
Velidedeo€lu, a.g.e., I, cüz 2, s. 21-22.
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Ancak, Asr m zda bu konuyu ele alan slâm Hukukçular n n onu müstakil
bir ba l k alt nda ele alarak incelediklerini ve konu ile ilgili hususlar maddeler
halinde deEerlendirdiklerini görmekteyiz.
Bu aç klamalardan sonra görüyoruz ki, ahsiyet “hakiki ahsiyet” ve
“hükmi ahsiyet” olarak ikiye ayr lmakta olduEu gibi, ah s da “hakiki ah s” ve
“hükmi ah s” olarak ikiye ayr lmaktad r. Biz bu incelememizde bunlardan yaln zca “hakiki ah s” ele almak ve bunun üzerinde durmak istiyoruz. Böylece bir
taraftan konuya slâm Hukukunun nas l bakt E n tespit ederken, bir taraftan da
bir mukayese imkân doEsun diye, Medeni Hukukta konunun nas l deEerlendirildiEine de temas edeceEiz.
Haklar ah slar için olduEuna göre, “ ah s” ve ahsiyet”in iyi tespit edilmesi gerekir. Aksi halde haklar , ah s olmayan varl klara da nispet etmek gibi bir
gariplikle kar la abiliriz.
DiEer taraftan ah slar n yapt klar bir tak m faaliyetler de vard r. Ancak
bu faaliyetlerin hukuken geçerli olabilmesi, faaliyette bulunan ah slar n hukukun koyduEu kurallara riayet etmelerine, yani kendi istek ve iradeleri ile ve yetkileri dahilinde bu faaliyetlerini sürdürmelerine baEl d r. DiEer bir deyi le, yap lan
bir i in hukuki bir netice doEurabilmesi veya hukuken geçerli olabilmesi için onu
yapan kimsenin sadece ah s olmas yeterli deEildir. Burada ahsiyetle “ehliyet”
aras nda s k bir ili kinin bulunduEu ortaya ç kmaktad r. Bundan dolay da ikisinin bir arada ele al narak deEerlendirilmesi önemlidir. Böyle yapmak ayn zamanda, konu ile ilgilenen kimselere topluca bir bilgi vermek demek olur. Ancak,
biz bu makalemizde yaln zca “hakiki ah s” ele almak ve “ehliyet” konusunu
sonraki bir makaleye b rakmak istiyoruz.
II - HAK"K" *AHIS
“Gerçek ki i” de dediEimiz “hakiki ah s, ehliyet ve zimmet sahibi, haklar
ve vecibeleri olan insan n kendisidir.” Fakat bu yaln zca insan n vücut varl E n
deEil, ayn zamanda manevi varl E n da ifade eder.
Hak sahibi olmak için sadece insan olmak yeterlidir. Bütün çaEda /medeni
milletlerin hukukunda, hukuki manada ah s say lmak ve medeni haklardan
yararlanmak ehliyetini haiz olabilmek için, insan olarak dünyaya gelmi olmak
yeterli görülmü tür.7
Gerçi eski hukuklarda köle hak sahibi say lmaz, o ancak hakka konu olurdu. Nitekim Roma ve ran’da, câhiliye dönemi Araplar nda ve hatta medeni
say lan Avrupa devletlerinin sömürgelerinde bulunan köleler hiçbir zaman hak
sahibi olmam , tamamen bir e ya gibi ancak hakka konu olmu lard r. Çünkü,

7

Zerkâ’, a.g.e., III, 240; Velidedeo€lu, a.g.e., I, cüz 2, s. 21.
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haklara ehliyet konusunda umumilik prensibi, ancak köleliEin kald r lmas ndan
sonra ortaya ç km t r.8
slâm Hukuku ise, köle yapma yollar n daraltm , yaln zca harp neticesinde elde edilen esirlerle s n rland rm ; buna mukabil köleleri hürriyetlerine kavu turmay çok sevapl bir i olarak deEerlendirmi ve baz olaylarda kefaret kabul
etmek suretiyle köle azat etme yollar n geni letmi tir. Böylece kölelik müessesesini kald rmay hedeflemi , onlara ahsiyet vermi tir. Neticede medeni Avrupa’n n ancak geçen as rda gerçekle tirmeye çal t E bu konudaki ba ar y slâm
Hukuku as rlarca önce saElam bulunmaktad r.9
slâm Hukukuna göre insan için as l olan hürriyettir, e itliktir. Yoksa esirlik
ve kölelik deEildir. Baz i lerin özellikleri gereEi olan durumlar istisna kabul edilirse, erkek ile kad n, halife/devlet ba kan ile basit bir i çi ve Arap ile Arap olmayan aras nda hukuk yönünden tam bir e itlik bulunmaktad r.10
Hakiki ah s dediEimiz ve varl E n elle tutup gözle gördüEümüz, bütün faaliyetlerini mü ahede ettiEimiz insan, bir uzviyet ve fizik varl k olduEuna göre
onun ahsiyeti de bu vücut varl E n n ba lad E ve sona erdiEi zaman aras nda,
hukuken bir mevcudiyet ifade eder. Bir ba ka deyi le, hukuk insan bu süre
içinde bir ahsiyet olarak tan r.
nsan n, hayat boyunca ayn durumda kalmad E ve zaman içinde bir tak m deEi iklikler geçirdiEi de bir gerçektir. nsan doEduEu, yani dünyaya geldiEi
andan itibaren büyümeye, ya almaya ba lar. Y llar ilerledikçe de bedeni ve fikri
kabiliyetleri geli ir. Bu sebeple insan, fiil ve muamelelerinde hayatta kald E süre
içinde hep ayn deEildir. Bundan dolay da hayat n n farkl dönemlerinde, ahsiyeti icab , haiz olabileceEi haklar bak m ndan, yani ehliyeti aç s ndan haklardan
istifade etmesi ve haklar kullanmas yönünden farkl l klar göstermesi de normaldir. Zaten ba ka türlü olmas dü ünülemez.11 Bundan dolay insan n ehliyetini, geçirdiEi deEi ikliklere göre ele almak gerekir. Onun için bizim de evvela
ahsiyetin ba lang ç ve biti noktalar n tespit etmemiz gerekmektedir.
Konuya önce bugünkü hukukta nas l olduEuna bir göz atarak bakmak ve
daha sonra da slâm Hukukundaki durumunu, konumunu tespit etmek istiyoruz.
A) *AHS"YET"N BA*LANGICI
2ahsiyetin ba lang c , en az onun devam ettiEi ve bittiEi zaman kadar
önemlidir. Çünkü hak ve borçlanmalar ahsiyetin varl E na baEl d r. Bu bak mdan her eyden önce bu konuyu ele almam z gerekmektedir.
1. Bugünkü Hukuka Göre *ahsiyetin Ba:lang c
8

Velidedeo€lu, a.g.e., I, cüz 2, s. 26; Ebû Zehra Muhammed, Usûlü’l-F%kh, Kahire, 1377/1957, s. 86; Karaman,
a.g.e., I, 173.
Ebu Zehra, a.g.e., 86-87; Karaman, a.g.e., I, 173.
10
Ansay, Sabri ‹akir, Hukuk Tarihinde !slâm Hukuku, •kinci bask~, Ankara, 1954, s. 70, 71.
11
Velidedo€lu, a.g.e., I, cüz 2, s. 28; Birsen, a.g.e., 6.
9
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sviçre ve Türk Medeni Kanunlar nda ahsiyetin ba lang c u ekilde belirlenmektedir: “2ahsiyet, çocuEun saE olarak tamam yla doEduEu andan ba lar.”12
Bundan ahsiyetin kazanabilmesi için, çocuEun tam olarak doEmu olmas , yani göbeEi kesilmese bile, annesinden saE bir ekilde tam ayr lmas gerektiEi
anla lmaktad r. Ayn zamanda hayat n sürdürebilme gücünde olduEunu göstermese de bir an için dahi olsun, ya am olmas çocuEun saE olarak doEduEu
anlam na gelecektir. Halbuki Frans z Medeni Kanununa göre, çocuEun haklardan faydalanabilmesi için, yaln zca saE olarak doEmu olmas yeterli olmay p
hayat kabiliyetini de haiz olmas gerekir.13
Ancak konu ile ilgili olarak yukar da zikrettiEimiz maddenin ikinci k sm nda: “Çocuk, saE olarak doEmak art yla, ana rahmine dü tüEü andan itibaren,
medeni haklardan istifade eder”14 denmektedir.
Henüz Anne karn nda bulunan ve bu durumda iken kendisine “cenin”
denen çocuk için Medeni Kanunun bir çok maddesinde hükümler yer almaktad r. Bunlardan birisi de mirasla ilgilidir. Medeni Kanunda mirasla ilgili olarak
öyle denmektedir:
“Cenin saE olarak doEarsa, mirasç olur. Ölü doEan çocuk mirasç olamaz.”15
Konu ile ilgili bir ba ka madde de öyledir:
“Mirasç lar aras nda cenin varsa taksim, doEmas na b rak l r.”16
Bunlardan anla lmaktad r ki, Medeni Kanunda her ne kadar, ahsiyetin
ba lang c için, doEumun art olduEu aç kça söylenmi ise de, ceninin hak sahibi
olduEunun belirtilmesi ile doEumdan önce de onun ahsiyet varl E kabul edilmektedir. Çünkü onun miras hakk n n varl E ndan söz etmek, onun bir ahsiyet
varl k olarak kabul edilmi olmas demektir.
Ancak Medeni Kanunun 525. maddesi bu konuda daha da dikkat çekicidir. Çünkü bu maddeye göre cenin daha ana rahmine dü memi olsa bile, ileride var olacaE göz önünde bulundurularak ona hak tan nmaktad r. Madde öyledir:
“Miras aç ld E zaman, henüz mevcut olmayan bir kimseyi, terekenin tamam veya terekeye dahil muayyen bir mal için namzet tayin etmek caizdir.”17
Bu maddeye göre bir kimse, gelecekte olacak bir çocuk için bir vasiyette
bulunabilir. Vasiyet yap ld E s rada, isterse o çocuk henüz ana rahmine dü me12
13
14
15
16
17

Medeni Kanun, Madde, 27/1.
Velidedeo€lu, a.g.e, I, cüz 2, s. 28-29; Zerkâ’, a.g.e, III, 241.
Medeni Kanun, madde, 27/2.
Medeni Kanun, madde, 524.
Medeni Kanun, madde, 584.
Medeni Kanun, madde, 525.
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mi olsun, vasiyet geçerlidir; kanunen muteberdir. EEer vasiyet yap ld E nda
çocuk ana rahminde mevcut ise, saE olarak ve tamamen doEunca bu mala hak
kazan r. Ancak vasiyet yapan ölmü olsa ve o öldüEünde çocuk henüz ana rahmine dü mü olmasa, yani anne karn nda mevcut deEilse, miras almaya önce
kanuni vârisler hak kazan r. Ancak ileride böyle bir çocuk meydana gelirse, yukarda zikrettiEimiz madde mucibince, mirasa hak kazanan vârisler vasiyet edilen
mal o çocuEa intikal ettirmekle mükelleftirler.18
Dikkat edilirse Medeni Kanunun ahsiyetin ba lang c n saE olarak ve tamamen doEmaya baElayan maddeleri ile cenine ve hatta henüz cenin bile olmayan mutasavver bir varl Ea hak tan yan bu maddeleri aras nda aç k bir tenakuz bulunduEu görülür. Çünkü Türk Medeni Kanunu, ahsiyet olarak kabul etmediEi, b rak n ana rahminde olmay , tamamen mutasavver bir varl k için hak
tan mak suretiyle onu hak sahibi kabul etmektedir. Halbuki hak sahibi olmak
ahsiyet olmay gerektirir. Zira haklar ancak ah slar için dü ünülebilir; bu sebeple de ahsiyet nispet edilemeyen mutasavver bir varl Ea hak tan nmas gerekir.19
Bize göre bu çeli kili durum, ahsiyetin ba lang c n tamamen doEmaya
deEil, ceninin anne karn nda bulunmas na, ana rahmine dü mü olmaya baElanmakla giderilebilir. Böylece ahsiyetin ba lang c daha önceye çekilmi , yaln zca ahsiyetini kazanm bir varl Ea hak tan nm , böylece kanun da ahsiyet
saymad E bir varl Ea hak tan m olmaktan kurtar lm olur.
2. "slâm Hukukuna Göre *ahsiyetin Ba:lang c
2ahsiyetin ba lang c n tespit hususunda bugünkü hukukun, özellikle de
sviçre ve Türk Medeni Kanunlar n n tespit ve deEerlendirmelerini böylece verdikten sonra, imdi de slâm Hukukunun konuya bak n tespit etmeye çal al m.
Bu konuda hemen unu söyleyebiliriz; slâm Hukuku anne karn ndaki çocuk/cenin için baz haklar tan m t r. Demek ki, slâm Hukuku cenini bir ahsiyet
varl k olarak görmektedir.
Anne karn ndaki çocuEa, yani cenine “haml” de denir.20
Cenin anne karn nda bulunduEu süre içinde, onun bir parças durumunda
olmas sebebiyle, onun aleyhine hiçbir hak yüklenemez; o borçland r lamaz.
Hiçbir yükümlülüEünün bulunmamas ndan dolay o zimmet ve ehliyet sahibi de
deEildir. Fakat bir insan olmas sebebiyle de müstakil bir fizik varl k olarak kabul
edilmi tir. Çünkü o ba l ba na bir hayata sahiptir ve annesinden ayr bir ah st r. Bu yönden bak ld E nda ise, lehine tahakkuk edecek baz haklara sahip ve
ehil olmal d r ve öyledir. Nitekim onun “nesep”, “vâris olma”, “yap lan vasiyeti

