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SOCIAL CHANGES AND ISLAMIC LAW
Since social changes are inevitable, social institutions should also welcome
the changes. Law as a sosical institution should have the means of changes. Islamic
law employs revelation as a source and the other sources derived by human being
as well.
Social structure and revelation have important roles in the formation of Islamic law.Throughout the history, Islamic law has effected social structure and vice
versa. Therefore, the interaction between Islamic law and social change keeps a
close and dynamic relationship. The Quran and Sunna (tradition of the prophet) as
the revelation sources have no statements which hinder economical and technical
developments in a society. The fact that Islamic law tries to stop harmful social
changes has been mistakenly interpreted; and the opinion that Islamic law has no
permission and tolerance to any kind of changes is deliberately pronounced by
which public opinion has been misleaded.In the period after revelation, structures
of Islamic socities living in different parts of the world have played important role in
the formation of Islamic law and the statements of law. In this period, statements
and/or law according to social changes had been enacted so as to give chances to
the changes and not to lag behind social changes. The statements about any subjects which might lead to social distabilization had been altered. In addition, when
individuals can be vulnerable to harmful codes of practice through the imposes of
social changes and opposition to those changes; in some cases the statements
which were described by the Quran and Sunna as a tradition or the statements - to
be obeyed - produced by Islamic scholars' interpretation have been subject to tolerance.
In Islamic socities, a lot of changes have been observed as a result of practice and advises on law, morality, prayer, and belief. Islam has succesfully played a
significant role in social changes. This success mainly depends on the facts that Islam has conveyed proper messages to human being, and has never ignored social
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demands, and has closely followed social changes, and has employed belief, morality and law as a whole in order to reach the aim.

GR
Bu araIt rmada, slam hukukunun sosyal deMi9imle olan ili9kisi kurumsal olarak ele al nacakt r. AraIt rmam z, benimsenen bir tezin savunulmas Ieklinden çok, “ slam hukuku her türlü deMi9ime kapal:” Ieklindeki bir yarg n n yarg lanmas niteli8inde oldu8u
için, sosyal de8iIim ve slam hukuku iliIkisini, olumlu ya da olumsuz olarak, bize anlatma ihtimali bulunan, birçok farkl örnek ve uygulama I 8 nda sürdürülecektir. AraIt rma konumuz, “ slam Hukukunun Olu9umunda Sosyal Yap:n:n Etkisi” ve “Sosyal DeMi9ime
slam Hukukunun Katk:s:” Ieklinde, iki ayr aç dan ele al nm I olup, bu ba8lamda, slam
hukuku ve de8iIim iliIkisi ile alâkal olarak, maksad m z anlatacak örneklerden, tüme
var m yöntemi ile, konu hakk nda bir sonuca ulaI lmaya çal I lm It r.
AraIt rmada yer verilen birçok örne8in, hakk nda de8erlendirme yap lmaks z n
verilmesinin arkas nda yatan sâik de, tarih içinde verilmiI bu fer’î hükümlerin do8ru ya
da yanl I olmalar ndan çok, bu hükümlerin slam hukukundaki de8iIimi yans t yor
olmalar n n bizi ilgilendirmesidir.
De8iIimin, belirli bir zaman sürecinde, herhangi bir Ieyde ya da alanda, gözle
görülebilen farkl laIma1 oldu8u bilinmektedir. Sosyal deMi9im; genel ifadesi ile, sosyal
iliIkilerdeki meydana gelen de8iIiklik olarak nitelenmekte,2 teknik anlamda ise Iöyle
tan mlanmaktad r: Sosyal de8iIim, “toplumsal yap:da yer alan ili9kilerin, fikir ve dü9üncelerin
yeni bir biçim ve içerik kazanmas: sonucunda, insanlar aras: ili9kilerin ve toplumsal kararlar:n
deMi9mesidir”; “Zaman içinde gözlenebilen, geçici olmayan, belirli bir toplumun yap:lanmas:n: ve
i9leyi9ini etkileyen ve o toplumun geleceMe yönelik ak:9:n: deMi9tiren ba9kala9:m demektir.”3
Hukuk, genel ifadesiyle, “toplumu bir nizam ve düzen içerisinde ya9atan, devlet gücüne
dayal: kaide ve kurallar bütünü”4 oldu8una göre, hukuk sosyal bir kurumdur. Buna göre,
belirli bir toplumdaki sosyal iliIkileri, devlet gücüne dayanan, organize yapt r mlarla
düzenleyen hukukla, bireylerin ve gruplar n birbirleriyle de8iIen iliIkilerini içeren toplumsal de8iIim kavram aras nda s k bir ba8 vard r.5 Bir di8er ifadeyle, sosyal kontrol
arac konumunda bulunan hukukun da, toplumsal de8iIimden etkilenmesi kaç n lmazd r. Nitekim hukuk, taI d 8 bu özellik sebebiyle, hem toplumsal yap n n ürünü
hem de sosyal yap y yönlendiren, etkileyen bir sosyal kurum olarak nitelenmektedir.
Buradan Iöyle bir sonuç ç kar labilir: De8iIimin kaç n lmaz bir olgu olmas nedeniyle, bütün sosyal kurumlar, de8iIme yetene8ine sahip olarak oluIturulmal ve bu
özelliklerini hiçbir zaman kaybetmemelidirler. De8iIim araçlar ndan yoksun bir sistem,

