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ISLAM HUKUKUNUN TEDViNi {*) 

Prof. Dr. Subhi 

Tercüme : Y. Doç. Dr. Kafi DÖNl\t!EZ 

Önce etmeliyim ki, bu tetkikte <<tedvin» kelimesi, hu-
kuku hükümlerinin, ve ka-

üzere, Devlet benimsenen ifadeler 
içinde Arap ülkele-
rindeki anlamda olmak üzere <<taknin» ke-
limesini Fakat ben, «devvene-yüdevvinü» filinden ge-
len ve bir kelime olan kelimesine tercih et-
tim. üzere «taknin» kelimesi arapçaya sonradan 
Araplar, aslen yunancadaki <<kanôn»dan gelen bu kelimeyi süryanice 
yoluyla 

konumuz olan HU!kuku tedvini 
geçmeden önce, .te:dvinin genel huku'k 1tarihinde rolden 
söz etmemiz uygun 

hukuk tarihinde tedvinin herkesçe bilinen önemli bir yeri var-
Bu alandaki en önemli olmak üzere, Roma'daki ted-

vin faliyeti Burada, XII Levha Kanunu'nun tedvini ile 
bu hareket, Justinyanus'un ölümsüz kodifikasyonu ile sona 

* Bu Dr. Mahmasaru'nin 1962 'Beyrut'ta «Mukaddime fi 
ihya'i Untroduction aux Etudes Musulmanes) 

arapça olarak bir bölüm ün tercü-
mesidir. Esasen bu eser, 1961 Tunus'ta Tunuslu 
hukukçulara bir araya getirilmesinden 

Burada tercümesini orijinal 
ve'l-ahkam tercü-

mesini konferans ise 
<Mütercim) 

ve «Coclification». 
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Sonra, modern Napolyon Kodu yahut Mede-
ni Kanunu ve ortaya ki bunlar, ge-
rek Avrupa'da gerek yerlerde daha sonraki modern tedvin .ça-

için model 

Araplarda ise, tedvin, modern önce bilinmiyordu. Cahiliye 
örfü yAgane hukuk kabul Tarih, 

örf ve tedvin dair bir 
bu yüzden, zaman zaman bu örf kaideleri arzediyor ve bü-
tün durumlarda gücüne sahip 

gelince, Kur' Kerim, yegane müdevven ve temel hukuk 
oldu. Fakat üzere .._, hukuki ait hükümle-

rio ibadetler ile ilgili pek çok hükümler ve yine ahlaki ve 
ictimai kaideler ihtiva ediyordu. 

Hz. Peygamber'in Sünneti (bilinen üç . ile, 
yani kavli, fiili ve takriri Sünnet olmak üzere) ikinci hukuk 

etti. Bu 'mynak, bir tefsir ediyor, bir 
taraftan da Kur'an'daki müemel hükümlerin 
silatma getiriyordu. 

Sonra, Hz. Peygamber'in takiben bu iki temel 
iki fer'i kaynak yer Bunlar icma ve :ldi. Daha son-

ra ise, istihsan, mesalih-i mürsele ve istidlal :gibi fer'i kaynaklar 
ortaya . bu fer'i kabulünde veya 
kabul ihtilaf ettiler. hepsi temelini bulu-
yordu. Bundan onlara, <<nass», «nakil» veya <<nakli deliller» diye 
bilinen iki temel kaynaktan üzere «akli deliller» dendi. 

Fakat Kerim hariç- bu hemen 
Kerim, önce I. Halife !Hz. Ebubekr zarna-· 

sonra III. Halife Hz. Osman tek ve 
tek mushaf ve bu, Osmani» diye 
hur 

Sünnet ise, resmi bir Halife Hz. Ömer, in-
sanlar Kerim'i bir yana ona diye Sün-
net'in Fakat Em evi Halifesi Ömer b. 
Abdülaziz, zamanla muhaddislerin Sünnet'in kay-

. bolup gitmesinden. etti ve Ebubekr b. Hazm'i' onu yazmakla gö-
revlendirdi. Ne var ki, bu tamamlanmadan önce vefat etti. 