18
19
20

Velidedeo€lu, a.g.e., I, cüz 2, s. 31.
Zerkâ’, a.g.e., 241 vd.
Seydiˆehrî, Mahmud Es’ad b. Emin, Ferâidü’l-ferâiz, •zmir, 1311, s. 30; Zerka, a.g.e., III, 242.
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alma” ve ad na yap lan bir “vakf n gelirinden istifade etme” haklar bulunmaktad r.21
Ayr ca bir kimse, vurmak suretiyle veya her hangi bir ba ka sebeple, anne
karn ndaki çocuEun dü mesine sebep olsa, ilerde aç klayacaE m z üzere, bu çocuk saE doEmu say l r ve bundan dolay , bu i i yapan kimse veya “âk le” dediEimiz yak n akrabas , çocuEun yak nlar na be yüz dirhem gümü miktar diyet
ödemek mecburiyetindedir. Bu diyet, dü en çocuEun hayatta bulunan vârisleri
aras nda miras hisselerine göre pay edilir.22
Dü ürülen çocuEun yak nlar na diyet olarak ödenen bu tazminat, Roma
Hukukundan ve bugünkü hukukumuzdan daha geni bir tarzda “haml”in, yani
anne karn ndaki çocuEun mirasç lar na intikal etmektedir.23
Anne karn ndaki çocuEu dü üren veya dü mesine sebep olan kimsenin
ödediEi bu diyete “gurre” denir. Bu miktar diyet, tam diyetin yirmide biridir. Bir
kimse hâmile bir kad na, meselâ tekme ile vursa veya onu dövse veyahut baE r p korkutsa da o kad n da bundan dolay , ba , kollar , t rnaE , saç gibi baz
uzuvlar belli hale gelmi , “müstebînü’l-h lka” olmu çocuEunu dü ürse, bu kimsenin bu diyeti ödemesi gerekir.
Hâmile bir kad n, kocas n n izni olmaks z n, karn ndaki çocuEu dü ürmek
için, meselâ ilâç yap p, yukarda belirttiEimiz vas flar bulunan çocuEunu dü ürse
onun da “gurre” dediEimiz diyeti ödemesi gerekir. Bu diyet, çocuEun vârisleri
aras nda taksim edilirken de eEer dü üren ve bu sebeple diyet ödeyen anne de
hayatta olup vâris durumunda bulunuyorsa, o yokmu gibi davran l r ve mirastan ona her hangi bir hisse verilmez.24
Bir çocuk henüz anne karn nda iken baz haklar tan yan slâm Hukuku, bu
haklar n kendisine, saE doEmas art yla verileceEini bildirmektedir. Bu bak mdan çocuEun bu haklardan faydalanabilmesi için saE olarak dünyaya gelmesinin
önemi vard r. Onun için de önce bunu tespit etmemiz gerekmektedir.
Her eyden önce unu söyleyelim ki, her hangi bir tecavüz sonucu dü ürülen cenin bu s rada saE kabul edilir ve böyle hayata “takdiri hayat” denir. Yani
cenin dü ürüldüEünde saE olarak doEmu kabul edilir.25
Normal olarak bir çocuk dokuz ayda doEar. Ancak bu süre bazen uzar ve
bazen de k sa olabilir. Buna göre, bir çocuEun anne karn nda azami ve asgari
21

Ûdeh, Abdülkadir, et-Te.rî‘u’l-Cinâi’l-!slâmî, •kinci bask~, I-II, Kahire, 1964, II,292; Zerkâ’, a.g.e., III, 740;
Buhârî, Abdülaziz, Ke.fü’l-esrâr alâ Usûli’l-Bezdevî, I-IV, •st., 1308, IV, 239.
•bnü Rüˆd, Ebü’l-Velid Muhammed b. Ahmed b. Ahmed el-Kurtubî (el-Hafîd), Bidâyetü’l-müctehid ve nihâyetü’lmuktes%d (Abdülhalim Muhammed Abdülhalim ve Abdurrahman Hasen Mahmud tashihi ile), I-II, Kahire, 1975, II,
479 vd.; •bnü Âbidîn, Muhammed Emîn, Reddü’l-muhtar ale’d-Dürri’l-muhtâr, I-V, •stanbul, 1257, V, 517; edD~meˆkî, Ebû Abdullah Muhammed b. Abdurrahman, Rahmetü’l-ümme fî’htilâfi’l-eimme, Bulak, 1300, s. 137.
23
Ansay, a.g.e., 69.
24
‹âfi‘î, Ebû Abdillah Muhammed b. •dris, el-Ümm, I-VII, yy., 1388/1968, VI, 93-94; Müzenî, •smail b. Yahya, elMuhtasar (el-Ümm ile birlikte), V, 143; Seydiˆehrî, a.g.e., s. 28-29; Ayr~ca farkl~ görüˆler için bak. ‹âfiî, a.g.e., VII,
383 vd.
25
Zerka, a.g.e., III, 240.
22
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kalma sürelerinin belirlenmesi, hem onun hak sahibi olmas ve hem de her hangi bir hakk n n zayi olmamas aç s ndan önemli ve gereklidir.
Bir ceninin anne karn nda kalma süresi hakk nda slâm Hukukçular aras nda farkl görü ler bulunmaktad r. Bu süre, her ne kadar rivayet zincirinde
tan nmayan birisinin bulunduEu ve rivayetin yalan olduEu konular nda tenkit
edilmi se de26 Hz. Âi e’den (v. 57/677) nakledilen bir esere dayanarak, Ona,
Ebû Hanîfe (v. 150/767) ve genel olarak Hanefilere ve Hanbelilere göre azami
iki y l; Leys b. Sa‘d’a (v. 175/794) göre üç y l, mâm Mâlik’in (v. 179/795) me hur görü üne göre ise be y ld r.
Bir ba ka rivayette ise Hanefilerin d nda kalan diEer üç mezhep imam na
göre “haml”in azami süresi dört y ld r. Ahmed b. Hanbel’den (v. 241/855) nakledilen diEer bir görü e göre ise iki y ld r. mam Sevrî (v. 161/778) ve Leys’in
mezhepleri de böyledir. mam Zührî’ye (v. 124/742) göre de haml alt , yedi y l
sürebilir.27 Hz. Ömer ve bn Hazm’a (v.456/1064) göre ise azami süre, normal
doEum süresi olan dokuz ayd r.
Bu konudaki deEerlendirmelerin bu kadar farkl olmas n n sebebi, bu konuda âyet ve hadislerde, üzerinde âlimlerin ittifak edebilecekleri, bir aç klaman n
bulunmamas d r. Bundan dolay her müçtehit, sahabe ve tâbiînden nakledilen
kavillerden kendisince sahih olana veya çevresinden edindiEi bilgi ve tecrübelerine göre hüküm vermi bulunmaktad r. Ancak ya anan hayatta bu kadar farkl
zamanlarda doEumlar gerçekle mi se bile, genelle tirmek yerine bunlar ender
olaylar olarak deEerlendirmek gerekir. Zira hükümler nadir olana deEil, mutat
olana göre verilir.
Hamlin asgari süresi ise ihtilâfs z alt ayd r. Hz. Ali de hamlin asgari süresinin alt ay olduEunu söylemi tir. Hamlin en az süresinin alt ay olduEunu söyleyenler, bu hükmü âyetlerden ç karmaktad rlar. Nitekim bir âyette Allah ( , " ,
>- ® ® " +) “Onun (anne karn ndaki çocuEun) ta nmas ile sütten kesilmesi
otuz ay sürer”28 buyurulmu tur.
Buna göre çocuEun anne rahmine dü mesi ile onun sütten kesilmesi aras nda otuz ay geçmektedir. Allah yine bir ba ka âyette de ( 9G !, 90¯
:
,
)& ¯ A
. 9 9' ° 9'
) “Anneler çocuklar n , emzirmeyi tamamlatmak
isteyen baba için, tam iki y l emzirirler”29 buyurmu tur. Önceki âyette belirtilen,
çocuEun anne üzerindeki hakk n beyan eden otuz ayl k emzirme süresini ç kard E m zda, çocuEun anne karn nda en az kalma süresini buluruz ki, o da alt ay
eder.30
26

•bn Hazm, el-Muhallâ, VII, 317.
Bilmen, Ömer Nasuhi, Hukuk-% !slâmiyye Ve Ist%lahât-% F%kh%yye Kamusu, I-VI, •stanbul, 1950, II, 423; Ebü’lYakazan, At~yye el-Cebûrî, Hükmü’l-mîrâs fî’.-.erî‘ati’l-!slâmiyye, Ba€dad 1388/1969, s.179.
28
el-Ahkâf, 46/15.
29
el-Bakara, 2/233.
30
•bnü’l-Arabî, Ebû Bekr Muhammed b. Abdillah, Ahkâmü’l-Kur’ân (Ali Muhammed el-Becâvî tahkiki), I-IV, •sâ’lBâbi’l-Halebî ve ‹ürekâh, 1387-88/1967-68, I, 202; III, 1096-1097; Seydiˆehrî, a.g.e., s. 35.
27
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Bu duruma göre bir cenin, nesebinin ölen babas ndan sabit olabilmesi ve
ona vâris olabilmesi için, babas n n ölümünden itibaren, yukarda belirttiEimiz
âlimlerin farkl görü lerine göre, süresi içinde ki, bu sürenin en k sas olan iki y la
kadar doEmas ve ba kas na vâris olabilmesi veya kendi ad na yap lacak bir
vasiyeti kabul edebilmesi için de murisinin ölümünden veya kendisine vasiyet
yap ld E andan itibaren en geç alt aya kadar doEmu olmas gerekir. Çünkü
hamlin en az süresi alt ayd r. Böylece vasiyet yap ld E nda veya vâris olmas
gereken, bir yak n n n öldüEü zamanda anne rahminde olduEu kesinlik kazanm
olsun. Bu olaylar vuku bulduktan sonra anne rahmine dü mü olma ihtimali ise
ortadan kalkm olur.31
EEer çocuk âlimlerin ittifak ettikleri veya farkl olarak belirledikleri süreler
içinde doEmayacak ve daha sonra doEacak olursa, kendisine ancak diEer vârisler kabul ettikleri takdirde miras verilebilir. DiEer vârisler bunu kabul ederlerse,
bu onlar n, murisin ölümü s ras nda çocuEun anne karn nda bulunduEunun
tasdiki anlam na gelir.
Günümüz t bb , bir çocuEun bir güne takvimi y l ndan, yani 365 günden
fazla bir süre anne karn nda kalabileceEini kabul etmemektedir32. Normal süreyi
a an durumlarda da suni doEum yapt rma yoluna gidilmektedir. Bugün t p bilgileri anne karn ndaki çocuEun kaç ayl k, hatta kaç haftal k olduEunu tespit etme
imkân verdiEine göre, durumunun belirlenmesine ihtiyaç duyulan bir kad n n
hem hâmile olup olmad E n n tespitinde, hem de normal doEum süresini geçiren
kad n n hâmilelik durumu ile ilgili olarak bu bilgilerden faydalanmak yerinde
olur. Bu bilgilere dayanarak fetva vermek ise, ayn zamanda, sadece ender görülecek durumlara göre deEil, her türlü tecrübeden sonra, ilmin verilerine dayanarak ve mevcut fiili duruma göre fetva vermek demek olacakt r.
Bu arada una dikkat etmemiz gerekir; çocuEa miras veya ad na yap lan
vasiyeti verebilmemiz için, çocuk saE olarak doEmu olmal d r. Bu da çocuEun
doEumu an nda belirlenir. Yani çocuk doEduEu s rada canl olmal d r.
Daha önce de aç klad E m z gibi, belli vas flar kazanm
dü ürülen çocuk saE doEmu olarak kabul edilecektir.