1

Ülker Gürkan, Hukuk Sosyolojisine Giri9 , Ankara 1994 , s. 68 .
Erkan PerIembe , “Toplumsal De8iIme ve Din liIkisi Üzerine” , OMÜ FD, V, 1991, s. 171.
3
Esat Çam, Siyaset Bilimine Giri9, st. 1977, s. 290; Ayr ca bkz. Ülker Gürkan, Sosyal DeMi9meler, Ankara 1969, s. 453.
4
'eref Gözübüyük, Hukuka Giri9 ve Hukukun Temel Kavramlar:, Ank. 1973, s. 6; M. Erdo8an. “Sosyal DeMi9im Kar9:s:nda
slam Hukuku”, Sosyal De8iIme ve Dinî Hayat, st. 1991, s. 30.
5
Artun Ünsal, “Toplumsal De8iIme ve Hukuk”, Hacettepe Sosyal ve Be9eri Bilimler Dergisi, IV, 1, 1972, s. 114.
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kendini koruma araçlar ndan da yoksun say l r. De8iIme yetene8ini kaybeden sosyal
kurumlar, hayatta kalma yetene8ini de kaybederler.6
BaIar l bir hukuk sisteminin özelliklerinin baI nda, insanlar n beklentilerine cevap vermesi, ihtiyaçlar n gidermesi ve insanlar aras ndaki hak ve adaleti oluIturmas
gelmektedir. Bu nedenle, sosyologlara ve hukukçulara göre, hukuk kendisini sürekli
olarak de8iIen sosyo-ekonomik Iartlara uydurmak zorundad r. Hukukî kurallar, toplumsal de8iImeye ayak uydurabildikleri oranda, toplumsal de8iImenin yan nda yer
al rlar. Yürürlükteki hukuk ile, toplumun sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal de8iIimi
aras nda bir çat Iman n ortaya ç kmas , söz konusu hukuk kurallar n n, o toplumdaki
temel de8iIikliklerden do8an yeni ihtiyaçlara cevap veremez bir duruma düItü8ünü
gösterir.7
Hukuktaki de8iIim sosyal bir de8iIme anlam na gelmekte ise de, her sosyal de8iIim hukukî sistemde farkl laImay gerektirmemektedir. Özellikle hukukun de8iImesindeki etkenlerin önemlileri aras nda Iunlar say labilir: Toplumlar n maddî temeli,
yani co8rafî konumu, demografik yap s n ilgilendiren morfolojik etkenler, ekonomik
etkenler, e8itsel etkenler, siyasal etkenler, ideolojiler, din ve ahlâk gibi etkenler.8
Bu etkenlerin hepsi, hukuk alan ndaki de8iIimlerin üzerinde ayn güçte rol oynamazlar. Bazen biri, bazen bir kaç daha etkili olabilir. Denilebilir ki, bir toplumda
hangi tür sosyal olaylar ya da olgular di8erlerinden daha çabuk geliImiIse, di8erleri
için “deMi9tirici etken” konumuna geçerler. Örne8in, baz toplumlarda ahlâkî inançlar,
di8er kural düzenlerinden ve hukuktan daha h zl bir geliIim gösterebilir, böyle bir
toplumda hukuk, ahlâkî inançlara göre de8iIim gösterecektir. Fakat ahlâk, bu geri
hukuk düzeninden etkilenmeyecektir. Bunun aksi de mümkündür. Öyle ki; ileri bir
hukuk, yaIayan ahlâk n ilerisine geçebilir ve ahlâkî de8iImelerin etkeni olabilir. Ite
büyük hukuk devrimlerinde, sosyal reformlar döneminde, karI m za ç kan durum bu
ikinciyi ifade eder.
Baz toplumlarda ekonomik geliIme, toplumdaki kültürel, siyasal ya da hukuk
olgular n n önüne geçebilir. Bu takdirde, hukuktaki de8iImeyi sa8layan, ekonomik
olaylar olacakt r.
'u halde, hukukun de8iImesi üzerinde rol oynayan etkenleri, hukuk düzeyinden daha h zl geliIme gösteren olgu ya da olaylar grubunda aramak gerekir. Ancak,
yukar da belirtti8imiz gibi, bazen h zl bir hukuk geliImesi, onu di8er sosyal olay ve
olgu gruplar üzerinde de8iItirici etken konumuna getirir. Bu durum, özellikle hukuk
devrimlerinin yap ld 8 dönemler ile resepsiyon olaylar s ras nda kendisini gösterir.9
Ayn toplumu oluIturan kurumlar aras nda, hem ba8l l k hem de ba8 ms zl k
mevcuttur. Birbirlerine ba8 ml olan kurumlar n birindeki sosyal de8iIim di8erlerini de
an nda etkilemekte olup, bunlar n da hemen de8iIerek, ba8 ml olduklar kurumla
intibak etmeleri gerekmektedir.
Modern toplumlarda hukuku ve dolay s yla, toplumsal de8iImeleri harekete
geçirerek toplum-hukuk dengesini sa8layacak üç organla karI laI r z.
1. UzmanlaIm I yaz l kural koyucu organlar.
6

Sulhi Dönmezer, Toplum Bilim, st. 1994, s. 400.
Ünsal, a.g.e., s. 117.
8
Gürkan, Hukuk Sosyolojisine GiriI, s. 73.
9
Gürkan, a.g.e., s. 74.
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2.

Mevcut hukuk kurallar n uygulamak, geliItirmek, gerekti8inde kural
koymakla görevli yarg organ .
3. Hukuk kurallar ile mahkeme kararlar n uygulamakla yükümlü icra, infaz organlar ile polis örgütü.10
AraIt rmalar normatif düzenin (hukukî düzenin) devlet eliyle, bilinçli kullan m
sayesinde, toplumun aklî ve bilinçli çabalarla kendini de8iItirme gücüne sahip oldu8unu göstermiItir.11 Bu bir nevi, kanun koyuculu8un mühendislik arac olarak kullan lmas d r.
Ancak, bu alanda her zaman tam bir baIar ya ulaImak mümkün de8ildir. Çünkü, kanunlarla yeni bir yön verilmek istenen toplum pasif bir varl k de8ildir. Nitekim
hukuk ekolleri, hukukun sosyal mühendislik arac olarak kullan lmas n tart Im Ilard r.
Tarihçi hukuk okulu; “hukukun, toplumun örf âdetine ters düImemesi gerekti8i”ni savunurken, Pozitif hukuk okulu; “hukuk arac l 8 ile topluma istenen yön verilebilir” tezini savunmuItur.12
Hukuk arac l 8 ile sosyal de8iIim hedeflendi8inde, bu iki tezin uzlaIt r lmas gerekecektir. Hukuk taraf ndan yaIam n do8al ak I bir do8rultuya yöneltilmek istenirken, toplumsal gerçekli8in iyi tan nmas gerekmektedir. Bunun için, sosyal gerçekli8in
bilimsel olarak araIt r lmas n konu edinen “hukuk sosyolojisi” ile iIbirli8i yap lmal d r.
Toplumsal olaylar n ak I na ivedi bir Iekilde kar Iabilmek, onlar istenilen do8rultuya yöneltebilmek, ancak sosyoloji ve hukuk sosyolojisinin sonuçlar na uymakla,
verilerinden yararlanmakla gerçekleIebilir.
Ayr ca, hukukî kurallar ve kanunlar yard m ile sosyal de8iIim arzuland 8 nda,
toplumsal de8iIime direnecek olan baz olgular da göz ard edilmemelidir. Bunlar ;
al Ikanl klar, gelenekler-inançlar, hâkim dünya görüIü, ç kar gruplar , program uygulamadaki s n rl imkânlar ve yapt r m yetersizli8i Ieklinde s ralayabiliriz.
Bilindi8i gibi, kanunlar toplumun ihtiyaçlar na cevap verdi8i oranda benimsenir
ve halk üzerinde etkin olurlar. Bu nedenle, hukuk bir sosyal mühendislik arac olarak
kullan lmak istendi8inde, yaln z hukukî tedbirlerle yetinilmemeli, sosyal, ekonomik ve
kültürel alanlarda al nacak tedbirlerle de hukuk desteklenmelidir. Nitekim, sosyoekonomik alt yap s geliImemiI, okur-yazar oran çok düIük, dinî-mistik inançlar n
egemen oldu8u toplumlarda yap lan hukuk devrimlerinin ço8u “göstermelik” olmaktan
ileriye gidememektedir.
Unutmamak gerekir ki, bir toplumda yürürlükte olan hukuk kurallar ile o toplumda hâkim bulunan ahlâk anlay I aras nda s k bir iliIkinin bulunmas kaç n lmazd r.
Ahlâk anlay I ile çeliIme durumunda olan hukuk kurallar devaml olamazlar.13
De8iIim ve hukuk iliIkisi hakk nda, günümüz uzmanlar nca yap lan baz tespitleri, bu Iekilde verdikten sonra, slam hukukunun de8iIim karI s ndaki duruIunu ele
alabiliriz. Yukar da da belirtildi8i gibi, öncelikli olarak, oluIum s ras nda slam hukukunun sosyal yap ile iliIkisi ele al nacakt r.