Sünnet kaleme. ancak Abbasiler 
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devrinde en önernilleri Buhari ve Müslim'in 
«Sahih»leri ile dört «Sünen» Fakat bu ve benzeri hadis kol-

özel mahsulü idi; devlet meydana 
halde bunlar, tarifini anlam-

da resmi ve cem' (toplama) ve tedvin sahip 
lerdi. 

hukuk ve hukuki ait hükümlere gelince, 
bunlar da Arap halifeliklerinin hiçbirinde resmi bir tedvine konu ol-

O yüzden, incelenmesi ve hukuk ekal-
lerinin bazen ekol içinde birden fazla 
ve hukuki eserlerin bo H zorluklar 

Bu eserlerden kimi ve öz, kimi uzun ve meseleleri 
inceleyen, kimi de ikisi orta bir yol tutan Yine, 
bunlar çok bir tertip ve son derece öz ifadeler kullan-
maya riayet ile metinler gibi, 
lamak, hatta da üzere, tekmile 
v.b. isimlerle kaleme eserler de Bu arada, «fetva» ki-

gibi özel türden telifler de 

* ** 

tedvin, gerek ilmi gerek tatbiki lehte ve aleyh-
te yönlere sahiptir. Tedvinin iyi hukuki 

hak ve bilmelerini yetkililer için huku-
ki özellikle hakimiere önlerine getirilen 

çözüme tedvinin iyi taraf-

Fakat bu tedvin, bir mahzurlar da ta-
Mesela, resmen bir · tedvin, ictihad faaliyetini 

(;ünkü bütm ve hakimleri tek bir tek bir mad-
de veya uymaya mecbur Bu, bir hükümlerin hac-
rP tabi demektir. ihti-
yaçlarla birlikte engel etmektedir: 

Tedvin yolunu benimseyip benimsememe konusundaki bu 
günümüzde de ülke ve mevcut görmekte-
yiz, Mesela ve onlarla tedvinin ge-

ve tedvin yolunu Bununla ,bera-
ber, yorumu, arneli konulara ve önlerine gelen 
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künusunda mahkemelere ictihad 

Fakat eden ülke ve hukuklar bu benim-
ve tedvin yoluna Bu gurubu tn-

giliz ve Amerikan temsil etmektedir. Bunlar, hukuki hüküm-
lerin belirli söz dökülüp ve metinlerle 

uygun görmemektedirler. halde, buralar-
da hukuk ötedenberi benimsenegelen örf ve adetlere 
kaz ai ictihad Ancak bunlara, hukuk 

belli bir biçimde yönlendirmek veya durumlara 
getirmek üzere zaman zaman devletin . bir kanun ve 

hukuki düzenlemeler de ilave edilmektedir. 

* ** 
Tedvinin az önce edilen ilave olarak belirtil-

meli dir ki, tedvin zaman zaman ve ülkeden ülkeye bir 
pl.·atik güçlükler ve engeller de 

Nitekim Britanya'da bu konuda, kanun ve ör!flerin bir bölgeden 
göstermesi problemi ile Mesela, 

uyulan örfler ve uygulanan kanunlardan 
örf ve Amerika 

Devletleri'nde, her bir eyale:tin kendine hükümleri, ve 
ri sistemi görülmekte, iböyieee, genel bir tedvin faaliyeti 

herbir eyalette bir pratik engellerle 

ülkelerine gelince, buralarda da tedvinin bir ta-
özel · söz konusudur. Bu engellerin : 

1) Hukukunun meselesi, 

2) ·. etihad hürtiyeti prensibi,. 

3)' hürriyeti prensibi. Bunlara, yine yol bir-
çok :tnezhebin, hükümlerin ilave 
e dümelidir . 

. Daha. önce üzere, Hukukunun ilk mu-
kaddes metinler (nasslar) dir. bu, devlet .hakimle-
rin ve fakihlerin, hükümlerin Kur'an ve Sünnet 
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düzenleyici hukuk metinleri haline getirilmesinden ilk 
sebebidir. Önceki üzere*, onlar, 
nass bulunmayan meselelerde, zaman <<tahlili uygulama meto-
du>>ndan ve «istikra metodm>nu tercih 

Tedvin konusundaki ikinci güçlük, daha önce üzerinde uzun uzun 
ictihad hürriyeti prensibi 

Bu, birçok mezhebinin ilminin 
ve incelemelerin imkan veren köklü bir prensip ol-