bulunan, fakat

Bir çocuEun doEum s ras nda saE ve canl olduEu, çocuEun baE rmas , aElamas , gülmesi, aks rmas veya bir uzvunu hareket ettirmesi/k m ldatmas , emmesi... gibi hayat alâmetlerinden birisini göstermesi ile anla l r.33
Yaln zca hareketi, yani k m ldamay hayat belirtisi için kesin bir delil olarak
görmeyen âlimler de bulunmaktad r. Çünkü mücerret hareket/k m ldama, dar
yerden ç kmay takip eden, cismin titremesinden ileri gelebilir. Bu bak mdan
böyle dü ünen kimselere göre çocuEun saE doEduEunun kabul edilebilmesi ve
31
‹âfi‘î, a.g.e., IV, 39; Ebü’l-Yakazân, a.g.e., s. 43; Seydiˆehrî, a.g.e., s. 36 vd.; Zerkâ’, a.g.e., III, 240; Bilmen,
a.g.e., IV, 629; Ansay, a.g.e., s. 70.
32
Zeydân, Abdülkerim, el-Mufassal fî ahkâmi’l-mer’e ve’l-Beyti’l-Müslim fî’.-.erî‘ati’l-!slâmiyye, •kinci Bask~,
Beyrut, 1415/1994, IX, 350; •bn Rüˆd, a.g.e., II, 295; Bilmen, a.g.e., IV, 629.
33
•bn Rüˆd, a.g.e., II, 295; Bilmen, a.g.e., IV, 629.
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böyle bir üphenin giderilebilmesi için, çocuEun saE olduEuna delâlet eden bir
ba ka alâmet daha bulunmal d r.34
EEer bu hayat belirtilerini gösterdiEinde çocuEun vücudunun çoEu ç km
ise, çocuk saE doEmu kabul edilir. Fakat vücudunun az bir k sm ç km iken bu
alâmetlerden birini göstermi ve ölmü ise çocuk ölü olarak doEmu say l r. Az
veya çoEunun ç km olduEunu gösteren ölçü ise, normal olarak doEan çocuklarda göEüstür; göEsün tamam ç km iken hayat alâmetlerinden biri kendisinde
görüldükten sonra ölenler saE; göEsün tamam ç kmadan bu alâmetlerden biri
kendisinde görüldükten sonra ölenler ölü doEmu kabul edilir.
EEer doEum ters olur ve çocuk dünyaya ayak taraf ndan gelirse, bu durumda göbek ölçü olarak al n r; saE iken göbeEi ç km ise, çocuk saE doEmu ,
henüz göbeEi ç kmadan ölenler de ölü olarak doEmu kabul edilirler.35
Yukardan beri izah etmeye çal t E m z, slâm Hukukçular n n anne karn ndaki çocuk için beyan ettikleri bu hükümler gösteriyor ki, slâm Hukukuna
göre ahsiyet, isterse takdiren saE say ls n, saE olarak doEmak art ile, çocuk
daha anne rahmine dü tüEü andan ba lamaktad r.36
Ayr ca slâm Hukukçular n n, ceninin anne karn nda kalabileceEi azami ve
asgari süreleri tespit etmi olmalar , ceninin sahip olabileceEi sadece lehine olan
haklar tahakkuk ettiEinde, mutlaka anne karn nda bulunduEunun bilinmesi gereEini ortaya koyarak ilerde doEabilecek çeki melere/anla mazl klara meydan
vermemeye çal t klar n göstermektedir. Ayn zamanda bu durum, slâm hukukunun “hak” ahsa tan m olduEunu, ah s olmayan, henüz ahsiyet kazanmam , mutasavver bir varl Ea hak tan mad E n da gösterir. Böylece slâm Hukuku, “hak ah slar içindir” prensibine uygun hareket etmi olmaktad r.
B) *AHS"YET"N SONA ERMES"
Hukuk aç s ndan, ahsiyetin ba lang c kadar, biti noktas da önemlidir.
Çünkü hak ve vecibeler, ahsiyetin bulunmad E dönemlerde söz konusu olamaz. Bu bak mdan hukuken ahsiyetin sona erdiEi zaman n da bilinmesi gerekir.
Acaba slâm Hukukuna göre ahsiyet ne zaman sona ermektedir? Bunu tespit
etmeye çal rken, yine önce günümüz hukukunda durumun nas l olduEuna bir
bakal m; sonra da slâm Hukukçular n n bu konudaki, deEerlendirmelerini tespit
etmeye çal al m.
1.

Bugünkü Hukuka Göre *ahsiyetin Sona Ermesi

Eskiden “medeni ölüm” müessesesi denilen hukuki bir müessese vard .
Yani fiilen hayatta ve ya amakta olan bir kimse, hukuken ölmü say l rd . Böyle
kabul edilen kimseler medeni haklardan faydalanma ehliyetlerini kaybettikleri
34

Ûdeh, a.g.e., II, 295.
Zerkâ’, a.g.e., III, 240; Bilmen, a.g.e., IV, 629; Berki, Ali Himmet, !slâm Hukukunda Feraiz ve !ntikal, •stanbul,
1954, s. 17; Berki, Ali Himmet, Miras ve Tatbikat, Ankara, 1968, s. 18.
36
Zerkâ’, a.g.e., III, 240; Karaman, a.g.e., I, 174.
35
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için, bu duruma dü en kimselerin mallar mirasç lar na intikal eder, kar lar da
kendilerinden ayr lm say l r ve dul kabul edilirlerdi. Bu duruma dü en bir kimse
ayn zamanda siyasi haklardan da mahrum olurdu. Ancak biyolojik varl klar n
devam ettirebilmeleri için yaln zca “ivazl akitler” yapabilme hususunda kendilerine cüzi bir ehliyet tan nm t . Bu yolla bir mal iktisap etmi lerse, öldükleri zaman bu mallar devlete kal rd .
Eski Frans z hukukuna göre ruhban s n f na intisap edenler, müebbet kürek, müebbet sürgün gibi baz ceza alanlar kanunen medeni ölümün neticesine
maruz kal rlard .37
Ancak bugünkü hukuk sistemleri içerisinde böyle hukuki bir müessese bulunmamaktad r.
Ölümün de doEum gibi hukuki bir olay olduEunda üphe yoktur. Çünkü
ölüm de hukuki neticeler doEurur. Zaten hukuki olay diye hukuki neticeler doEuran olaylara diyoruz.38 Ancak saE olan bir kimsenin, eskiden olduEu gibi, hukuki ahsiyetini kaybetmesine imkân yoktur.39 Yani ahsiyetin sona ermesi hukuki bir duruma deEil, doErudan doEruya biyolojik ve fizik bir olay olan ölüme
baEl d r. 2ahsiyet ölümle sona erer. 2artlar n mevcut olmas halinde de mahkemece verilen, biraz sonra aç klayacak olduEumuz “kay pl k karar ” ölümün doEurduEu hukuki neticeleri doEurur.40
Bu izahlardan aç kça anla lmaktad r ki, ahsiyet iki sebepten biri ile sona
ermektedir; “ölüm” ve Mahkemece verilecek “kay pl k karar .”
Bunlar ayr ayr ele alarak aç klamam z konunun tam olarak anla lmas n
saElayacakt r. Bu bak mdan önce ölümün ne demek olduEuna ve haklara hangi
yönden ve ne ekilde tesir ettiEine bir göz atal m.
a)

Ölüm Ve Haklara Tesiri

Bu ba l k alt nda ilk olarak ele alacaE m z konu “ölüm”dür. Sonra da ölümün doEuracaE neticeleri ele alacak ve deEerlendirmeye çal acaE z.
aa- Ölüm
Bir kimsenin öldüEü, ahsi hal sicili dediEimiz nüfus sicillerinden veya ahitlerin beyanlar ndan anla l r. Bir kimsenin saE olduEunu veya ölümünü iddia
eden, bu iddias n ispat etmekle yükümlüdür. Nitekim konu ile ilgili olarak Türk
Medeni Kanununda öyle denmektedir:

37
38
39
40

Velidedeo€lu, a.g.e.,
Velidedeo€lu, a.g.e.,
Velidedeo€lu, a.g.e.,
Velidedeo€lu, a.g.e.,

I, cüz 2, s.26; Birsen, a.g.e., s. 142.
I, 280.
I, cüz 2, s. 26; Birsen, a.g.e., s. 193.
I, cüz 2, s. 143; Birsen, a.g.e., s. 193.
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“Bir hakk n kullan lmas için, bir kimsenin vücudunu, yahut öldüEünü, yahut muayyen bir zamanda veya diEer bir ahs n vefat nda saE bulunduEunu
iddia eden kimse iddias n ispata mecburdur.”41
Bazen bir kimsenin cesedi bulunamaz veya toplu ölüm olaylar nda hangisinin önce ölmü olduEu bilinemez. te bu gibi durumlarda nas l hareket edilmesi gerektiEi konusunda da Medeni Kanun öyle demektedir:
“Ölüsü bulunamayan bir kimse, ölümüne muhakkak nazar yla bak lmay
icap edecek ahval içinde kaybolmu ise, o kimse hakikaten ölmü addolunur.”42
Böyle bir durumla kar la an kimseler gerçekten ölmü say l rlar. Konu ile
ilgili olarak Medeni Kanunun diEer bir maddesinde de öyle denmektedir:
“Hangisinin önce veya sonra öldüEünü tayin mümkün olmaks z n ölenler,
bir anda ölmü say l rlar.”43
Böyle bir durumda da, ölenler birbirlerine vâris olabilecek bir yak nl Ea
sahip bulunsalar bile, birbirlerine vâris yap lmaks z n, her birinin bunlar n d ndaki vârisleri kendilerine ayr ayr vâris olurlar.44
ab- Ölümün Haklara Tesiri
Ölümden sonra bir ki iden bütün mali ve bedeni teklifler dü er. Fakat
ba kalar n n kendi üzerinde ve kendisinin ba kalar üzerinde sabit ve mevcut
olan haklar ve kendi ihtiyaçlar hususunda ahs n zimmetinin ölümünden sonra
da devam ettiEi kabul edilir.
Bir ahs n ölümü ile birlikte, mal varl E ile ilgili haklar , doErudan doEruya
mirasç lar na intikal eder. Böyle bir intikal için menkul/ta n r mallarda teslim,
gayrimenkul/ta nmaz mallarda tapu kay tlar na tescil gibi bir tak m art ve muamelelere gerek yoktur.
Ki inin ah s varl E haklar da ölümle sona erer. 2ahsiyet haklar , münhas ran ahsa baEl olan haklar ve ahsi irtifak (gayrimenkul üzerinde b rak lan
yararlanma) hakk böyledir.45
Fakat bir ah s ölmeden bir vasiyet veya bir miras mukavelesi yapm ise,
bu ah s ölünce, miras kendi iradesi doErultusunda taksim edilir. Bu durum
gösteriyor ki, ölüme baEl tasarruflarda, miras b rakan n saEl E nda aç klad E
irade, onun ölümünden sonra da yürümektedir.46
b) Mahkemece Verilen Kay pl k Karar ve Hukuki Neticeleri