10

Gürkan, a.g.e., s. 75, 76.
Gürkan, a.g.e., s. 77.
12
Gürkan, a.g.e., s. 78.
13
Gözübüyük, Hukuka Giri9, s. 13
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I. SLAM HUKUKUNUN OLU UMUNDA SOSYAL YAPININ ETK S
Pozitif hukuk bilginleri, hukukun toplumun bir ürünü oldu8unu kabul etmiIlerdir. Yani onlara göre, hukukun yarat c s toplumdur. Toplum diledi8inde mer’î hukuku
de8iItirir veya ilga eder.
Hukukun oluIumunda toplumun katk s n inkâr etmemekle birlikte, yukar daki
kabulleri itirazs z benimsemek mümkün de8ildir. Çünkü, semavî dinlerin ö8retilerine
göre, ilk insan ayn zamanda bir peygamberdir.14 Yüce Allah, ilk insan ve aile bireylerinden oluIan o çekirdek toplumda düzeni temin için 10 sayfal k bir mesaj göndermiItir. Muhtemelen bu mesaj n bir k sm , temel hukuksal hükümlerdir.15
Sonralar , her millet için içlerinden bir elçi seçilmiI,16 bu elçilerin bir ço8u ile de,
yeni hukuksal hükümler içeren (yeni Ieriat) mesajlar gönderilmiItir. Toplumlar geniIleyip, problemleri ço8ald kça, mesajlar n muhtevas da geniIlemiI, sonunda, ilâhî mesajlar, Kur’an gibi, büyük çapta bir kitap oluIturacak kapsama ulaIm It r.
Yeryüzünün her köIesine ilâhî mesaj n ulaIt r lmas ilâhî bir irade oldu8una göre, her toplumda az ya da çok, ilâhî kaynakl kavramlar ve hukuksal hükümler bulmak
mümkündür. nsanl k tarihi bir bütün olarak ele al nd 8 nda, her toplum ve kültürün,
az da olsa semavî boyutunun bulunmas kaç n lmazd r. Ayn Iekilde, her hukuk sisteminde, semavî boyutun bulunabilece8i göz ard edilmemelidir. Buna göre, hukuk sistemlerinin bütünüyle toplumun mal oldu8unu iddia etmek, en az ndan, semavî ö8retileri kabul edenler nezdinde, mutlak bir do8ru olarak görülmeyecektir.
Ça8 m z dünyas nda, sahih yada tahrif edilmiI Iekliyle mevcut olan kutsal metinlerde mevcut olan, bir k s m hukukî ve ahlâkî kurala, lâik toplum ve hukuklarda bile
ayn yla rastlanmas , yukar daki görüIleri teyit eder mahiyettedir.
Ancak, bizim bu baIl k alt nda araIt rmay düIündü8ümüz boyut, pozitif/lâik
hukuklardaki semavî boyutun kapsam n n ne oldu8unu tespit etmek de8il, slam hukukunun oluImas nda toplumsal yap n n ne derece etkisinin oldu8udur. OluIum sürecinde, sosyal hayat n slam hukukuna etkisini ise, vahiy dönemi ve sonraki dönem
olarak iki ayr zaman aç s ndan de8erlendirmeyi düIündü8ümüzden, öncelikli olarak,
hukuksal nitelikli naslar n oluIumundaki vahiy toplumunun etkisi araIt r lacakt r.

A-KUR’AN VE SÜNNET NASLARININ OLU

UMUNDA

SOSYAL YAPININ ETK S

Semavî kaynakl ö8retilerin orijinaliteleri tahrif edilip, bu mesajlarda yüklü olan
ilâhî irade, özünden de8iItirildiklerinde, Allah taraf ndan yeni ö8retiler gönderilmiItir.
Bu mesajlar n sonuncusu, milâdî 7. asr n baIlar nda, Hz. Muhammed s.a. arac l 8 ile
gönderilmiI olan Kur’an’d r.
Yeni bir hukuk oluItururken, ya da hukuk arac l 8 ile toplumsal yap belli yöne
yönlendirilmek istenirken, bu hukuka muhatap olacak toplum her yönüyle çok iyi
bilinmelidir. Toplumun statik bir varl k olmad 8 , içinde bir k s m dinamikleri bar nd rd 8 göz ard edilmemelidir. Sosyal de8iIim için yaln zca hukukî kurallar yeterli olmay p, bunun sosyo-kültürel, ahlâkî ve ekonomik yönlerle desteklenmesi gerekmektedir.