Devletin belirli lbir mezhebi benimsernesi ve onu resmen 
tarzda tedvini halinde, bu, ictihad _hürriyetd.nin ve 

demek olacak ve sözünü bir 
«vecibe» olma ters 

Hukuk Tarihinde üçüncü önemli güçlük 
ise, inanç hürriyeti prensibi üzere, inanç 
hürriyetini kabul Buna göre, Hukuku Eihl-i Kitab'm dini 
veeibelerini yerine getirmelerine müsaade müslümanlada 
içinde ve bu durumunun <<Zimme» ile teyidi 

onlara bu müsaadeyi teminat hak ve 
borçlar -prensip olarak- müslümanlada tut-

Bu konunun tarsilatma burada girmemiz mümkün 

Bu -prensip olarak, kanun ve sonucu-
nu beraberinde oluyordu. Bununla beraber «zimme ehli» dini 
kanun ve mahkemelerini muhafaza sahip bulunuyor-

bu türden, özellikle hukuku ve aile hukuku ile ilgili 
mesele Kilise hallediliyordu ve bu durum inanç hür-

riyetinin yer 

Bu yüzden, 'hükümlerin bütün insanlar için tek mezhebe göre 
tedvini, «zimme ehli»ne özellikle ahval:.i meselelerinde veril-

bulunan ve ayet-i kerime ile sabit bulunan muhayyerlik (se-
çim) ile : sana gelirlerse, ister 
daki hükme ister onlardan yüzçevir. Onlardan yüzçevi-
rirsen, sana hiç bir zarar veremeyecekle11dir. ihti-

ir Yazar, kitapta yer alan Hukuku Hükümlerinin 
mesi ve etmektedir. 

** Yazar, kitapta yer alan ve Hukukçu-
etmektedir. 
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hükme olursan, adaletli hüküm ver; Allah 
adil da sever». 

bu imtiyazlar, daha önce temas sebeplere ilave ola-
rak, Hukuk Tar.i!hinde tedvmi ve arniller 

yer 

Bununla birlikte, tedvin zarureti zamanla fikir 
fakat ve tedrici bir 

kilde. Gerçekten bu hareket merhalelerden geçti. Bu merhalele-
ri Resmen bir mezhebin benimsenmesi merha-
lesi, bu mezhebe ait kaynak ve teliflerin ihtiyari ola-
rak- merhalesi, bu mezhebin resmi bir tedvini 
merhalesi, belirli bir mezhebe hükümlerin terl-
vini ·merhalesi ve Arap ülkesinde söz konusu olan mer-
hale ki, bu da, zaman zaman kanunlardan d!ktibas yoluna gidil-
mesi kendisini 

tslam Hukuk Tarihinden bu merhalelere ait misaller 
naklederek çok bir bu merhalelere temas Sonra 
bu ,göre, önemli Arap ülkelerinde -özellikle ül-
kelerde- meydana tedvin mahsüllerine 

Dikkat edilmelidir ki, bu merhalelere ait sadece konuyu 
topluca sunabilme gayesiyle ve bu merhalelerin birbirleri 

zaman zaman içiçelik sözkonusudur. bir ifade ile, bu 
sadece genel bir plan elde etmek üzere ve konunun anla-

* ** 
B i r i n c i m e r h a e : Resmen bir mezhebin benimsenmesi 

merhalesi. 

Bu merhale, Hicri 2. Abdullah b. gi-
fakat ile sonuçlanmayan bir ile 

ki: Abbasi Halifesi Ebu Ca'fer el-Mansür'a <<Risale-
tü's-sahabe fi ta'ati's-sultan» bir rapor Bu 
raporunda ictihad ve ülkedeki hüküm fark-

dile getiriyor, bu duruma bir koymak üzere Kitab ve 
Sünnet'ten ve halifenin adalete en en isabetli 
hükümlerden almak suretiyle bütün ülkeye bir kanun meydana 
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getirilmesini ediyordu. Bu raporun !bir yerinde aynen deni-
yordu: 

<<Emirü'l-mü'mininin (halifenin) iki bölgenin -tabii, bölge 
ve de- ile ilgili olarak üzei'ine gerekli 
hususlardan biri, çok önemli ihtilaflara yol açan birbiri ile 

hükümler meselesidir. Emirül-mü'minin, bu hü-
küm ve -herbir Sünnet'ten ve 
delillerle birlikte- derlenip bir kitap halinde kendisine 
emretse, sonra bunlara ve kesin karakterde bir kitap 
yazsa; ki Allah, hata ile olan bu hükümleri 
tek bir hüküm 

Bir bu teklifi ile Halifeyi, tek bir 
mezhebi devletin resmi mezhebi olarak için ikna etmek isti-
yordu. Fakat onun bu o esnada 
ki: Ebu Ca'fer el-Mansur, H. 148 sonra 158 hacca git-