41
42
43
44
45
46

Medeni Kanun madde, 28/1.
Medeni Kanun, madde, 30.
Medeni Kanun, madde, 28/2.
Velidedeo€lu, a.g.e., I, cüz 2, s. 145-149; Birsen, a.g.e., s. 194.
Velidedeo€lu, a.g.e., I, cüz 2, s. 144; Berki, Ali Himmet, Hukuk Mant%7% ve Tefsir, Ankara, 1948, s, 124.
Velidedeo€lu, a.g.e., I, cüz 2, s, 144.
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Ölümle ilgili olarak bu deEerlendirmeleri yapt ktan sonra, bir de mahkemece verilen kay pl k karar n n hangi hallerde geçerli olduEuna, bir ölüm olay
gibi deEerlendirilmesi gerektiEine ve bunun haklar üzerindeki tesirine bir göz
atal m. Ancak her eyden önce, kay pl k karar n n mahkemece nas l verildiEini
k saca anlatal m.
ba) Mahkemece Verilen Kay pl k Karar
nsanlar bazen ölüm tehlikesi bulunan bir yerde kaybolurlar veya böyle bir
tehlike bahis konusu olmad E halde, kendilerinden uzun zaman hiçbir haber
al namaz. Ölüm tehlikesi bulunan bir yerde kaybolma durumunda, kaybolan
kimse hakk nda, kay pl k karar isteyebilmek için, kaybolma zaman ndan itibaren
en az bir y l geçmi olmas gerekir. Fakat tehlike mutlak ve kesin ise, o zaman
kay pl k karar na lüzum kalmaz. Çünkü bu durumda o kimse gerçekten ölmü
say l r.47
Kendisinden uzun zaman hiçbir haber al namayan bir kimse hakk nda kay pl k karar alabilmek için, kendisinden en son haber alma tarihinden itibaren
en az be y l geçmi olmas gerekir.48
Bununla birlikte bir kimse hakk nda kay pl k karar alabilmek için, yukar daki artlar n tahakkuk etmesi halinde, haklar onun ölümüne baEl kimselerin,
meselâ kay p kimsenin kar s , kay p kar ise kocas n n, diEer kanuni mirasç lar n n, ölüme baEl bir tasarrufla kendisi taraf ndan nasbedilen mirasç lar n veya
belli bir mal üzerinde hak sahibi ba ka ki ilerin talepte bulunmalar gerekir. Böyle bir talepte bulunulduEu zaman hâkim, muayyen bir müddet içinde, kaybolan
kimse hakk nda, malumat verecek olanlar usulüne uygun olarak ilân edilecek
olan bir tebliEle mahkemeye davet eder. Bu müddet birinci, ilân tarihinden itibaren en az bir y ld r.49
Buna göre ölüm tehlikesinin bulunduEu yerde kaybolan bir kimse için kay pl k karar , kaybolduEu andan itibaren en az iki, kendisinden uzun zaman her
hangi bir haber al namayan kimseler hakk nda, en az alt y l sonra al nabilecek
demektir.
lân süresi bitmeden kay p kimse ortaya ç kar veya kendisinden kesin bir
haber al n rsa veyahut ölmü olup da ölüm tarihi bilinecek olursa, kay pl k karar
talebi dü er. Fakat bahsedilen süre içinde kendisi hakk nda hiçbir bilgi al namazsa, hakk nda, hâkim taraf ndan “kay pl k karar ” verilir.50
bb) Kay pl k Karar n n Hukuki Neticeleri

47
48
49
50

Medeni Kanun, madde, 30.
Medeni Kanun, madde, 32/1.
Medeni Kanun, madde, 32.
Velidedeo€lu, a.g.e., I, cüz 2, s. 149-154.
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Bir kimse hakk nda “kay pl k karar ” al n nca, bu karar baz hukuki neticeler doEurur. Kay pl k karar n n, ölümden farkl olarak makabline de ümulü vard r. Nitekim bu konuda Medeni Kanunda öyle denmektedir:
“Ölüm tehlikesinden, yahut son haber gününden itibaren hüküm ifade
eder.”51
Ölümde olduEu gibi, kay pl k karar verildiEinde de kaybolan kimsenin ah s varl E haklar ortadan kalkar, fakat e i dul kalm olmaz; evlilikleri devam
eder. Çünkü Medeni Kanunda konu ile ilgili olarak:
“GaipliEine hükmedilen kimsenin kocas veya kar s , hâkim evliliEin feshine hükmetmedikçe, evlenemez. Gaibin kar veya kocas evliliEin feshini gaiplik
davas ile birlikte talep edebileceEi gibi, ayr ca da dava edebilir”,52 denmektedir.
Hakk nda “kay pl k karar ” verilen ki inin mal varl E hakk da bu kararla
kanuni mirasç lar na geçer. EvliliEin feshine karar verilmediEi durumlarda e de,
kanuni mirasç say ld E için ve aralar nda henüz evlilik baE devam ettiEinden,
miras al r.
Ancak bu ekilde e in, hem kay p hayatta imi gibi, onunla evli kabul
edilmesi, hem de ondan miras almas , hukuk yönünden garip bir durum arz
etmektedir.53
Miras kay pl k karar verildikten sonra aç l r ve taksim olunur. Yaln z mirasç lardan, kay p kimsenin meydana ç kmas halinde, miras ona iade etmeyi
garantiye almak için, bir teminat al n r. Bu teminat ölüm tehlikesinin bulunduEu
durumlarda verilen kay pl k karar için be y l, uzun süre kendisinden bir haber
alamamaktan dolay al nan “kay pl k karar ” için on be y ld r.
EEer kay p kimse, bu kay pl E esnas nda ba ka birine vâris olmu da
mahkeme onun hissesini resmen idare etmi ise, bu mal kay p kimsenin mirasç lar na deEil de bu mal b rakan kimsenin ölümü halinde, kay p hayatta olmasayd , kimlere dü ecek idi ise, o kimselere teminat kar l E nda teslim olunur.54
Kay p kimse geri gelirse, aradan ne kadar zaman geçmi olursa olsun, mirasa el koymu olanlar bu miras iade etmeye mecburdurlar.55
2. "slâm Hukukuna Göre *ahsiyetin Sona Ermesi
Günümüz hukukuna göre ölüm ve bunun getirdiEi hukuki neticeleri böylece tespit ettikten ve bu kadarla yetinmeyi yeterli bulduktan sonra, imdi de
slâm Hukukuna göre, önce ölümün nas l deEerlendirilmi olduEuna bir göz
atal m.
51
52
53
54
55

Medeni Kanun, madde, 34.
Medeni Kanun, madde, 94.
Velidedo€lu, a.g.e., I, cüz 2, s. 156.
Medeni Kanun, madde, 526, 528; Velidedo€lu, a.g.e., I, cüz 2,s. 157.
Velidedeo€lu, a.g.e., I, cüz 2, s. 157.
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a) Ölüm
slâm Hukuku aç s ndan üç türlü ölüm dü ünülmü tür; “takdiri ölüm”,
“hükmi ölüm” ve “hakiki ölüm.” 2imdi de bunlar k saca aç klamaya çal al m.
aa- Takdiri Ölüm
Bunlardan takdiri ölüm, anne karn ndaki çocuEun dü ürülmek suretiyle
meydana gelen ölüm eklidir. “Cenin” dediEimiz anne karn ndaki bu çocuEun,
annenin karn na vurmak veya ba ka bir sebeple dü ürülmesine sebep olan kimseye, daha önce izah ettiEimiz üzere, “gurre” denen 500 dirhem gümü miktar
bir bedel/diyet ödeme cezas verilir. Böyle bir ceza verilmesi için, slâm Hukukçular n n çoEunluEuna göre, ceninin uzuvlar n n te ekkül etmi olmas gerekir.
BilindiEi gibi anne karn ndaki çocuk takdiren saE kabul edilmektedir. Bu sebeple
cenin ölü olarak dü tüEü için, hayat gibi onun ölümü de takdiridir.
ab- Hükmi Ölüm
“Hükmi ölüm” de kay p kimse hakk nda hâkim taraf ndan verilecek hükümle belirlenecek ölüm durumudur. Kay p kimseye “mefkûd” denir. Mefkûd,
nerede olduEu, ölü veya saE olduEu bilinmeyen kimse demektir. Konunun özelliEi bulunmas sebebiyle, bu ölüm ekli üzerinde ayr ca durulacak ve hükümleri
aç klanacakt r.
ac- Hakiki Ölüm
“Hakiki ölüm” dediEimiz, bir kimsenin gerçekten vefat etmesi ile ortaya ç kan ölüm eklidir. Bu ölüm, konu ile ilgili kimselerin ikrar ve bizzat görmek veya
duymak suretiyle, yap lacak ahitliklerle sabit olur.56
Kaybolan kimsenin ölümü ile ilgili olarak yap lacak âhitlikle onun “hakiki
ölüm”ü de sabit olur. Meselâ, kaybolan bir kimsenin vârisleri onun vefat etmi
olduEunu söyleyerek emanette bulunan bir mal n veya bir alacaE n almak için
dava etseler, kendisinde emanet bulunan veya bu kaybolan ki iye borçlu olan
kimseler de o ahs n ölmediEini söyleseler; vârislerin iki âdil âhitle ölmü olduEunu ispat etmi olmalar halinde, bu kimsenin hakikaten ölmü olduEu sabit
olur. Böylece art k o kimse “mefkûd” olmaktan da ç km olur.
Böyle bir durumda mefkûdun ölümü hakk nda ileri sürülen delil, hayatta
olduEuna dair ileri sürülen delile tercih edilir. Meselâ, böyle bir kimsenin ölümü
halinde ona vâris olabilecek birisi, onun ölmü olduEunu; ona borçlu bulunan
birisi de onun halen hayatta olduEunu iddia ederek, iddialar n ispat için kar l kl olarak ayn derecede delil getirseler, bunlardan vârisin getirdiEi delil tercih
olunur.57
b) Ölümün GetirdiBi Hukuki Neticeler
56
57

Ebü’l-Yakazan, a.g.e., s. 41.
Seydiˆehrî, a.g.e., s. 22 vd.
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slâm Hukukuna göre “ ahsiyet, isterse doEumun hemen akabinde vuku
bulsun, ölümle sona erer.” Fakat ölümle sona eren ahsiyet, onun eserlerinden
olan “ehliyet” ve “zimmet”in de sona ermesini gerektirmemektedir.
Bir sonraki yaz m zda daha geni bir ekilde üzerinde duracaE m z “ehliyet”in lügat anlam , yeterli ve lây k olmak; st lah anlam da 2âri‘in ah sta takdir
ettiEi, onu er‘î hitaba uygun bir mahal k lan vas f demektir. “Zimmet” ise, korunmas gereken ve kaybedilmesi k nanmay gerektiren ahid, taahhhüd ve eman
demektir. Ist lah olarak da ahs n emir ve nehiylere muhatap olma, haklar ve
borçlar edinme ehliyet ve kabiliyeti demektir. Yani zimmet, ki inin hukuken bir
ah s olmas n saElayan veya bunu meydana getiren mümeyyiz vas f; diEer bir
deyi le, ahs n hak ve vazifeye, borçlanmaya ve borçland rmaya ehil olmas d r.58
Bu duruma göre “vücub ehliyeti” ve “zimmet”, ahs n ölümden önceki hayat yla
ilgili baz i lere baEl olan haklar n tasfiyesine kadar devam eder. Meselâ, bir
kimse ölmeden önce, umuma ait bir yolda, izinsiz olarak bir çukur kazsa da,
ölümünden sonra buraya bir hayvan dü erek ölse, tazmin etmesi gereken bir i i
bizzat yapm olmas ndan dolay o hayvan n k ymeti çukuru kazan kimsenin
zimmetine taalluk eder ve hayvan n deEeri b rakt E terekesinden al n r. Yine
ölmeden önce, avlanmak için kurduEu bir tuzaEa ölümünden sonra dü en bir av
da, henüz hayatta iken mülkiyetin sebebini bizzat i lemi olmas ndan dolay ,
onun mal olur ve bu av b rakt E terekesine dahil edilir.
Ancak Ansay’a göre ölüm esas itibariyle “zimmet”e son verir.59
Her ne kadar konu ile ilgili hüküm, özet olarak böyle ise de “ehliyet” ve
“zimmet”in ölümden sonra da devam ettiEinin kabul edilmesi istisnai bir durumdur. Bu, hakk nda hüküm bulunmas ndan dolay zaruretten dolay böyle
olmu tur. Yoksa “ehliyet” ve “zimmet”in ölümden sonra, yeni hükümler meydana getirmeye elveri li olmas ve bunun devam etmesi bahis konusu deEildir.
Bundan dolay meselâ, ölüye yap lacak bir vasiyet veya hibe sahih ve geçerli
olmaz.60
Bu görü Hanefi âlimlerine ait olup bu konuda deEi ik daha ba ka tercihler de bulunmaktad r. Ancak konunun daha iyi anla labilmesi, bu görü lere
“ehliyet” ve “zimmet” hakk nda yeterli bilgi verdikten sonra ileride yer vermek
istiyoruz.
c) Kay p/Mefkûd/Gaip Kimse
Gerek hakk nda hâkim taraf ndan bir karar verilmi olsun, gerek verilmeden önceki duruma göre, hukuki yönden ele al nmas gereken kimselerden birisi
de “kay p kimse”dir. Yukar da da ifade ettiEimiz gibi nerede olduEu, saE olup