14

Bkz. Bakara 2/30-34.
Kurtubî, el-Câmi‘ li Ahkâmi’l-Kur’ân, Kahire 1994, I, 280.
16
Yunus 10/47.
15
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Aksi takdirde, hukuk devrimi baIar s z kalacak ve arzulanan sosyal de8iIim gerçekleItirilemeyecektir.
Hukuk ve toplum aras ndaki bu sosyolojik iliIki, hem hukukun toplum düzenlemesindeki etkinli8i için, hem de hukuk arac l 8 ile gerçekleItirilmek istenen sosyal
de8iIim için zorunludur.
Bir kanun koyucu (Iâri‘) olarak, Yüce Allah’ n yukar da belirtilen sosyolojik kurallar göz ard etmedi8i rahatl kla görülmektedir. Çünkü, Iâri‘ yeryüzü toplumuna son
defa bir elçi ile mesaj göndererek, arzulad 8 toplum modeli için gerekli kurallar
vahyederken, bir yandan insanlar n hür iradelerine ipotek koymayarak, imtihan s rr n n
bozulmas önlenmiI, öte yandan mesaj n ilk muhataplar olarak seçilen Arap toplumunun yap s , o dönemin insanlar n n kabulleri, alg lama düzeyleri, örfleri, beklentileri
ve korkular hiçbir zaman göz ard edilmemiItir. Zira “Din kendinden önceki hayat
bütünüyle silip, tamam yla yeni bir hayat kurmak için indirilmemiItir. Hayat, dinlerin
miras b rakt 8 ve insan f trat n n do8rulad 8 çok say da hak olan ilkeler üzerine kurulu
idi. Son Ieriat (din) kaybolmuIu diriltiyor, e8rilmiIi düzeltiyor, eksi8i tamaml yordu.”17
Kur’an, son evrensel ve ebedî mesaj olacak idiyse de, muhataplar olan Arap
toplumunun ihtiyaçlar na cevap vermeyi öncelikli iI olarak görmüItür. Yani, Kur’an
öncelikli olarak, bu toplumda düzeni tesis etmeyi, hak ve adaleti hâkim k lmay hedeflemiItir.
Kur’an ve Sünnet kayna8 n n hüküm koyarken takip ettikleri metot Iöyledir:
Toplumda cârî hükümler bütünüyle de8iItirilmeyecektir. Toplum için yararl olan kurallar ve al Ikanl klar ayn ile benimsenecek (ibkâ), slah edilmesi gerekli görülenler
düzeltilerek (:slah) güncelleItirilecektir. Her Iekliyle toplum için zararl bulunan kurallar/al Ikanl klar ve hükümler ise, la8vedilerek (ilMa), yerlerine yenileri konulacakt r.
slam hukukunun farkl branIlar n n oluImas nda birer ilke olarak benimsenen
bir çok ayetin Iekillenmesinde, vahiy dönemi Arap toplumundaki bilgi, yaIant ve
kavramlar n etkisi mevcuttur. Bir baIka deyiIle, ilim s fat yla yarat klar n n her halini
bilen, semî ve basar s fatlar yla, onlar n dilek ve temennilerini, yakar Ilar n gören ve
iIiten Yüce Allah’ n bir çok hukuksal nitelikli mesaj n , mesaja ilk muhatap olacak
toplum bireylerinin özellikleri ve sorunlar IekillendirmiItir.
Burada yaln zca birkaç örne8e yer verilecektir. “Allah al:9 veri9i helâl, faizi haram
k:ld:” Ieklindeki ayetteki18 “al I veriI” ve “faiz” terimleri o günkü Arap toplumunda
bilindi8i Iekliyle kullan lm I olup, Kur’an ya da Sünnet’te bu kavramlar ayr ca aç klanmam It r. Yani bu kavramlar semavî kavramlar de8il, beIerî kavramlard r. Ancak hukukî
sonuçlar aç s ndan bu kavramlar ilâhîdir. lk Arap toplumunda baz kimseler al I veriI
ve faiz aras nda fark bulunmad 8 n iddia ederek, faizin yasaklanmamas gerekti8ini
savunuyorlard . Bu tart Imaya Yüce Allah, faizin meIru olan al I veriI gibi olmad 8 n
aç klay p, birinin haram di8erinin ise helâl oldu8unu belirterek,19 bu kavramlar n slam
hukukundaki hükümlerini belirtmiItir.
Nikâh, mehir ve talâk ile alâkal hükümler, o dönemin Arap toplumunda içeri8i bilinen bu kavramlar üzerine bina edilmiIlerdir. Ayr ca, bu kavramlarla ilgili olarak cahili17

Hasan Turâbî, slamî Dü9üncenin hyas:, s. 75.
Bakara 2/275.
19
Ebû Bekir Ahmed b. Alî er-Râzî el-Cassâs, Ahkâmü’l-Kur’ân, Beyrut 1992, II, 183 vd.; Kurtubî, el-Câmi’ li Ahkâmi’lKur’ân, III, 357 vd.
18

64

Sosyal DeHi8im ve Eslam Hukuku

65

ye döneminde oluIan kabuller genel olarak benimsenmiI, ancak baz nikâh ve talâk
türleri hakk nda düzenlemelere gidilmiItir.
Örne8in, cahiliye döneminde boIanma sebeplerinden birisi olarak görülen
z:hâr’:n bir boIanma sebebi olmad 8 , ancak böyle bir suç iIleyen kocan n ceza olarak
kefaret ödemesi gerekti8i Ieklindeki ilâhî mesaj n Iekillenmesine sebep, Iüphe yok ki,
yaIl bir kad na kocas n n z hâr yaparak, onu zor durumda b rakmas olay olmuItur.
Nitekim bu arka plân (konu ile ilgili vahyin gönderiliIinde etkisi olan toplumsal olgu)
aç kça ayette belirtilmiItir. Konu hakk ndaki ayet Iöyledir: “E9i hakk:nda seninle tart:9an
ve Allah’a yak:nan kad:n:n sözünü, Allah elbette duydu. Gerçekten de Allah, sizin tart:9man:z:
duyuyordu. Evet Allah duyar, görür. çinizden kad:nlar:n: kendi öz annelerinin s:rt:yla kar9:la9t:ranlar:n onlar anneleri deMildir. Kad:nlar:n: annelerinin s:rt:yla kar9:la9t:ranlar, sonra söylediklerine geri dönerlerse, birbirleriyle ili9kiye girmeden önce bir köleyi özgürle9tirmeleri gerekir... Bunu
bulamayanlar:n aral:ks:z iki ay oruç tutmalar: gerekir, buna gücü yetmeyen ise, altm:9 fakiri
doyursun...”20
Görüldü8ü gibi, bu ayetler vahiy dönemi Arap toplumunda, toplumsal bir sorun
hâline gelen “z hâr” olgusu hakk nda ilâhî hükmü aç klayarak, acil bir sorunu çözümlemiItir. Önerilen kefaret türlerinde bile, toplumsal bir gerçeklik olan “köle” olgusuna
yer verilmiI, ancak ceza olarak bir kölenin hürriyete kavu9turulmas: Ieklindeki hukuk normu,
bu konuda Yüce Allah’ n murad n n ne oldu8unu da aç kl 8a kavuIturmuItur. Ayn
kefaret içerikli ayet bugün gönderilmiI olsa, toplumda köle statüsünde insanlar bulunmad 8 için, ceza olarak farkl bir müeyyideye yer verilmiI olacakt .
Hz. Peygamber’in zengin bir aileye mensup olmamas neticesi, konaklarda yaIamamas ve eIlerinin meskenlerinin kap s nda bekçilerin bulunmamas , Peygamber
han mlar n n ümmetin erkekleri ile perde arkas ndan konuImalar n emreden bir mesaj n gönderilmesine sebep olmuItur.21
fk hadisesi olmasayd , ifk olay n konu edinen ayetler,22 elbette, Kur’an’da yer
almayacakt .
Bir çok hukuksal nitelikli ayet mesaj na, Hz. Peygamber’e sorulan baz sorular n
neden oldu8u bizzat Yüce Allah taraf ndan aç klanmaktad r. 'u ayetler bu tür sorular
nedeniyle gönderilmiIlerdir.
“Sana içki ve kumar n (hükmünü) soruyorlar...”23
“Sana âdet gören kad n n halinden soruyorlar...”24
“Sana ganimetleri soruyorlar...”25
Hz. Peygamber kaynakl hükümlerin oluImas nda da, içinde yaIad 8 toplum yap s n n etkisi görülmektedir. Bu nedenle, sünnet verilerindeki hükümlerin ço8unun
özel nitelikli olup, güncel sorunlara çözüm Ieklinde oldu8u, ancak az nl 8 oluIturacak
derecede de olsa, genel nitelikli hükümlere sünnetin kaynakl k etti8i bilinmektedir.26