Ma1ik b. Enes'e, uymaya mecbur tutmak üze-
re kendi mezhebini tedvin etmesi teklifinde bulundu. Malik sade-
ce hadis ait olan «el-Muvatta'» isimli fakat di-

hükümlerinin tedvin edilmesini ve insanlarm kendi mezhebine 
uymaya mecbur kabul etmedi. Malik, Harun er-Re-

da bunu kabule 

ve bilginleri tek bir mezhebin resmen benimsen-
mesi meselesini, belirli bir mezhebe göre hükmetme ile hakimW.{ 
görevini üstlenme konusu münasebetiyle ele bu 
de üstlenilen görevin_ (geçecrsiz) hükmettiler .. ba-

ise, görev sahihtir (geçerlidir), fakat dediler. 
Bir mezhebin resmen benimsenmesi kanuni ve resmi bir biçimde 

de, hilafetin birçok devrelerinde bu durum 
olarak zuhur etti. Çünki halifeler, valiler ve hakimler zaman zaman 
belirli bir mezhebin bu o mez-
hebinin tesiri ise bir biçimde belli oluyordu. 

Mesela, Abbasller, özellikle !Ebu Hanife'nin ve 
el-kudat Ebu Yusuf Hanefi Niezhehinin 

oldular. Fatnniler de, mezhepleri oilan 
ve ülkelerinde* desteklediler. Bu durum m. XI. 

·k ülkeleri» ifadesi ile, ve Sudan ·bütün Ku-
zey Afrika ülkelerini yazar az sonra edecektir 
Cmütercim). 
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asra kadar devam etti. Sonra, el-Muizz b. Badis bunu Maliiki Mezhebi 
ile Eyyubiler ise .tuttular, ilh ... 

Arap halifelikleri devrinde durum buydu. gelince. on-
lar Hanefi Mezhebmtn ta:bü ve destek!çisi idiler. ve yar-

büyük Hanefiler Ni-
hayet Hanefilik, realitede bütün idari ve kazai hakim mezhep 
haline geldi. 

I. Sultan Selim'in hilrueti 
halife realiteyi resmen tesbit etmek istedi. Hanefi res-
men benimsedi ve oldu. Bir <<ferman» yani parli-

bu mezhebin, fetva ve kaza devletin 
mezhebi ilan etti. 

BöyJece bütün müfti ve hakimler, Ülkesi'nin 
her yerinde bu mezlhebe göre fetva ve hüküm vermekle mükellef tu-

oldular. Fakat halk, ilba:det kendi mezhebine uy-
makta serbest 

bir göz atacak olursak, vergi görevinin bazen ve özellikle 
Eyyubiler elinde bazen ise dört mezhebe mensup 
hakimierin elinde görüyoruz. Son olarak belirtilen bu niza-
ma göre, dört mezhepten herbirinin hakimleri kendi mezheplerine gö-
re hüküm Fakat Osmanblar !fethettrk-
ten sonra dört hakim iptal ettiler ve görevi, dört mez-
hebe göre hükmeden tek bir Türk hakime Sonra Hidiv Mehmet 
Ali Hali!fesi Arap ülkelerind-e gi-
bi da fetva ve sadece Hanefi Mezhebine göil'e yürü-
tülmesi yönünde <<ferman» 

16. yani fethinden itiba-
ren, devlet, -Tunus ve halen birinci de-
recede ·mezhebi olarak devam etmekte olan- Maiiki Mezhebinin 

Hanefi Mezhebini de Tunus 'un tat!biik etti. 
kelimesini ülkelerine ve bununla 
Sudan ve bütün Kuzey Mrika ülkelerini kasdediyoruz. 

Bugün Hanbeli :Mezhebi Arabistan' da ve Zeydi Ye-
men'de devletin mezhebi Daha önce ha-
kimiyeti. bulunan Suriye, Lübnan, Ürdün ve Irak di-

Arap ülkelerine gelince, buralarda meselelerinde 
prensip olarak Hanefi Mezhebi halen resmi otlaTaik 
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ta:bii iki, buna ilave olarak yeni tedvin faaliyetlerinde mez-
heplerden de hükümler nitekim az sonra bunlara temas 

Böylece ki, resmen bir mezhebin benimsenmesi, 
Hukukunun tedvin·inin gerek Arap gerekse ülkelerindeki 

ilk ve merhalesini . 