58

Yaz~r, Muhammed Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili Yeni Mealli Türkçe Tefsir, I-IX, •stanbul, 1936, III, 2464-2465;
Ansay, a.g.e., s. 69.
Ansay, a.g.e., s. 75.
60
Zerkâ’, a.g.e., III, 242; Karaman, a.g.e., I, 174, 175.
59
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olmad E bilinmeyen kimseye “mefkûd” denir.61 Böyle bir kimseye “gaybet-i
munkat a ile gâib” de denir.62
EEer kaybolan kimsenin saE olduEu biliniyor da nerede olduEu bilinmiyorsa buna mefkûd deEil, “gâib” denir.63
Yukar da müstakil bir ba l k alt nda inceleyeceEimizi söylediEimiz “hükmi
ölüm” karar da böyle kimseler hakk nda verilen bir karard r. Bu bak mdan bu
konuyu biraz aç klamam z faydal olacakt r.
2ahsiyeti sona erdiren olaylardan biri de hâkimin vereceEi ölüm karar ile
tahakkuk edecek olan “hükmi ölüm”dür. Böyle bir hükmün nas l verildiEine
geçmeden önce “mefkûd” ile ilgili ne gibi hükümler dü ünülmü , onun hakk nda
ne gibi hükümlerin var olduEuna bir göz atmam z uygun olacakt r.
d) “Mefkûd”la "lgili Hükümler
Âlimler “mefkûd”la ilgili iki türlü hüküm olabileceEini dü ünmü lerdir. Bu
hükümlerin neler olduEunu ele alarak deEerlendirmeye çal al m.
da) “Mefkûd”un Ölümüne BaBl Bulunan Ve Kendisi "le "lgili
Olan Hükümler
Mefkûd, kendisi ile ilgili hükümlerde saE kabul edilir. Çünkü kaybolduEunda onun hayatta olduEu kesin olarak bilinmektedir. Zira, “bir eyin bulunduEu hal üzere kalmas as ld r”64 ve “bir zamanda sabit olan eyin, hilâf na delil
olmad kça, bekas yla hükmolunur”65 gibi külli kaideler bunu gerektirir. Binaenaleyh hakikaten veya hükmen aksi sabit oluncaya kadar, kaybolan kimsenin yaad E kabul edilir. Bundan dolay ölümüne baEl olan ve kendisiyle ilgili hükümlerde “mefkûd” saE say l r. Buna göre mefkûd hakk nda öldüEüne dair bir hüküm verilmeden önce, ona kimse vâris olamaz. Mallar yak nlar ve akrabalar
aras nda taksim edilemediEi gibi, bu mallara hazine de müdahale edemez. Aksine onun mallar n n idare ve muhafazas için mahkemece bir kayy m tayin edilir.
EEer daha önce bir vekil var idiyse, onu tayin eden kimse kaybolmakla bu vekil
azledilmi olmaz. Vekilin vekâleti devam eder.
Hakk nda, hâkim taraf ndan, öldüEüne dair bir karar verilmeden
“mefkûd”un kar s da bir ba kas ile evlenemez. Ancak Mâlikilere göre, aradan
dört y l geçtikten sonra, kar s isterse, hâkim, kad n n kocas ile aralar n ay r r ve
kad n gerekli iddetini de bekledikten sonra, bir ba kas ile evlenebilir. ÖldüEüne
dair hüküm verildikten sonra, vârisleri aras nda, mallar da taksim edilebilir.
Mefkûd, hâkim taraf ndan, ölümüne dair hüküm verildikten sonra ç kagelse, kar s hakk nda verilen ayr lma karar bozulmaz. Mallar eEer vârislerin elle61
62
63
64
65

Ansay, a.g.e., s. 75.
Seydiˆehrî, a.g.e., s. 22.
Zerkâ’, a.g.e., III, 253.
Mecelle, madde, 5.
Mecelle, madde, 10.
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rinde mevcut bulunuyorsa, bu mallar kendisine geri verilir. Fakat vârisler taraf ndan daha önce harcanm , bir ekilde elden ç kar lm ise, bu mallar ayr ca
onlara ödettirilmez.66
ler

db) Mefkûdun Hayat na BaBl Bulunan Ba:kas "le "lgili Hüküm-

Mefkûd, hayat na baEl bulunan ve ba kas ile ilgili hükümlerde ölü say l r.
Gerçek ortaya ç k ncaya kadar da bütün haklar sakl tutulur.
Bu duruma göre kaybolmas ndan sonra, mefkûdun bir yak n vefat edecek
olsa, ondan kendisine isabet eden miras hissesi ayr l p bekletilir. DiEer vârislerde
bu kimse kaybolmadan önce ne kadar hisse alacak idi iseler, kendilerine o kadar
miras verilir. Kaybolan kimse hayatta iken, miras alamayacak durumda bulunanlar varsa onlara da miras verilmez.
Mirastan mefkûdun hissesine dü en miktar kayy m taraf ndan korunur.
EEer mefkûd daha sonra ç kar, gelir veya hayatta olduEu anla l rsa, ayr lan bu
hisse kendisine verilir.
Kaybolan kimsenin ölmü olduEu anla l r veya bekleme süresi dolduEu
için hâkim, öldüEüne hüküm verirse, mefkûd kaybolduEu tarihte ölmü say l r.
Bundan dolay , o yokken kimlerin ne nispette vâris olmalar ve bunlar n ne kadar miras almalar gerekiyorsa, mefkûd için ayr lan hisse, bunlara o nispette
taksim edilmek üzere geri verilir. Ayr ca bunun yokluEunda vâris olacak durumda bulunanlara da, almalar gereken hisse verilir.
Böylece mefkûd, kaybolduEu zaman ile ölümüne dair hüküm verildiEi zaman aras nda ölen bir yak n bulunsa ona vâris olamaz.
Mefkûda bir ey vasiyet edildiEinde bu da onun ad na bekletilir. EEer hayatta olduEu anla l rsa vasiyet edilen bu mal kendisine verilir. Bekleme süresi
sona erdiEi için hâkim taraf ndan ölümüne hüküm verilince de vasiyet edilen
ey, vasiyet eden ki i halen hayatta ise kendisine, eEer o bu hükümden daha
önce ölmü se, onun vârislerine geri verilir. Daha sonra da mallar vârisler aras nda mirastaki hisseleri nispetinde taksim edilir.67
mâm Mâlik (v. 179/795) ve mâm 2âfi‘î’nin (v. 204/819) mefkûdun miras ile ilgili hususlardaki görü leri Hanefilerinki gibidir.68
e) Mefkûdun Ölümü
Mefkûdla ilgili olarak hükümleri böylece s ralad ktan sonra, onun ölümü
ile ilgili duruma da bir göz atal m.
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Seydiˆehrî, a.g.e., s. 23; Zerkâ’, a.g.e., III, 254; Ansay, a.g.e., s. 64, 75-76.
Kâsânî, Alâuddin Ebû Bekr b. Mes‘ûd, Bedâi‘u’s-sanâi‘ fî tertîbi’.-.erâi‘, I-X, Kahire, 1971-1972, VIII, 3858;
Seydiˆehrî, a.g.e., s. 23 vd.; Ansay, a.g.e., s. 76; Karaman, a.g.e., I, 175, 176.
68
Kâsânî, a.g.e., VIII, 3858; Seydiˆehrî, a.g.e., s. 25, 26; Ebü’l-Yakazan, a.g.e., s. 171.
67
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Mefkûd hakk nda biri “hakiki”, diEeri de “hükmi” olmak üzere iki türlü
ölüm hali dü ünülebilir. 2imdi de bunlar k saca aç klamam z yerinde olacakt r.
ea) Mefkûdun Hakiki Ölümü
Mefkûd hakk nda dü ünülebilecek ölüm ekillerinden hakiki ölümün, bildiEimiz ölüm ekli olduEunu ve iki âdil âhidin âhitlikleri ile sabit olabileceEini
yukar da aç klam t k. Burada onlar yeniden tekrar etmemizin bir faydas olmayacaE için, diEer ölüm eklinin nas l olduEunu aç klamak istiyoruz.
eb) Mefkûdun Hükmi Ölümü
Mefkûdun hükmi ölümü, yeteri kadar bekleme süresi geçtikten sonra, hâkimin kaybolan kimse hakk nda “öldü” hükmünü vermesi ile ortaya ç kan ölüm
eklidir.
Yeteri kadar bekleme süresi hakk nda farkl görü ler bulunmaktad r. Baz lar na göre bu süre bütün beldelerde, baz lar na göre de kaybolan ahs n mensubu bulunduEu beldede bulunan ya tlar ndan, hepsinin vefatlar na kadar geçecek süredir. Bu kadar bir süre geçtikten, yani ya tlar ndan hayatta kimse kalmad ktan sonra, hâkim taraf ndan mefkûd hakk nda “öldü” hükmü verilir.
Ebu Hanife (v. 150/767) den nakledilen bir rivayete göre kaybolan kimse
120 ya na girince; mam Muhammed’e (v. 189/804) göre 110; Ebû Yûsuf’a
(182/798) göre de 105 (bir ba ka rivayete göre ise 100), baz lar na göre de 70
ya na girince, hakk nda ölümüne hüküm verilebilir. Bir k s m âlimlere göre de
kaç ya na gelince hüküm verileceEi konusu devlet ba kan na b rak lm t r; devlet ba kan kaç ya na gelince hüküm verilmesi gerektiEine karar vermi se,
mefkûd hakk nda o ya ta öldüEüne hüküm verilir.
Tercih edilen görü e göre ölüm hükmü, hâkim taraf ndan, mefkûdun doEumundan itibaren 90 y l geçtikten sonra verilir.69 Çünkü bu ya tan daha uzun
bir müddet ya ama ender olduEundan yok hükmünde kabul edilir. EEer bir
kimse ölüm tehlikesinin çok veya muhakkak olduEu bir yerde kaybolmu sa ve
öldüEüne, neredeyse, kesin gözüyle bak lacak kadar bir zaman geçtikten sonra,
hâkim taraf ndan ölümüne hüküm verilebilir. Harp sahas nda kaybolma veya
batan bir gemide bulunma, ölüm tehlikesinin muhakkak olduEu yerlerden say l r.
mâm Muhammede göre böyle bir yerde kaybolan kimsenin mal dört y l
sonra vârisleri aras nda taksim edilir. Ayr ca kar s da vefat iddeti olan “dört ay
on gün” bekledikten sonra bir ba kas ile evlenebilir.70
Osmanl Hukuk- Aile Kanununda normal bir durumda kaybolan kimsenin, öldüEü veya hayatta olduEuna dair bir haber al nmas ndan itibaren, dört y l
bekledikten sonra kar s ile aras n n hâkim taraf ndan tefrikine hüküm verileceEi
69
70