20

Mücadele, 58/1-4.
Konu ile alâkal ayetler için bkz. Ahzab 33/ 31-34.
22
Nur 24/ 11.
23
Bakara, 2/219.
24
Bakara, 2/222.
25
Enfal, 8/1.
26
Mehmet Erdo8an, slam Hukukunda Ahkâm:n DeMi9mesi, st. 1994, s. 117.
21
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Bu konuda da, sözü uzatmamak için, yaln zca birkaç örnekle yetinmek uygun
olacakt r. Hz. Peygamber’e ait olduklar belirtilen; “Evlilik karar al n rken veliden izin
al nmas n n gerekli oldu8u, ancak, velilerin gayr ma’kul bir Iekilde velayeti alt nda
bulunan k z veya kad nlar evlili8e zorlayamayacaklar ”,27 “evlilik esnas nda, erkek eIin
imkânlar nispetinde, kad n eIe mihir ad alt nda, mutlaka karI l ks z bir ödemede
bulunmas n n gerekli oldu8u”,28 “ölü topra8 ihya (imar) edenin, o topra8 n sahibi olaca8 ”,29 “paran n peIin olmas na karI l k, mal n sonradan verilmesi anlam na gelen
selem al IveriIinin caiz oldu8u”,30 “ço8u sarhoIluk veren Ieyin az n n da haram olaca8 ”,31 “zarar vermenin ve zarara zararla karI l k vermenin yasak olmas ”32... Ieklindeki
hadislerden her birinin, Ierhlerde tespit edilmiI sebeb-i vürûdlar (söylenme gerekçeleri) mevcuttur. Yani, sünnet kaynakl bütün hükümlerin oluIumunda, Hz. Peygamber’in hayat n kuIatan sosyal yap n n etkisinin varl 8 n tart Imak bile anlams zd r.
Ancak, bu tespit, sünnet kaynakl hukuksal nitelikli hükümlerin hepsinin tarihsel oldu8u, içlerinde hiçbir genel nitelikli hüküm bulunmad 8 anlam na gelmemektedir.33 Klâsik dönem slam bilginleri, bu tür sünnet için de ayn kriteri getirerek, tarihsel boyutu
bulunsa da, genel içerikli (âmm lâf zl ) bir ifade ile sevk edilmiI bulunan sünnet hükümlerini, ço8unlukla genel teIri olarak de8erlendirmiIlerdir.
Kur’an’da -özellikle en ba8lay c iki hukukî hüküm olan farz ve haram düzeyinde- hukukî kurallar konurken, toplumun geliImesine, insanlar n olgunlaImas na ve
hükümleri içselleItirmelerine paralel olarak, tedricîli8in takip edilmiI olmas , ayr ca,
toplumun acil maslahatlar n temin için, geçici çözümler Ieklinde hükümler konmas
sonras nda, bunlar n neshedilerek, süreklilik arz eden hükümlerin getirilmesi, hükümler vazedilirken toplumsal gerçekli8in dikkate al nd 8 n n aç k delilleridir.
Bu bölümde örnekleri çoMaltmak yerine, ula9t:M:m:z sonucu 9öyle aç:klayabiliriz:
Kur’an’da yer verilen birçok hukukî konuda, vahiy dönemindeki Arap toplumuna ait
motif, kavram ve kurallar görülmektedir. Kur’anî hükümler oluIurken, ilk dönem Arap
toplumunun sosyal yap s göz ard edilmemiItir. Kur’an mesaj , muhatap ald 8 ilk
toplum yap s n yok saymam I, aksine, bu toplumdaki örf-âdet, kültür ve alg lama
düzeyi, ilâhî mesaj n Iekillenmesinde etkili olmuItur.
Bu tespitlerimizle biz, Kur’an’ n yaln zca ilk dönem Arap toplumunda uygulanmak üzere gönderilmiI, “bölgesel ve tamam yla tarihsel bir mesaj” oldu8u Ieklindeki
iddiay hakl ç karmak gayretinde de8iliz. Böyle bir kabulü burada tart Imak hedefimiz
olmamakla birlikte, yanl I anlaI lmaya meydan vermemek için, Iu kadarl k bir hat rlatmay zorunlu bulmaktay z:
Bir hukukî metnin/kural n-söylemin haz rlanmas nda, fizikî gerçekli8i olan bir
sosyal yap n n izlerinin bulunmas , o hukukî metni ne tamamen o toplumla s n rl k lar
ne de bu metnin bütünüyle tarihsel olmas n gerektirir. Belli bir zaman ve mekân diliminde, belirli sosyal Iartlar alt nda oluIturulmuI nice hukukî metinler ve felsefî dü27