• ** 
t k i n c i m e r h a e : Mezhep hükümlerinin ihtiyar! olarak 

bir araya getirilmesi merhalesi. 

Yöneticiler, resmi mezhebin veya fiilen bulunan mezhebin 
h üküinierinin üzere- toplan-
masmda fayda millahaza ettiler. Bu toplama faaliyeti ihtiyar! idi ve 
gerek bir mezhebin resmen benimsenmesinden önce gerekse sonra 
konusu Bu yüzden, tedvin merhalelerinin esna-

bu merhalelerden herbirinin kesin bir biçimde takip 
bilakis zaman zaman içiçelikle:rin 

Bu toplama faaliyeti ile ilgilenen hükümdarlardan biri 
Süleyman veya Kanuni diye bilinen Sultani I. 
Kanuni, 16. Ebussuud Efendi'yi 

toplamakla görevlendirdi. O, «Sultan Süleyman 
Kanunnamesi» diye bilinen bir kolieksiyon halinde 

Yine Ebussuud Efendi'nin bir kolleksiyonu daha ki 
Ebussuud» ismiyle Bu, kendisine arze-

dilen meseleler ihtiva etmektedir ve 
hala muteber bir müracat Mesel.§. 
Lübnan'da zam'an zaman meselelerinde bu fetvalara dayanmak-

'Bu cümleden olmak üzere, bütün borca batrk borçlu 
kimse meselesini zikredebiliriz. Bu kimse, hükümlerine 
uygun olarak <<111Üebbeden» (zamanla vakf·etmek is-
terse, Hanefi Mezhebinde'ki halkim göre, 
caiz kabul ediliyordu. Fakat Ebussuud 'Efendi müteah-
hirin uygun olaxak 
Buna yani böyle bir durumda 
bu tasarrufunun iptalini isteyebilirler; çünki 
luyla. teberru önce gelmektedir. 
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Sultan I. Süleyman, Fatih Sultan Meh-
met- Camii'nde in1am ve hatip olan Ahmed hü-
kümlerini muhtasar bir kitapta istedi. Bunun üzer,ine 
Halebi, Hanefi dört temel <<Muhtasaru'l-Kudürb, «el-
Muhtar>>, «el-Vikaye» ve «el-Kenz» isimli kitaplardaki meseleleri 
hulasa etti. Bunlar . 
isimli eserini niçin zikretmedi, bilemiyorum. Belki ·bu · 

olabilir. Halebi, metinleri bulasa ha-
linde ve <<Mülteka'l-ebhur» . 

. . Bu kitap, ile birlikte Hanefi Mezhebinin muteber 
yerini En önemli 

ve ed-Dürr 

bu kitap, ilmi ve sahip bir eserdir. Res-
mi tedvin yoktur. Fakat özlü, ve 
bir _eserdir. Zira bunun telifinde güdülen gaye, ilmini 
me.k isteyenlere mütalaa .ibarettir .. 

gayeye, 17. ·isminden üzere 
biri olan Muhammed Evrengzib 

de yöneldi. Bu hükümdar, o zaman ülkesinde hakim olan ve haleri Pa-
kistan ve Hintli, tabi 
Hanefi Mezhebi'ndeki arapça yazma .mesele-
leri etti. 

Bunun üzerine Sultan Alem:gir, Ahmed Burhan Büri 
Hintli alimden bir komisyon tayin etti. 

Kendi ifadesiyle, komisyon üyelerinden, «büyük bil,ginlerin üzerinde it-
tifak ettikleri ve esas 'zahirrurivaye' hükümle-
ri bir araya g;etiren bir kitap ta\Snif etmelerini ve yine bu kitapta. bil· 
ginlerin hüsnü kabul ile 'nevadir' hükümleri de toplama-

istedi. Komisyon, genel olarak Hanefi Mezhebinin zahirurriva-
ye eserlerinden nakilde bulunarak «el-Fetava el-Hindiyye» veya «el-
Alemgi1·iyye» bilinen fetvalar meydana 
getirdi. Birinci isim, yani «el-Fetava el-Hindiyye» veya «el-Hin-
diyye», eserin meydana yere nisbetledir ve gerek. 
gerekse telaffuz sebebiyle Arap ülkelerinde bu isimle 

Fakat ve bu tercüme edenler, ikinci is-
mi yani «el-:Fetava bu da ese-
rin derlenmesini emreden Sultan ·nisbetledir. 