Ansay, a.g.e., s. 76.
Seydiˆehrî, a.g.e., s. 26; Ebü’l-Yakazan, a.g.e., 172.
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esas kabul edilmi tir. Buna göre bu konuda Mâlikilerin görü ünün tercih edilmi
olduEu anla lmaktad r.71
Mefkûdun kar s ile ilgili olarak “harbe i tirak etmi olanlar memleketlerine
döndükten sonra hâkim, kar s ile aralar n n tefrikine hüküm verebilir”72 de
denmi tir.
Nitekim birinci cihan harbi dolay s ile verilmi fetvalarda “harp meydanlar nda kaybolup öldüEü veya hayatta olduEu bilinmeyen bir kimsenin kaybolmas
üzerinden, galip zan has l olacak kadar zaman geçtikten sonra, ölümüne dair
hüküm verilebileceEi ve ölümüne hüküm verildikten sonra, kar s n n bir ba ka
erkekle evlenebileceEi” beyan edildiEi gibi, 1333 tarihli Hukuk- Aile Kanununun
129. maddesinde bu durum u ekilde kabul edilmi tir:
“Birinci nikâh n feshine karar verilmeksizin, sadece ölüm hükmü üzerine
yap lan ikinci evlenme, mefkûdun ortaya ç kmas ile münfesih olacaE gibi, eEer
birinci nikâh n feshine karar verildi idiyse, mefkûdun zuhuru ile ikinci nikâh bât l
olmaz.”73
Kendisinden haber alma ümidi kesilen mefkûdun, dört y l sonra kar s ndan ayr lm say lacaE , yani kar s n n kocas ile aras n n tefrik edilmi olduEuna
hâkim taraf ndan hüküm verilebileceEi ve kad n n iddetini tamamlad ktan sonra
da bir ba kas ile evlenebileceEi görü ü, asl nda Mâlikilerin görü ü olup sonraki
Hanefi âlimleri de bu görü ü benimsemi ler ve ihtiyaç duyulduEunda bu yönde
fetva vermi lerdir.
1953 tarihli “Suriye Ahvâl-i 2ahsiye Kanunu” makbul bir özrü olmadan
kaybolan kimsenin, kaybolduEu tarihten itibaren bir y l geçtikten sonra, kar s n n
bo anmak üzere dava açabileceEi hükmünü getirmi tir. Bu madde ayn zamanda, mefkûd için de geçerlidir.74
EEer kaybolma durumu ölüm tehlikesinin çok olduEu bir yerde deEilse ve
meselâ, bir kimse ticaret için veya s rf seyahat maksad ile bir yere gittiEinde
kaybolmu sa, bu durumda, o kimse hakk nda hüküm vermek için, doksan ya n
tamamlamas beklenmelidir.
2u hususu ayr ca belirtelim ki, kaybolan kimse doksan ya na girmi olmakla ölmü say lmaz. O ancak hâkimin verdiEi “öldü” hükmünden sonra
“hükmen ölü” say l r. Zaten bundan dolay bu tür ölüme “hükmi ölüm” denmi tir. Bu karardan sonra da onun mallar ancak bu hüküm s ras nda hayatta bulunan vârisleri aras nda taksim edilir. Hâkim, hakk nda “öldü” hükmü verdiEi ve
bunun üzerine miras taksim edilmi bir mefkûd sonradan ç kagelse, yaln zca
vârislerin ellerinde bulunan mallar geri alabilir. Telef olan, harcanan mallar
tazmin ettiremez. Çünkü “cevaz- er’î damâna münâfidir.” Yani, slâm Hukuku71
72
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Hukuk-~ Aile Kanunu, madde, 127.
Zerkâ’, a.g.e., III, 254.
Zerkâ’, a.g.e., III, 254; Ansay, a.g.e., s. 76.
Zerkâ’, a.g.e., III, 254, 255.
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nun caiz gördüEü bir konuda art k tazmin etmek olmaz.75 Burada hâkimin verdiEi hükme dayan larak yap lan miras taksimi, slâm Hukukunun o konuda cevaz
vermi olmas demektir.
Böyle bir kimsenin, iddetini tamamlayarak bir ba ka erkekle evlenmi bulunan kar s n n nikâh da onun ortaya ç kmas ile feshedilmez.76
Bütün bu aç klama ve verilen örneklerden de anla lacaE üzere slâm Hukuku gerek sabit olacak, gerek zayi olacak haklar konusunda çok ciddi davranm ve ahsa baEl olan haklar n ancak ahsiyetin ortadan kalkmas halinde kalkabileceEini kabul etmi , ahsiyet devam ederken haklar n yok olmas n önlemi tir. Çünkü as l olan, haklar n ah s için olmas ve ahsiyetle birlikte var olmas d r.
EEer ahsiyet sona ermi se, tabii olarak ona baEl bulunan haklar da sona erecektir.
Fakat ahsiyetin varl E ve devam s ras nda sebepleri bulunan bir hakk n,
ahsiyetin sona ermesinden sonra ortaya ç km bulunmas , ahsiyete baEl olarak onun sabit olmas n gerektirmektedir. Böyle bir dü ünce üphesiz, ahsiyetin
sona ermi olmas na raEmen, hakk n sabit olmas anlam na gelmez.
Yine görülmektedir ki, iddia edildiEi gibi, kay pl k meselesine ilk eEilen ve
konuyu teferruatl kurallara baElayan 1804 tarihli Frans z Medeni Kanunu deEil,
slâm Hukukudur. DiEer bir deyi le “eski hukuklar kay pl k meselesine büyük
önem vermemi lerdir”77 sözü slâm Hukuku için geçerli deEildir; çünkü onun için
söylenmi olamaz. Aksi halde, bu bo ve kuru bir iddiadan öteye geçemez.78
III – *AHS"YETLE "LG"L" D"KER HALLER
2ahsiyetle ilgili incelenecek konular yaln zca, ahsiyetin ba lang c ve sona
ermesinden ibaret deEildir. 2ahsiyetle ilgili bunlardan ba ka haller de bulunmaktad r. Burada onlara da bir atmam z yerinde olacakt r. Bu sebeple de bu hallere
birkaç ba l k alt nda temas etmek istiyoruz.
A) DOKUM VE ÖLÜMLE "LG"L" *AHS" KAYITLAR
2ah slar n doEum ve ölümleri, bir tak m haklar n sabit olmas , kalkmas
veya intikali, evlenme ve bo anma, ah slara tabi olan borçlanma ve borçland rma, nesebin sabit olmas veya diEer mühim olaylar yönünden, gerçekten çok
önemli hukuki neticeler doEuran olaylard r.
Günümüz hukukunda, ah slar n doEum ve ölüm kay tlar aleniyet esas na
uygun bir ekilde devletin denetim ve gözetimi alt nda yap lmaktad r.
slâm Hukukunda ise, bu gibi i ve i lemler, zamanla ilgili görüldüEü ve
her dönemde deEi ebileceEi dü ünüldüEü için, düzenlenmesi ve uygulanmas
75
76
77
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Mecelle, madde, 90.
Seydiˆehrî, a.g.e., s. 26 vd.
•leri sürülen bu iddialar için, Velidedeo€lu, a.g.e., I, cüz 2, s. 149’ a bak~n~z.
Karaman, a.g.e., I, 175.
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“ülü’lemr”e b rak ld E ndan f k h kitaplar nda ayr bir ba l k alt nda ele al n p
i lenmemi tir. Bunlar n tespitinde siyasi, içtimai ve iktisadî olarak büyük faydalar n bulunduEu muhakkakt r. Bütün bu i lerin bir kanun ve nizam dahilinde ele
al n p yürütülmesini saElamak slâm Hukukunda “mesalih-i mürsele” esas na
dayanmaktad r.79
Ayn zamanda ist slah da denilen mesalih-i mürsele, her hangi bir kayda
baEl olmayan, sal verilmi maslahatlar demektir. Mükellefler aç s ndan, maslahat olan, kendisinde maslahat bulunan eyi almak, bir i in maslahat yönünü
tercih etmek anlam na gelir. Bir esas, bir kural olarak da “mesalih-i mürsele,
hakk nda “nas”, “icma’” ve “k yas”a dayanan emredici veya yasaklay c er‘i bir
delil bulunmayan ve slâm’ n ruhuna uygun olan maslahatlar almak” demektir.
Bunun günümüz hukukundaki kar l E “kamu yarar na göre hüküm vermek
veya davranmak” demektir.80
Bizde eskiden doEum ve ölüm gibi olaylar bir yere yazma, onlar n kay tlar n tutma, böylece resmi bir sicil meydana getirme, gibi bir usul yoktu. ÇoEu
zaman babalar çocuklar n n ya lar n unutmamak için doEumlar n Kur’ân- Kerim veya evde mevcut ba ka kitaplar n ön veya arka kapaklar na kaydederlerdi.81
Ancak 8 evval 1298/2 eylül 1881 tarihinde yürürlüEe giren “Nüfus Nizamnamesi” ile nüfusun yaz lmas mecburiyeti getirildi; böylece halk n istatistiEini ç karmak, askerlikle yükümlü bulunanlar n say lar n tespit etmek gibi, i ler
nizama kondu.
Ayr ca yabanc lar n kay tlar n düzenlemek için de 7 temmuz 1900 de bir
nüfus nizamnamesi daha ne redildi. Sonra da 14 aEustos 1914 tarihinde “Sicilli
Nüfus Kanunu” ç kar l p yürürlüEe konuldu. Bu y llardan sonra art k, konu ile
ilgili bütün hususlar daha da geli tirildi ve neticede bugünkü durum ortaya ç kt .82
Huzeyfe b. El-Yemân (v.36/656-657) bir sefer s ras nda Hz. Peygamber
(s.a.) Efendimizin “haydi, halktan ‘müslüman m’ diyenleri bana say n z” buyurduEunu, bunun üzerine bir nüfus say m yap ld E n nakletmektedir. Buna dayanarak Mühelleb b. Ebî Sufra (v. 83/702) da nüfus say m yap lmas n n sünnet
olduEunu söylemi tir. Nüfus say m yap ld E na ve hakk nda hükümler beyan
edildiEine göre, bununla birlikte doEan ve ölenlerin kay tlar n tutmakta bir beis
olmad E gibi, aksine bunun, devletin icraat n kolayla t rma yönünden pek çok
faydalar ve kolayl klar saElad E ve saElayacaE da muhakkakt r.83
79

Zerkâ’, a.g.e., III, 244; Velidedeo€lu, a.g.e., I, cüz 2, s. 159 vd.; Karaman, a.g.e., I, 176, 177.
Ebû Zehra, a.g.e., s. 267; Ansay, a.g.e., s. 45, 46; ‹ener, Abdülkadir, !slâm Hukukunun Kaynaklar%ndan K%yas,
!stihsan, !st%slah, Ankara, 1974, s. 137 vd.
81
Velidedeo€lu, a.g.e., I, cüz 2, s. 160.
82
Velidedeo€lu, a.g.e., I, cüz 2, s, 160 vd.
83
Miras, Kâmil-Naim, Ahmed, Sahih-i Buhari Muhtasar% Tecrîd-i Sarih Tercemesi ve >erhi (Zebîdînin ayn~ adl~
eserinin tercümesi), I-XII, Anakara, 1970, VIII, 418-419.
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B) S"C"L KAYITLARININ "SPAT GÜCÜ
Burada, her hangi bir olayla ilgili olarak tutulan sicil kay tlar n n ne derecede deEer ta d E n da zikretmemiz gerekmektedir. EEer bu kay tlar n bir
fonksiyonu varsa, deEer ifade eder; deEeri yoksa böyle bir i lem yapmaya da
gerek kalmaz.
Tescilin yap labilmesi için verilen beyanlarda çe itli sebeplerle yalan
üphesi bulunduEu dü üncesi ile bu tesciller, yap lacak resmi i lemler aç s ndan,
“Osmanl Usûl-i Muhâkemat Kanunu”nda ve “Mecelle”de yaz l delillerden say lmam t r. Bundan dolay kay t sicilleri meselâ, mali haklarla ilgili konularda
ispat gücüne sahip görülmemi tir. Fakat vasi tayin etmek, evlenmeye izin vermek gibi konular idari kaza salâhiyetine girdiEi için bu konularda bahsedilen
kay tlar yeterli delil olarak kabul edilmi tir84.
Bu konuda Mecellede öyle denilmektedir:
“Yaln z hat ve hâtem ile amel olunmaz. Fakat üphe-i tezvir ve tasniden
salim ise mamulün bih yani medâr- hüküm olur. Ba ka vecih ile sübuta hacet
kalmaz.”85 Yani sadece yaz ve mühürle belirlenmi bir eyle muamele yap lamayacaE , ancak eEer yalan, dolan ve uydurma, düzmeceden uzak ise onunla
amel olunabileceEi ve buna dayan larak hüküm verilebileceEi, bunun yan nda
ba kaca bir ey araman n gerekmeyeceEi ifade edilmi tir.
Ayr ca yine Mecellede öyle denmektedir:
“Berât- Sultânî ve kuyûd- defter-i hâkânî tezvirden emin olmakla mamulün bihtir.”86
Bu maddelerden anla ld E na göre yaz ve kay tlar n hüccet say lmas ve
kendileriyle yetinilmesi onlar n üpheden uzak bulunmalar na baEl k l nm t r.
Bunlar n delil say lmalar da kendilerinde yalan üphesi bulunmamas art na
baElanm t r.
Padi ah fermanlar n n ve resmen tutulan tapu ve kadastro kay tlar n n
yalan dolandan uzak bulunmalar sebebi ile bunlara dayan larak hüküm verilebileceEi kabul edilmi tir. Nitekim Mecelleyi erh edenlerden Ali Haydar Efendi (v.
1355/1936) bu maddelerin aç klamas nda, mahkeme sicilleri ve itina ile haz rlanm kay tlarla amel olunmas gerektiEini beyan ederek bunlar n muteber olduklar n söylemi tir.87
DoEum için mam Ebû Yûsuf ve mam Muhammed’e göre yaln zca
ebenin âhitliEi yeterlidir. Onun çocuEun ölü veya saE olarak doEduEu konusunda vereceEi bilgi doErultusunda âhitliEi kabul edilir. Çünkü doEum, âdet
olarak erkeklerin muttali olamayacaklar hallerdendir.
84
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Zerkâ’, a.g.e., III, 245; Karaman, a.g.e., I, 177.
Mecelle, madde, 1736.
Mecelle, madde, 1737.
Ali Haydar, Hoca Emin Efendi Zade, Düreru’l-hukkâm .erhu Mecelleti’l-ahkâm, I-IV, •stanbul, 1330, IV, 551-554.
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Ölümde de âhitlik için mutlaka ölen kimsenin yan nda bulunmak gerekmez. Bu konuda duymak suretiyle yap lan âhitlikler yeterli olmaktad r. Bu
bak mdan, ölüm haberini duyanlardan i itmek suretiyle ölüm için yap lacak
âhitlikler de geçerlidir.88
C) *AHSIN SOYU VE AKRABALARI "LE OLAN "LG"S"
2ahsiyetle ilgili önemli konulardan biri de “nesep”tir. Çünkü nesebe
baEl olarak ah s için baz haklar doEmaktad r. Gerçi bizzat nesep de ahs n bir
hakk d r. Ancak, nesep sebebi ile ayr ca baz haklar daha doEmaktad r. Bunlar
“miras”, “nafaka” ve aile otoritesinin doEurduEu “velâyet hakk ”d r.
Gerçekte insan n kendisini anne ve babas na ve onlar arac l E ile de diEer akrabalar na baElayan bir nesebi vard r. Bir ki inin nesebi sabit olunca art k
bu deEi mez ve bu durum akrabalar n n hepsine sirayet eder.
Nesebin sabit olmas nda geçerli olan, bir hadiste belirtildiEine göre, “çocuEun yataEa ait olduEu”89 umumi kaidesidir. Yani bir erkekle bir kad n birbirlerine helâl k lan me ru birle me sonunda meydana gelen çocuEun nesebi o erkeEe ait olacakt r. Birle me herkes taraf ndan bilinemeyeceEi için, bunu belli eden
nikâh birle menin olduEuna delil olarak kabul edilmi tir.90
Nesebi bilinmeyen bir çocuk, erkek kendisinden olduEunu ikrar edip o
çocuEun nesebini kendisine nispet etmedikçe, nesep yönünden zina eden erkeEe
baElanamaz. Ayr ca erkek, doEan çocuEun kendisinden olmad E n iddia ediyor
veya bu durumu kesin olarak biliyorsa, çocuEun nesebinin kendisine ait olmad E n tespit ettirmek veya onunla nesep baE n koparabilmek için hâkim huzurunda “liân” yapar.
Nûr Sûresinde me ru k l nan ve yap l ekli aç klanan “liân”, kocan n
kar s na zina isnat etmesi veya doEurduEu çocuEun kendisinden olmad E n söylemesi ile kad n n bunu kabul etmeyerek mahkemeye müracaat etmesi neticesinde hâkim huzurunda yap l r. Liân yapacak erkek ve kad n n ak ll , bâliE, hür
olmalar ve ayn zamanda daha önce, zina iftiras cezas na çarpt r lmam bulunmalar gerekir.
Konuyu aç klayan âyetler öyledir: “E lerine zina isnad nda bulunup da
kendilerinden ba ka âhitleri olmayanlara gelince, onlar n her birinin âhitliEi,
kendisinin doEru söyleyenlerden olduEuna dair dört defa Allah ad na yemin
ederek âhitlik etmesi, be inci defa da, eEer yalan söyleyenlerden ise Allah’ n
lânetinin kendi üzerine olmas n dilemesidir. Kad n n, kocas n n yalan söyleyenlerden olduEuna dair dört defa Allah ad na yemin ve âhitlik etmesi, be inci