Hadisler için bkz. 'evkânî, Neylü’l-Evtâr, VI, 230 vd.
Hadisler için bkz. 'evkânî, a.g.e., VI, 286 vd.
29
Buhârî, Hars 15; Ebû Dâvûd, mâre 37; Tirmizî, Ahkâm 38.
30
Buhârî, Selem 1, 2; bn Mâce, Ticârât 59.
31
Ebû Dâvûd, E9ribe 5; Tirmizî, E9ribe 3; Nesâî, E9ribe 25.
32
Muvatta’ , Kadâ 26; bn Mâce, Ahkâm 17.
33
Benzer bir de8erlendirme için bkz. bn ÂIur, slam Hukuk Felsefesi, s. 65 vd.
28
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Iünceler vard r ki, bütün dünyaya mal olmuI ve yüzy llard r, evrensel bir de8er olarak
canl l 8 n hâlâ korumaktad r.
Bir düIünürün bir çok görüIünün, bir hukukçunun keIfetti8i birçok hukuk kural n n evrensel ve uzun ömürlü olarak canl l 8 n muhafaza etmesi, ayn Iahs n kaynakl k
etti8i her sözün, ayn özellikte olmas n da gerektirmeyecektir. Ayn kaynaktan, farkl
özellikte söylemlerin sad r olabilece8i muhakkakt r.
Kur’an ve sünnet mesajlar na da bu perspektiften bak lmas n n uygun olaca8 n
düIünmekteyiz. Nitekim, slam hukukçular n n bir ço8u, Kur’an’da evrensel/tarihsel,
makâs d/vesâil, amaç/araç gibi farkl hükümlerin bulundu8unu, isimlerinden de anlaI laca8 gibi, baz hükümlerin Kur’an’ n nazil oldu8u ilk toplumlara has oldu8unu, o
toplumdaki örf nedeniyle bu Iekilde gönderildi8ini benimsemiIlerdir. Ancak, ayn
âlimler grubu, baz ayetlerin gönderiliI sebebi özel de olsa, kendilerinde gönderildi8i
toplumun bir k s m sosyal özelli8i mevcut da olsa, içerdi8i hitab n genel olmas halinde, hüküm itibar yla, bu ayetlerin evrensel oldu8u, yürürlük aç s ndan da ebedî oldu8unu kabul etmiIlerdir. Nitekim bu düIünce, klâsik dönem hukukçular nca, “hükmün
sebebinin hususî (özel) olu9u, hükmün umumî olmas:na engel deMildir” Ieklindeki kural haline
getirilmiItir. Böylece, vahiy dönemindeki özel bir olay/sorun üzerine gönderilen bir
hükmün, bütün muhataplar /inananlar kapsayacak derecede genel olabilece8i kabul
edilerek, hüküm içeren ayet nass n n tarihsel yada evrensel bir içerik taI d 8 hususunda, genelde mesaj n dili kriter olarak benimsenmiItir.
Hüküm belli bir 9ahsa, yere ve zamana ait olarak düzenlenmi9 olduMunda, o hükmün tarihsel oldu8u, yani yaln zca o toplumdaki bir problemi çözmek için gönderildi8inde
Iüphe yoktur.
Örne8in; Ahzab 33/31, 34, 50; Tahrim 66/1 gibi ayetler Hz. Peygamber ve onun
eIleri ile alâkal olarak teIri‘ buyurulmuI olup, evrensel bir nitelik taI mazlar. 'u var ki,
bu özellikteki ayetler çok fazla de8ildir. Bunun yan nda, kendilerinde ilk dönem toplum yap s n n izlerini taI makla beraber, evrensel nitelikli hükümler ise çok daha fazlad r.
Örne8in; Mücadele 58 / 1-5; Nisa 4 / 7, 128, 135; Nur 24/4; Talak 65/2; Bakara
2/34,276,278... gibi birçok ayet, umum ifadeli mesajlar içermekte ve evrensel nitelik
taI maktad rlar.
Biz bir çok Kur’an hükmünün, ilk dönem toplum yap s n n izlerini taI mas n ve
bu ayetlerin oluImas nda toplumsal olgunun etkisinin oluIunu, Kur’an için olumlu bir
özellik olarak de8erlendirmekteyiz. Zira, hitap etti8i toplum gerçeklerini dikkate almadan oluIturulmak istenen hiçbir slah hareketi ve hedeflenen sosyal de8iIim, baIar l
sonuç veremez. Kur’an’ n 14 as rd r dünyan n gündeminde kalmas , hâlâ fert ve toplum baz nda bir çok kural n n uygulanma Ians bulmas , bir çok mesaj n n uluslar aras
çevrelerde kabul görmesi, takip edilen metodun baIar s n göstermektedir.
Bölümle ilgili sonuçlar:m:z: 9öyle ifade edebiliriz: Kur’an’daki hukuksal nitelikli hükümlerin oluIumunda VII. yüzy l Arap toplum yap s n n hiç etkisinin olmad 8 ve bütün
ilâhî hükümlerin evrensel ve ebedî oldu8u görüIü aI r iddial bir görüItür.
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slam hukukunun, tamam yla, Arap toplumunun vahiy destekli bir ürünü oldu8u, Kur’an’daki hukuksal nitelikli hükümlerin hiçbirinin evrensellik ve ebedîlik arz etmedi8i Ieklindeki görüI34 de gerçeklikten uzak gözükmektedir.
Her iki görüI de Kur’an ile yüzleItirildi8inde, bunlar n yanl I oldu8u görülecektir. Bize göre; Kur’an’daki hukukî ayetler, ilk Arap toplumunun o günkü problemlerini
ve bunlara yönelik en uygun ilâhî çözümleri ifade etmekle birlikte, özel sorunlara cevap sadedindeki naslar n birço8unda, ayn zamanda, ebedî nitelikli hükümler de bulunmaktad r. Bu ba8lamdaki baz hükümlerin gönderiliI sebebinin özel bir vak a olmas , sevk edilen hükümlerin de yaln zca o toplumdaki belli Iah slara ait k l nmas n gerektirmeyecektir. Baz hukukî ayetler ise, müstakil olarak, evrensel-ebedî mesajlar
(evrensel hukuk normlar ) Ieklinde vahyedilmiIlerdir.
Yani, slam hukukunun Kur’an kaynakl hükümleri, tarihsel (Hz. Peygamber’in içinde yaIad 8 topluma ait sorunlara yönelik özel çözümler) olanlar yan nda, evrensel
olanlar da içermektedir. Bu haliyle, slam hukukunun ilk kayna8 olan Kur’an’ n bir çok
hükmü, sosyal de8iIime paralel olarak, de8iIimi kabul edecek niteliktedir. Bunun
ötesinde, Kur’an’ n ve onun üzerine bina edilmiI olan slam hukukunun, ebedî olarak
yürürlükte kalabilmesi için, örfî olan hükümlerinin, de8iIen örfe paralel olarak, maslahat temin edecek Iekilde de8iItirilmesinin hukukî bir zorunluluk oldu8u da söylenebilir.35
slam hukuku araIt rmac lar na düIen görev, farkl statüdeki bu Kur’anî hükümleri, sa8l kl bir Iekilde tespit ederek, uygulay c lara yard mc olmakt r. Bu, ayn zamanda, Kur’an’a ve slam’a yap lacak bir hizmettir.

B-VAH Y SONRASI DÖNEMDEK SOSYAL YAPININ

SLAM HUKUKUNA ETK S

Kur’an ve Sünnet kayna8 ndaki hukuksal nitelikli naslar n anlaI lmas , yorumlanmas ve bunlardan birer hukuk kural ç kar larak, bunlar üzerinde bir hukuk sisteminin dizayn edilmesi safhalar n n, slam hukukunun beIerî boyutu oldu8unu ve bu
hukukun kavramlar n n oluImas ve kurumsallaImas nda, uzmanlar n yaIad klar topluma hâkim kültür ve anlay I n yans mas n n mevcudiyeti kabul edilen bir gerçektir.
Buna göre, ilâhî mesajlar n muhataplar n n kültür seviyesi ve alg lama düzeyi de8iItikçe, mesajlar n farkl Iekilde yorumland 8 , toplumsal yap n n de8iImesine paralel olarak, bu mesajlardan beklentinin de8iIti8i, hülasa olarak, ihtiyaçlar farkl laIt kça mesajlara bak I tarz n n de8iIti8ini söylemek mümkündür. Neticede, bütün bu farkl anlay I
ve kavray Ilar üzerine kurulacak olan slam hukuk sistemleri de farkl l k arz edecektir.
Dolay s yla, lâfzen herhangi bir de8iIikli8e u8ramam I ve yürürlükten kald r ld 8 na dair
herhangi yeni bir mesaj yay nlanmam I olan otantik Kur’an ve Sünnet mesajlar n
anlama, yorumlama ve uygulamaya geçirme safhas ndaki farkl l k bir vak ad r.