Hukukunun Tedvini 323 

Bu kendilerinden <<Zahirurrivaye» ki-
Hanefi ·Mezhebi hükümlerinin rirvayeti kendisine ait olan 

Ebu Hanife'nin Muhammed b. el-Hasen gü:-
venilir ravilerin hükümleri ihtiva eden eserlerdir. Bunlar, 

el-Asl veya el-Cami' el-Cami el-Kebir, Ki-
tabu's-siyer Kitabu's-siyer el-kebir ve ez-Ziyadat. 
hepsi el--Ha:kim «el-Kafi» ismiyle tek bir kitapta top-

Sonra es-Serahsi yine «el-Mebsut» isimli otuz ciltlik 
eserinde Bu eser, Hanefi derinlemesine incelenme-
si ile olan elden matbu 

«el-Fetava el-Hindiyye» «el-Hidaye» isimli 
eserinin tertibi ile göre tertip ciltlik hacim-
li bir e:ser:dir. gtbi bu kitf!p, yani el-Hrdaye, Hanefiler nezdinde 
çok ve muteber bir ve nez-
dinde de büyük bir sahiptir. Çünkü muhtasar bir ter-
cümesi hacimli kitaplara nisbetle onlar için kolay Bu 
eser esasen, müellif «el-Bidaye» veya <<Bidayetü'l-
mübtedi» daha küçük bir hi dir. Gerek <<Bioo-
ye» gerekse <<Hidaye»ye Hemen hepsi 
vezinde isimler el-Vikaaye, el-Inaye, ed-Diraye, el-Binaye, 
el-Kifate, el-Gaye gibi. 

Bugün «el-Fetava el-Hindiyye» kolleksiyonu, Hanefi Mezhebi'nin 
hur ve muteber müracaat yer Fakat 
bu, resmi ve bir tedvin gibi, modern terlvin-
lerde müteselsil maddeler halinde tedvin de de-

Bilakis ibadat hükümlerini de, gerçek ve 
pratik hukuki meselelerin nazari ve farazi meselelerin fetva-

da ihtiva etmekte, buna ilave olarak herbir ·meselede fetva için 
seçilip ( <<muhtar») veya ilgili ve tafsilat 

Bundan sonra, 19. ikinci Kadri Ha-
nefi Mezhebi'ne uygun olarak tedvin et-
mek gerekir. Kadri önce li ma'rifet'i ahvali'l-
insan» ismini bir medeni kod Bu, Mecelle- i 

Adliyye'si bir eserdi. Fakat Hükümeti bunu res-
men kabul etmedi ve daha sonra üzere Medeni Ka-
nunu'nun tercüme edilmesini tercih etti. Böylece bu eser, sadece ilmi 
telif türünden bir oldu. 
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Yine Kadri «Kaanunü'l-adl ve'l-insô,f li'l-kada' ala 
ti'l-evkaaf» konusunda da bir kod meydana getirdi. Bu 
da Fakat bugün dahi, müessesesini ül-
kelerin kendisinden istifade· edilmekte ve inceleme kolay-

üzere 

Bunlardan Hükümetinin görev üzerine Kadri 
konusunda da Hanefi Mezhebi'ne göre bir k:od 

ve buna «el-Ahkam fi'l-ahval 
verdi. Bu, ve çok bir koddur. Üzerine 
metli en önemlisi merhum Muhammed Zeyd el-byan1' 
ye aittir. Kadri bu tedvin hükümet res-
miyet olmamakla birlikte, resmi mertebesinde .. 
gerek gerekse Arap ülkelerinde hüküm için esas 
Bugün Lübnan'da, mahkemelerde, tedvin bulunmayan 
birçok durumda -mesela miras meselelerinde- hala ona dayanmakta-

. 
Bu ve benzeri tasnifler, ihtiyar! olarak ilmi ·derleme ·ça-

ibaretti. halde bunlar, bir mezhebin resmen kabulü 
merhalesini takip eden veya bazen onunla i!çiçe bulunan tedvinin ikirici 
merhalesini ediyordu. Bu za:man zaman birinci ·mer-
hale için ve her halükarda ·üçüncü nierhale 
için rolü oynuyordu. 

* ** 
Ü ç ü n c ü M e r h a e : Bir mezhebin resmen tedvini merha-

lesi. 