88
Serahsî, ‹emsü’l-Eimme, Ebû Bekr Muhammed b. Ahmed b. Sehl, el-Mebsût, I-XXX, •kinci Bask~, Beyrut, Tarihsiz, X, 217; Zerkâ’, a.g.e., III, 245.
89
•mam Buharî, Ebu Abdullah Muhammed b. •smail, es-Sahih, I-VIII, •stanbul, 1257, “Kitabü’l-Me€azî”, bab, 55.
90
Kâsânî, a.g.e., III, 1546-1547.
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defada, eEer (kocas ) doEru söyleyenlerden ise, Allah’ n gazab n n kendi üzerine
olmas n dilemesi kendisinden cezay kald r r.”91
Kar s hakk nda böyle bir isnatta bulunduktan sonra koca, hâkim huzurunda yemin etmekten çekinir ve yemin etmek istemezse hapsedilir. Yok eEer,
kar s hakk nda ileri sürdüEü iddias ndan vazgeçer ve yalan söylediEini kabul
ederse, o zaman, kendisine, namusa iftira cezas (hadd-i kazif) olarak seksen
deEnek/celde vurulur.
Liân hâkim huzurunda ve u ekilde yap l r; önce erkek kar s na yapm
olduEu zina isnad nda doEru söylediEini yeminle dört defa tekrar eder. Be incisinde de, eEer bu konuda yalan söylüyorsa Allah’ n lânetinin kendi üzerine olmas n ister.
Koca yemin edince s ra kad na gelir. Kad n, kocas n n kendisi hakk ndaki iddias n kabul ederse, artlar bulunduEu takdirde, kendisine zina cezas uygulan r.
Bu durumda kad n, ya yemin etmek veya kocas n n, kendisi hakk nda
ileri sürdüEü iddias n n doEruluEunu kabul etmek durumundad r. EEer yemin
etmekten çekinir ve yemin etmezse kad n hapsedilir ve bu iki ktan birini seçinceye kadar hapis cezas devam eder. Yemin etmeyi tercih ederse, yemini u
ekilde yapar; dört defa yeminle teyit ederek hakk nda kocas taraf ndan ileri
sürülen iddialar n iftira olduEunu, kocas n n yalan söylediEini beyan eder ve
be incisinde, eEer kocas doEru söylüyorsa Allah’ n gazab n n kendi üzerine olmas n ister.
EEer kar ve koca aras nda yap lan bu liân, çocuEun nesebini babadan
nefiy, yani kocan n doEan çocuEun kendisinden olmad E iddias üzerine yap lm ise, liândan sonra çocuEun nesebi nefyolunur. Çocuk nesep olarak art k o
babaya baEl olmaz.
Fakat böyle bir durumdan sonra baz hükümler yönünden bu çocuk o
kocan n çocuEu imi gibi muamele görür. Bu ikisi aras nda u hükümler geçerlidir:
1. Adam zekât n bu çocuEa veremez. 2. EEer bu adam o çocuEu öldürecek olursa, çocuEun o adam n çocuEu olma üphesi bulunduEu için, adama
k sas cezas uygulanmaz. 3. Aralar nda mahremlik devam eder. Yani nesebi
nefyedilen k z ise, bu ikisi evlenemezler. 4. Birbirlerinin lehine yapacaklar âhitlikler de câiz olmaz. 5. Bu çocuEun nesebi meçhul say lmaz.92
Liân n sonunda hâkim erkekle kad n n aras n ay r r, yani aralar ndaki
nikâh baE n kald r r. Buna “tefrik” denir. Bu ikisinin bir daha evlenmeleri de
câiz olmaz. ÇocuEun nesebi de sadece annesine baElan r.
91
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Asl nda nesebe iki hal âr z olabilir. Birisi nesebin muteber olmamas , diEeri de nesebin bilinmemesidir. Nesebin muteber olmamas durumu, kad nla
erkeEin me ru bir yolla veya en az ndan me ruluk üphesi bulunan bir yolla
birle memelerinden meydana gelen çocuEun nesebi için dü ünülebilir. Buna
göre zina ile nesep sabit olmaz.
Ancak Hanefilere göre zina “hürmet-i musahere”yi, yani nikâhla meydana gelen evlenme yasaE n gerektirdiEi için, bir kimse zina mahsulü k z ile
veya zinadan olma çocuEunun ba ka bir erkekten olan çocuEu ile evlenemez.
S hriyet, yani evlilikle doEan h s ml k sebebi ile nikâh ebediyen haram
olanlar u dört s n f kimselerdir: 1. Ne kadar yukar da olursa olsun, asl n n kar lar . Anne ve baba taraf ndan dedelerinin kar lar böyledir. 2. Ne kadar a aE da
olursa olsun, füruunun kar lar . OElunun ve oElu veya k z n n oElunun kar lar
gibi. 3. Kar s n n as llar . 4. Kar s n n fürular .
Bunlardan ilk üçü ile bu kimse aras nda hürmet-i musahere sabit olmas
için erkekle kad n aras nda nikâh art olmad E halde, dördüncüsünde artt r.93
Nesebe âr z olan hallerden bir diEeri de nesebin bilinmemesidir. Bu da
bir ahs n kendi memleketinde veya ya ad E yerde me ru bir nesebinin bilinmemesi demektir. Böyle, doEduEu veya bulunduEu yerde me ru bir nesep sahibi olduEu bilinmeyen çocuEa “meçhûlü’n-nesep”, yani “piç” denir.
Bu durumda bulunan bir kimse hakk nda, uygun olan herkes babal k
iddias nda bulunabilir. Ancak bu iddian n geçerli olabilmesi için, nesebi iddia
edilen çocuk, ileri sürülen bu iddiay kabul etmeli; görünü de o kimseyi yalanlar
durumda olmamal d r. Meselâ, bir kimsenin kendi ya t olan veya kendi ya na
yak n bulunan bir kimsenin, kendi çocuEu olduEunu iddia etmesi o kimseyi yalanlar.
Nesep iddia eden kimse, ayn zamanda, bu nesebi kendisine nispet etmelidir. EEer nesebi bir ba kas na isnat ederse, meselâ “meçhûlü’n-nesep” olan
bir kimse için “bu benim karde imdir” derse bu olmaz. Böyle bir söz, nesebin
sabit olmas nda geçersiz olur. O zaman nesebi, üzerine isnat edilmi durumda
bulunan babas bunu kabul etmelidir. Aksi halde nesep sabit olmaz.94
D) EVLÂT ED"NME
2ahsiyeti ilgilendiren konulardan bir de evlât edinmedir. Onun için, slâm Hukuku aç s ndan “evlât edinme”nin ne ifade ettiEi hususuna da k saca
temas edelim.
Hemen söyleyelim ki, slâm Hukukunda “evlât edinme” kurumu yoktur.
Nitekim Kur’ân- Kerîmde Allah konu ile ilgili olarak öyle buyurmaktad r: “Allah, insan n içine iki kalp koymam t r. Allah e lerinizi, z har yapman z suretiyle,
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* -J, ) ; ;