34

Bu görüIü ve de8erlendirmeleri hakk nda geniI bilgi için bkz. Muhammed Abid el-Câbirî, ÇaMda9 Arap slam
Dü9üncesinde Yeniden Yap:lanma, çev. A. hsan Pala-Mehmet 'irin, Kitabiyât Ankara 2001, s.52; Fazlur Rahman,
slam’: Yeniden Dü9ünmek, çev. Adil Çiftçi, Ankara 2000, s. 117,258; smail Raci el-Fârukî, “Kur’an’:n Yorumunda Yeni
Bir Metodolojiye DoMru”, çev. Mehmet Paçac , slamî AraIt rmalar, 1994, sy. VII, 3-4, s. 307; Hasan Turâbî, slamî
Dü9üncenin hyas:, çev. Sefer Turan-Adem Yerinde, st. 1997, s. 116.
35
Bu yarg hemen hemen bütün slam âlimleri taraf ndan benimsenmekte ve bu yöntemin slam hukukunun meziyetlerinden oldu8u kabul edilmektedir. Örnek olarak bkz. Zekiyüddin 'a’bân, a.g.e., s. 200-201; 'ener, a.g.e.,s.
143 vd.
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slam hukukunun temel hüküm kaynaklar olan Kur’an ve Sünnet’in oluIum süreci, Hz. Peygamber’in vefat yla son bulmuItur.
Vahiy sonras dönemde, k sa zaman içinde, slam hukukunun bütün kaynaklar
oluIturulmuI ve teknik olarak tan mlanm It r. slam hukukunun, di8er bilim dallar ndan önce inkiIaf etmesi, temel literatürünün oluImas , toplumsal zorunlulu8un bir
sonucu idi. Çünkü, hayat Iartlar , farkl problemler oluIturuyor, bunlar n çözümü ise
gecikme kabul etmiyordu.
slam devletlerinin hâkim oldu8u fizikî alan geniIledikçe, Müslüman halk ve
gayrimüslim unsurlardan oluIan sosyal yap , yeni problemler üretiyor, bu durum,
baIta slam hukukunu ve hukukçular zorluyordu. Ite bu sebeplerle, slam hukuku
k sa zamanda müesseseleIti, usulünü oluIturdu, hüküm kaynaklar ve onlardan hüküm ç karma yöntemleri tart I larak, belli sonuçlara var ld , böylece, canl bir teIri
kayna8 , hukukçular n da gayretleriyle hayata geçirildi.
Biz bu bölümde, slam hukukunun usulü veya furûu konusunda tarihî bilgi ve
detay sunmay düIünmüyoruz. Maksad m z, vahiy sonras dönemde, slam hukuku
kurumlaI rken, toplumsal yap ile olan ortak hareket kabiliyeti ve toplumdaki sosyal
de8iIim ile hukukî düzen aras ndaki etkileIimin boyutu hususunda, tüme var m yöntemi ile baz tespitlerde bulunmakt r. Bu dönemi Iu Iekilde s n fland rmak mümkündür :

1.YEN OLAYLARA HUKUKÎ N TEL K KAZANDIRMA SÜREC
a-Hüküm kaynaM: olarak k:yas:n kullan:lmas:: Vahiy sonras nda oluIan bir çok yeni
olay, vahiy döneminde hükme ba8lanm I olaya k yaslanmak suretiyle, hukuka kat lmaya çal I lm It r. Örne8in, sahabiler, Hz. Ebu Bekir’e halife olarak biat ederken, Hz.
Peygamber’in onu namaz için imam olarak seçti8ini göz önüne alm Ilar ve halifeli8i,
namaz imaml 8 na k:yas ederek, onun halife olmas n n uygun olaca8 na karar vermiIlerdir.36 Hz. Ebu Bekir, mirasta dedeye verilecek pay ile alâkal olarak, dedenin babaya
k yas edilmesini uygun görmüItür. Çünkü, ona göre, dedede babal k manas bulunmakta ve bu onun baba gibi miras pay almas n gerektirmektedir.
bn Abbas ise, dedeyi o8lun o8luna k yas ederek, dedeye o8uldan torunun ald 8 miras pay n uygun görmüItür.37
Hz. Ali, içki suçunu, kazf suçuna k yas ederek, içki cezas n n belirlenmesini uygun görmüItür. K yas Iekli ise Iöyledir: çki içen sarhoI olur ve karI s ndaki bireylerin
iffet ve namusu ile alâkal iftiralarda bulunur. Normal halde, iffet ve namusuna düIkün
bir insana at lan zina suçu, Iahitlendirilemedi8inde cezay gerektirir. Bunun cezas ise,
Kur’an taraf ndan 80 sopa olarak belirtilmiItir.38 Buna göre, içki suçunun cezas da
ayn olmal d r.39
Nisap tamamlanmadan önce, zekât peIin olarak vermek caiz de8ildir. Bunun
illeti, zekât vermenin sebebi olan, nisap miktar mal n tamamlanmamas d r. Nisaptan
önce zekât ödemek, sebep bulunmadan ödeme Ieklidir ki, böyle bir ödemede bu36