Üçüncü merhale, ilk merhale rçin ettL 
i hükümlerin tek bir resmi· mezhebe göre belirlenmesi, sonra bunun 

müracat ile müteakip 
oldu. Ki bu da, bu hükümlerin <<.tedvin» 

müteselsil maddeler halinde ve da haiz :ola: 
cak kaleme ibaretti. 

· Devleti, «Mecelle-i Adliyye» diye bilinen medeni 
kanunu ve Hanefi · Mezhebi'nden ted-
vin etmekle· bu merhaleyi oluyordu. 

Devleti bu atarken, ülkelerindeki ted-
vin hareketinden ve bir sonraki merhalede bir 
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bu ülkelere ait bir çok kanunlardan iktihas tecrübesinden etki-

1869 Devleti, Adliyye 
olan Ahmet Cevdet yedi fakih veya bilginden 
bir komisyonu bu için görevlendirdi. Komisyonun tayin kara-

den:i:yordu : «Bu gayesi, örf ve adete . dayanan 
meselelerdeki de göz önünde bulundurarak Mezhe-
bi'ndeki «muhtar kavillere» göre muamelat hükümlerini etmek-
tir.» 

Komisyonun yedi sene süren bir sonunda meydana getirdi-
kod, 1876 «Mecelle-i Adliyye» ile Az 

sonra Tunus istisna edecek olursak, bu, «ka-
nuni hükümler kolleksiyonU>:> veya <<müdevvene {kod)» <<Me-
celle kelimesinin ilk ve tek ve Arap ülke-
lerinde daha sonra tedvin ise, bu anlam-
da yani tedvin hükümler kolleksiyonu «kanun» keli-
mesi 

Mecelle'nin yani bölümleri, ve uzunca 
sürenbir z,aman içinde peyder pey «irade-i seniyye»-
lerle yani sQltan ile ardarda oldu. 

Mecelle, bir <<mukaddime» ve «kitab»a 1851 madde 
1htiva etmekkedir. Mukaddime 100 maddeden Birinci mad-
de ilminin tarifi ve taksimi ile ilgilidir. 99 madde ise, 
vaid-i külliye» verilen ve Nüceym, es-Süyuti ve es-Sübki'nin «el-

ve'n-Nezair» isimli Ebu Said el-Hadimi'nin <<Meca-
mi'u'l-hakaik»inden ve benzeri kitaplardan olan genel hüküm 
ve ihtiva etmektedir. 

«kitab»a bölünen içinde Mecelle, ilk ve en uzun 
bölümü olan Kitabü'l-büyu'da akdini ve bununla olan 
meseleleri, ikinci kitab'ta icare yani kira akdini ve daha sonra-
akidleri hacir v.b. ehliyeti ile 
ilgili «el-itlaf fiiliy-
yeyi yani fiil dava ve muhakeme usulü ile 
ilgili· meseleleri ele bu son konuda önemli kurallar koy-

mesela «hakim, halde hüküm veremez» 
gibi. 

· -13u kural bana, Lübnan'da geçen bir ile ilgili 
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bir nükteyi Bir tutumundan ötürü 
hakimin sinirleri ve 
söz Bunun üzerine avukatlardan 
ri kendisine dedi : «Reis Bey! bir güne talik et-
menizi rica ediyorum.» Hakim bu sebebini avukat 

cevap verdi: <<Cünki Mecelle'nin maddelerinden birinde 'Hakim 
halde hüküm veremez' denmektedir. siz ol-

kani iseniz, güne taliki kanuni ve yönden 
zorunlu hale geldi demektir». Hakim biraz sonra bu nükteye 
tebessüm etti ve süküneti geri geldikten sonra göstermeden 

devam etti. 

Mece1le hüküm1eri, genel olarak Hanefi Mezhebi'nin zahirurrivaye 
«Genel olarak» dedim, çünki meseleler-

de örfün dikkate müteahhirin Hanefi bilginlerinin 

Mecelle, modern kodifikasyon mahsullerinde gibi tek bir bö-
lümde borçlarla ilgili genel bir teori Bunun sebebi, 
Hukukunun önce gelen :bu alanda yaz-

Roma Hukukundakinin aksine, 
genellikle istikra metodunu bütün hukuki me-

selelerde uygulanabilecek genel prensipler koymaktan 
(Bu konuyu daha önce tekrar yere dönmeyece-

Bundan ötürü, aJkitlerle ilgili genel 
muhtelif akitlerle ilgili özel bölümlerde, özelikle «bey'» akdine tahsis 
edilen bölümde yer görmekteyiz. Yine, cezai sorumluluk (res-
ponsabilite delictuelle) ve bundan tazmin hü..'kümleri-
nin ve'l-itlaf» ve benzeri oldu-

tesbit etmeklteyiz. Fakat sonuç itibariyle, bu ve mad-
deler yer alan bir genel borçlar teorisi 
çl!karma!k mümkündür. 