% 4

&5

0 ) ;&;& 4

A

B

anneleriniz gibi (kendinize haram sayman z için) yaratmam t r. Evlâtl klar n z
da öz oEullar n z gibi sayman z me ru k lmam t r. Bunlar sizin dillerinize dolad E n z bo sözlerdir. Allah gerçeEi söylemektedir, doEru yola o eri tirir. Evlâtl klar
babalar na nispet edin. Bu Allah kat nda en doEru oland r. EEer babalar n n kim
olduEunu bilmiyorsan z, bu takdirde onlar din karde i ve dostlar n z olarak kabul edin. çinizden kastederek yapt klar n z bir yana, yan lmalar n zda size bir
sorumluluk yoktur.”95
Bu âyetlerden de aç kça anla lacaE üzere nesep ancak yukarda izah ettiEimiz ekillerden birisiyle, yani ya kan ya da ikrarla; akrabal k da kan, s hriyet
ve ikrarla sabit olmaktad r.
Günümüz hukuklar nda da h s ml k; kan h s ml E , s hri yani evlenme ile
meydana gelen h s ml k ve evlât edinme ekillerinden birisiyle tahakkuk etmektedir. H s mlar aras ndaki nesepler de “sahih” ve “gayri sahih” olabilir. Böyle
farkl olma durumu meselâ miras taksiminde kendini gösterir. S hri h s ml k da
evlenme ile meydana gelmekle beraber, evlenme sona erince s hri h s ml k ortadan kalkmaz. Evlât edinme ise, baz artlar n tahakkuku halinde kabul edilmi tir.96
E) *AHSIN YER "LE "LG"S"
Yer yüzünde her ne kadar çe itli devletler ve çe itli idareler varsa da ve
yer yüzünün her kar topraE çe itli devletler taraf ndan payla lm bulunsa da
her insan yer yüzünün bir parças nda doEar. sterse bu doEum her hangi bir
nakil arac nda vuku bulsun; insan n mutlaka doEduEu bir yer olur. nsan n doEduEu yerde nüfusa kay tl olmas , ticari hayat n ve ikametgâh n ayn yerden
seçmesi, mülkü ve ailesinin burada olmas mümkün olduEu gibi, bunlar n her
birinin yer yüzünün çe itli bölgeleri ve ayr devletlerin sahip olduklar topraklar
üzerinde olmas da mümkündür. Her ne olursa olsun, ahs n yer ile mutlaka bir
ilgisi bulunmaktad r.
2ahs n bu yönlerini tespit eden ve haklar n koruyan hukuk dallar ise;
“Anayasa”, “Hususi Hukuk” ve “Devletler Hususi Hukuku” dallar d r. Bugün bir
kimsenin ikametgâh n n bilinmesi kanuni ve yarg i leri ve i lemleri aç s ndan
büyük önem ta maktad r.97
dare ve yarg ile ilgili konular, günümüz hukukunun usul kanunlar n n
tesisinden önce önemli bir hukuki netice doEurmad E için, ahs n yer ile olan
ilgisine “ slâm Hukuku”nda fazla bir yer verilmemi tir. Çünkü bu konunun ara t r lmas n n neticesi ancak ibadet ve muamelât yönünden mahdut i lere münhas r kalmaktad r.
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slâm Hukukunda hükümlerin taalluku bak m ndan ikametgâh n iki anlam vard r; ahs n oturduEu mesken, yani ev ve ahs n oturduEu ehir, kasaba
gibi yerler.
Mesken veya ev ahs n, devaml olarak orada ya amak maksad bulunmadan, oturduEu yerdir. kametgâh ise ahs n yerle mek niyeti ile seçtiEi ve
oturduEu yerdir.98
1. Mesken Veya Ev "le "lgili Hükümler
slâm Hukukunda ahs ilgilendiren mesken veya ev konusunda belirtilen hükümler, ki inin tamamen evlilik hayat ile ilgili konular ele al narak verilmi
olan hükümlerdir. Biz de bu konuyu iki ba l k halinde ele alarak belirtilen hükümlere bir göz atmak istiyoruz.
a) "ddet Bekleyen Kad n Aç s ndan Mesken/Ev
BilindiEi gibi bo anm veya kocas ölen bir kad n bir ba kas ile hemen
evlenemez. Bir ba kas ile evlenmek isterse, evlenmeden önce, belli bir süre
beklemesi gerekir. Bu bekleme süresine “iddet” denmektedir.
Bo anm veya kocas ölen kad n iddetini, evlilikle kurduEu yuvas olan
meskende/evde geçirir ve orada tamamlar. Buraya kocas n n seçmi olduEu ev
veya mesken de diyebiliriz. ddet beklemekte olan kad n n, bir zaruret bulunmad kça, buradan ayr lmas caiz olmaz. Böyle davranma mecburiyetinin konulmas nda, bo anma veya ölümle evlilik baE n n koptuEu s rada anne karn nda bulunmas muhtemel ceninin nesebini ve kad n n iffetini koruma gibi, güzellikler ve
dini hikmetler bulunmaktad r.
EEer kad n bo anmas n n veya kocas n n ölümünün akabinde evinden
ç kar ve sonra da hâmile olduEunu iddia ederse, bo ayan koca veya ölen kocas n n varisleri bu hâmileliEin evlilik baE n n kopmas ndan sonra meydana gelmi
olduEunu zannedebilirler. Bundan dolay kad n n dinen beklemesi gereken
iddetini ba ka yere ayr lmadan evlilik yuvas nda geçirmesi gerekir. Böylece kad n, aleyhine doEacak muhtemel üphelerden ve her türlü iftiradan sak nm ve
dolay s ile doEacak çocuEun nesebi de korunmu olur.
b) Kad n Kocas n n GösterdiBi Evde Oturur
Evlilik için haz rlanan meskene, kad n eEer “muaccel” yani pe in almas
gereken mehrini önceden alm olursa, kocas na uyarak, onun seçmi olduEu
meskene/eve gidip oturmas gerekir. EEer o eve gitmez veya gittiEi halde haks z
olarak oray terk ederse, kocas na kar itaatsizlik etmi say l r ve bu durum devam ettiEi sürece kocas ndan her hangi bir ekilde nafaka da alamaz.99
2. *ahs n OturduBu Yer/*ehir "le "lgili Hükümler
98
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slâm Hukukuna göre ahs n, oturduEu yer, yani oturmak üzere seçmi
olduEu ehirle de ilgisi bulunmaktad r. Bununla ilgili hükümler de beyan edilmi tir. Bu hükümleri de iki ba l k alt nda ele alarak deEerlendirmemiz mümkün
olacakt r.
a) Kad n n Oturmak Mecburiyetinde BulunduBu Yer
Oturulacak yerle ilgili olan hükümlerden birisi, kad n n oturmak mecburiyetinde bulunduEu yerin neresi olacaE konusudur.
Hanefilere göre kocan n gittiEi yere kar s da gidecektir. Çünkü evlilik
hayat n n esas , kad n n kocas n n ya ad E yerde ya amas na dayan r.
Bu görü te olanlar ilk Hanefi âlimlerdir. Bunlar bu hükmü u âyetten
alm lard r: ( A°:B, 9 A (
' 9 9G ( ) “Bo ad E n z, fakat iddeti dolmam
kad nlar , gücünüz ölçüsünde oturduEunuz yerin bir bölümünde oturtun.”100
Fakat sonra gelen Hanefi âlimler, zamanlar nda insanlar n ahlâklar n n
bozulmas sebebiyle, isterse mehrinin tamam n ödemi olsun, kocan n evlendiEi
kad n ba ka yere götüremeyeceEini söylemi lerdir. Çünkü erkek, kar s kendi
ailesinin yak n nda bulunursa ona eziyet edemez, ama gurbette eziyet edebilir.
Aksi halde yukar daki âyetin devam olan ( 9>' & #'6 9G,. 6/!,) “Onlar
(gitmelerini saElamak için) s k t r p kendilerine zarar vermeye kalk may n”,101
hükmüne ayk r hareket edilmi olunur, demektedirler.
25 ekim 1917 tarihinde yürürlüEe giren “Hukuk- Aile Kararnamesi/Kanunu”nun 71. maddesinde de mezhebin ilk âlimlerinin görü lerine dönülmü tür. Buna göre:
1. EEer kad n evlenirken, ba ka bir yere gitmemeyi art ko mam sa, 2.
Kad n muaccel mehrini alm sa, 3. Hâkim de kad n için, yolculuEuna mani bir
durum görmezse, kad n n kocas na uymas gerekir102.
Bunlar u ekilde toparlamam z mümkündür:
Sefer, yani ba ka bir yere gitmek için, yap lacak yolculuk kad na zarar
vermek için deEil de, adam n i i, kar s n n memleketinde olmad E için ise, yolculuk da kad n aç s ndan her hangi bir tehlike te kil etmiyorsa, kad n kocas n n
gittiEi yere gitmekten imtina edemez. Böyle bir durumda kad n, gitmekten imtina
ederse gitmemekle haks z davranm ve haks z duruma dü mü olur. Bu durumda koca oraya götürebilmek için, kar s n mahkeme kanal yla zorlayabilir. Kad n
bahsedilen bu yere gitmediEi sürece nafaka da alamaz.
Fakat gidilecek bu yere gitmek kad na zarar verecek ise, meselâ adam n
i i ehirde olduEu ve orada da bir evi bulunduEu halde, kar s n köyüne, çiftliEine veya kad n emniyet bulunmayan bir ba ka yere götürmek veya göndermek
100
101
102

et-Talâk, 65/6.
et-Talâk, 65/6.
Zerk â’, a.g.e., III, 252.

!"

B3

isterse, bu durumda kad n oralara gitmeyebilir ve gitmediEi için nafaka hakk da
dü mez.103
b) ÇocuBun Bulunmas Gereken Yer
2ahs n yerle olan ili kisi aç s ndan ikinci husus, çocuEun nerede bulunmas gerektiEi konusudur.
Bir kimse kar s n bo am ve çocuEunun da annesinin yan nda bulunmas gerekmi olabilir. Bu durumda, bo anm olan kad n, kendi terbiyesine
b rak lm çocuEu, babas n n izni olmadan ba ka bir yere götürmeye hakk yoktur. ÇocuEun ba ka bir yere götürülebilmesi için babas n n izin vermi olmas
gerekir. O izin vermeden annesi çocuEu bir yere götüremez. Kad n n izin almadan götürebileceEi tek yer, kocas n n kendisi ile evlendiEi yerdir.104
F) MEDEN" HUKUKTA "KAMETGÂH MESELES"
slâm Hukukunda ikametgâhla ilgili hükümleri belirttikten sonra, k saca
bugünkü hukukta konu ile ilgili durumun nas l olduEuna da bir göz atal m.
Bugünkü hukukta da iki türlü ikametgâh dü ünülmektedir.
1. "htiyari "kametgâh
Bu ikametgâh “mahcur” olmayan, “re id ve mümeyyiz” kimselerin yerle mek niyeti ile seçip oturduklar yerdir. Buras , kendisi fiilen oturmasa bile,
ahs n kendisi ile ilgili gerekli tebligat n yap lacaE yerdir.
2. Kanuni Veya Mecburi "kametgâh
Bu da kanunun müstakil olmayan, baz hususlarda kendi ba lar na hareket edemeyen kimseler için ikametgâh sayd E yerdir. Evli kad nlar n, vilâyet
alt nda bulunan çocuklar n veya vesayet alt nda bulunan kimselerin ikametgâhlar bu tür ikametgâhlardand r.105
NET"CE
Bütün bu izahlardan sonra diyebiliriz ki, slâm Hukuku erkek, kad n,
hür, köle diye bir ay r m yapmadan ve din ayr l E gözetmeden hepsini birer
ahsiyet olarak tan m , insan olduklar için de hepsini birer “hakiki ah s” kabul
etmi tir. Bunun tabii bir neticesi olarak da haklar yaln zca ah slara mahsus
k lm , ah s olamayanlara hak tan mam t r. Bugünkü hukukta olduEu gibi,
mutasavver bir varl k kabul ederek ona hak tan ma cihetine gitmemi tir. Haklar n varl E n sadece ah slar için kabul etmi , henüz anne karn nda bulunmayan,
ileride olacaE n dü ünerek hayali bir varl k için hak tan mamaya özen göstermi tir.
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Haklar n zayi olmas n önlemek gayesi ile henüz anne karn nda bulunan
çocuEu ah s olarak kabul etmi ve bir ahsiyet olduEu için de nam na baz haklar tespit etmi tir. Bu ahsiyetin ba lang c n da ilerde saE olarak doEmak art yla, anne karn na dü tüEü zaman kabul etmi tir. Fakat ad na yap lan vasiyet ve
vakf n gelirleri gibi mali haklara, ilerde sahip olabilmesi için, bunlar n yap lmas ndan itibaren en geç alt ay içinde doEmas n art ko arak, asgari doEum müddeti tayin etmek suretiyle, bunlar yap ld E nda henüz ah s olmayanlar n hak
sahibi olmalar n n kesin olarak önüne geçmi tir. Bunun yan nda normal doEum
müddeti olan dokuz aydan daha sonra doEabilme ihtimalini de göz önünde
bulundurmu ve böylece geç doEanlar n nesep hakk n kabul ederek, hem hakk n zayi olmas n önlemi , hem de anneyi her türlü töhmetten korumu tur.
DiEer yönden ahsiyetin ölümle sona erdiEini belirterek ölümden sonra
meydana gelecek hak ve borçlanmalar n mümkün olmad E n kabul etmi tir.
Ölümden önceki ah s varl E n dü ünerek de bu ahsiyetin doEurduEu, ölümden
sonra meydana gelebilecek hak ve borçlar , önceki duruma baEl olarak, kabul
etmi ve böylece kimsenin zarar görmemesini saElam t r.
slâm Hukuku “mefkûd”u da dü ünmü , onlar için de haklar na zarar
gelmeyecek ve yak nlar n n haklar n da ortadan kald rmayacak tarzda hükümler
getirmi tir.
Bütün bunlar n ötesinde, bugünkü hukukun kabul ettiEi ahsiyetle ilgili
diEer hususlarda kesin hükümler getirmeyip zaman n ve tatbikat n gerektirdiEi
ekilde tespit ve tanziminin yap lmas n zamana b rakarak en mükemmel hukuk
örnek ve tatbikat n ortaya koymu tur.