Mecelle, ibadet meselelerine temas etmemesi, hükümleri bablara ve 
göre tertip edip . da mütesersil maddelere 

modern üslubunu takip Fakat yer-
lerde, maddeyi üzere detaylarla modern kanunlar-
dan arzetmektedir. Bunun Hukuk Tarihinde kendi 
türünde ilk kod bundan hukuk kolay'-

üzere ihtiyaç 

Tek bir mezhebe göre tedvin edilmesinin :gelince: 
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Devleti bu konuda Halifenin emrine itaatin farz dayan"' 
Bu, daha önce üzere, 

<<Risaletü's-sahabe»de edilen ile benzerlik göstermektedir. 
Bundan Mecelle'yi tedvin komisyonu sadrazama yani o 

raporu ifade ile 
(Halife), ictihad konusu olan meselelerde belirli bir göre 

amel edilmesini emrederse, bu göre amel edilmesi farz 
olur». 

· · Böylce, fakihleri ikna etmeyen bu ge-
rekÇe, Devleti kabul oldu ve Mecelle 1801. 
maddesiyle bunu « ... Ve kezalik bir müctehidin bir 
hususta re'yi, nasa erfak ve asra evfak (toplumun ve 

daha uygun) binaen re'yi ile amel olun-
malc üzre emr-i sultani olsa ol hususta hakim ol müctehidin re'yi-
ne münô.,fi bir müctehidin re'yi ile amel edemez, ederse hükmü 
nafiz olmaz». 

Abbasi Ebu Ca'fer el-Mansur'a 
ve o günlerde kabul ettirmeyi teklifi, Ha-

lifeieri bin· küsur sene sonra ve buna medeni Me-
c ele-i Adliyye'de :bir madde olarak yer ol'"· 
dular. 

Mecelle-i Adliyye, zaman Türkiye'de ve Arap 
merkezi ile Yemen ve harLç olmak üzere 

hakimiyeti bulunan ülkelerde Libya'da yahut Trab-
lusgarb'ta 1912 ihtilalinin kadar yürürlükte 

ülkelerde de I. Dünya sonra bir müddet yürür-
lük!te fakat daha sonra bu ülkelerde yürürlükten kal-

Türkiye'ye gelince, fbu ülke, muamelat Hukukundan 
Mecelle-i A.dliyue'yi ve gerek Hukukundan ge-

rekse Avrupa terketti. 
özellikle harfiyen tercüme ka-

nunlarla Mesela, önemli bir 
Medeni Kanununu, Federatif Borçlar Kanununu ve yine 
nin Neuchetel Kantonu'na ait Medeni UsUlü Kanunu'nu kabul 
etti. Alman Ticaret Kanunu'nu ve Ceza Kanunu'nu 
ilh. 

Sonra Mecelle, az sonra üzere, tatbik edil-
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mekte Arap ülkelerinde de yürürlükten 
Bugün Ürdün hariç tamamen yürürlükte bir ül-
ke Bu ülkede de birçok izah ve ilave ile birlikte 
yürürlüktedir. 

Mecelle'nin, yürürlükten Arap ülkelerinde, sadece, ken-
di yerine geçen yeni temas hükümlerde etki-
si devam etmektedir. Mesela Lübnan'da tam bir dizi modern 
kanunlar olmakla beraber, hala birlikte 
hacr meselelerinde Mecelle'yi tatbik Çünkü yeni 
Lübnan bu meselelere temas üzere, yeni 
kanun, eski kanundan ancak kendisi ile anlam veya 

ile hü'kümieri yürürlük!ten 

Böylece, üçüncü merhaleyi yani bir mezhebin resmen tedvini mer · 
gözden olduk. ki, Hukuku hükümlerinin 

tedvini meselesi güçlüklerle olmakla beraber, pratik fay-
dalan dikkate sonunda tedvin oldu. Fakat 
az az, ve Devlet önce, tedvine gitmeksizin 
bir mezhebi resmen sonra bu mezhebe ait telif ve müracaat kay-

toplamaya yeneliyor ve nihayet bu mezhebi resmen tedvin 
ediyor. 