Bkz. bnü’l-Kayyim, ’lâm, I, 253.
Ebû Zehra, Usul, s. 194, 195
38
Konu ile alâkal ayet için bkz. Nur 24/4.
39
Hz. Ali’nin konu hakk ndaki de8erlendirmesi için bkz. Mâverdî, el-Ahkâmü’s-Sultâniyye, Beyrut 1990, s. 376; bn
Ferhûn, Tebs:ratü’l-Hukkâm, tahk. Cemal MaraIl , Lübnan 1995, s. 190.
37
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lunmak geçersizdir. Bu mesele, vakit girmeden önce namaz k lmaya benzetilerek
hükme ba8lanm It r.40
b- Hüküm kaynaM: olarak maslahat:n kullan:lmas:: Bir çok yeni olay ise, vahiy döneminde kendilerinin k yaslanabilece8i bir as llar n n bulunmay I nedeniyle, maslahat
ilkesi gere8ine göre hukukî hüviyet kazanm It r.
Örne8in, Kur’an’ n Mushaf haline getirilmesi daha önce görülmüI bir Iey de8ildi. Hz Ebu Bekir’in, kendisinden sonra halife olarak Hz. Ömer’i tavsiye etmesi, Ömer
taraf ndan divanlar n oluIturulmas , Müslümanlar için para bas lmas , hapishanelerin
inIa edilmesi, Hz. Osman’ n Peygamber mescidini geniIletmesi maslahata dayal ,
meIru hükümlerdir.41
Sahabîler, bir kiIiyi öldürme suçuna iItirak eden toplulu8un tamam n ölüm cezas na çarpt r rken, maslahat delili ile amel etmiIlerdir.42
Hz. Ömer, iddeti dolmam I bir kad n kendisine nikâhlay p, onunla zifafta bulunan bir Iahs n, o kad nla ebediyen evlenemeyece8ine hükmetmiItir. Bu hükmün gerekçesi ise, bundan sonra, baIkalar n n böyle bir iIe giriImelerini engellemektir.43
Maslahat temeline dayanan bir baIka örnek Iudur: Bir Iahs n evi müsait olsa,
baIka birisi de ev ve barks z bulunsa, evi müsait olan kimse, aç kta kalan Iahs evinde
oturtmaya mecbur edilebilir. Bu durumda, ev sahibinin o Iah stan ecr-i mislinden
fazla ücret (kira) almas caiz olmaz.44
Konuyu Iu örnekle bitirmek istiyoruz. Bir sat c , elindeki mal normal de8erinden fazlas na satmak istese, halk n ihtiyac (toplum maslahat ) göz önüne al narak, o
Iah s, bu mal rayiç k ymetiyle satmaya zorlan r.45
c- Hüküm kaynaM: olarak örfün kullan:lmas:: Bir k s m olaylar ise, örf ba8lant lar
sebebiyle, farkl hükme tâbi olmuIlard r. Örne8in, Ebu Hanife’ye göre ottan öIür
(mahsul zekât ) gerekmemesinin sebebi, otun topra8 temizlemek için kesilmesi ve
âdeten ottan gelir temin edilmek istenmemesidir.
Süs bitkileri ile Fârisî kam I n n öIre tâbi olmamas n n sebebi de, âdeten bunlar sebebiyle gelir temin edilmek istenmemesidir.46 Bu içtihatlar, belli bir bölgede, belli
bir dönem için geçerli olan adete göre ortaya konmuItur.
Baba, gelinlik k z na bir k s m çeyizlik ve tak al p verse, sonralar bunlar kendisine emanet mal olarak verdi8ini söyleyip yapt 8 yard m mallar n geri almak istese,
bu ortamda oluIacak anlaImazl 8 n çözümlenmesinde, o bölge örfüne göre hükmedilir.
Haftal 8 Iu kadar liraya Ieklinde iIçi-memur çal It r lsa, o bölgede haftal k iI
günü kaç gün ise, o günlerin bitiminde, çal Ianlar haftal k ücreti hak etmiI olurlar.47
Görüldü8ü gibi, özellikle hukuktaki örf, maslahat ve istihsan kriterleri, hükümlerin toplum ba8lant s n oluIturan dü8melerdir. Buradan hareketle, vahiy sonras
40

Serahsî, el-Mebsût, III, 32.
Karafî, erhu Tenkîhi’l-Fusûl, s. 199. Ebû Zehra, Usul, s. 243.
42
De8iIik örnekler için bkz. 'ât bî. el- ’tisâm, II, 287-302.
43
Z. 'aban, Usul, s. 174.
44
bnü’l- Kayyim, et- Turuku’l Hükmiyye, s. 223, 224.
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Karaborsac ile ilgili bilgi için bkz. Orhan Çeker, F:k:h Dersleri, st. 1999, s. 139,140; Yunus Apayd n, htikâr ,G.Y.A.,
II, 369, 370.
46
Y. Vehbi Yavuz, Hanefî Mezhebinde çtihat Felsefesi, s. 330.
47
Benzer örnekler için bkz. Ali Haydar, Dürerü’l-Hukkâm, I, 46.
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dönemde de hükümlerin konmas nda ve olaylar n tetkikinde, toplumsal yap n n, fertlerin ve slam ümmetinin maslahat n n göz ard edilmedi8i söylenebilir. Bu nedenlerle,
farkl co8rafyada, farkl sosyal Iartlar alt nda geliIen benzer olaylar n hükümlerinin,
içinde bulunulan sosyal Iartlara paralel olarak, birbirlerinden farkl oldu8u da önemli
bir husustur.
Ayn yöntemin, günümüz slam hukukunun da bir özelli8i olarak, canl l 8 n korumas gerekti8i hemen herkesin kabulüdür.

2. SOSYAL DE'

ME PARALEL OLARAK HÜKÜMLER N DE' MES

Burada, sosyal de8iIim gerekçe gösterilerek, ilk konulmuI hükmün de8iItirilmesinin örnekleri görülecektir. Bu örneklerden bir k sm Kitap yada Sünnet kaynakl
hükümlerin de8iIimi, bir k sm ise, içtihat kaynakl hükümlerin de8iIimi ile ilgili olacakt r.
Verilecek örneklerden baz lar salt olarak sosyal yap /ortam n de8iIti8i için, yeni ortamda maslahat oluIturacak de8iIimi, baz lar ise, sosyal ortam n olumsuz Iekilde de8iImesine/bozulmas na paralel olarak, ilk hükmün gayesinden inhiraf edilmesi
Ieklindeki durumlar yans tmaktad r.
Konunun da8 lmamas için, verilen örnekler üzerinde hukukî tart Imaya girilmemesine dikkat edilmiItir. Örneklere, sosyal de8iIimin hükümlere etkisi perspektifinde bak lacak, buradan da slam hukukunun sosyal de8iIimle olan iliIkisi gözlemlenmeye çal I lacakt r. Konu ile alâkal olarak seçti8imiz örneklerden baz lar Iöyledir:
a-Kur’an’da zekât:n verilebileceMi yerler aras:nda “müellefe-i kulûb” bulunmaktad r.48 lk
y llar bu s n fa zekât verilmiItir. Zira o günkü konjöktür, bunlar n gönüllerinin al nmas n toplum maslahat için gerekli k lmaktayd .
Hz. Ömer döneminde, slam devleti güç ve kuvvet kazanm I olup, bir k s m insanlar n olumsuz tav rlar ndan toplumun etkilenmesi endiIesi kalmam It .
Konjöktürün Müslümanlar n lehine olarak de8iIti8i bu dönemde, müellefe-i kulûba
zekât fonundan pay verilmesinin maslahat oluIturmayaca8 gerekçesiyle, bu s n fa
zekât verilmesine son verilmiItir.
Ömer b. Abdülaziz döneminde, slam devletinin siyasî gücünü kaybetmesi nedeniyle, tekrar Kur’an’daki hükme dönülerek, müellefe-i kulûba zekât pay ayr lm It r.49
b-Kad:nlar:n ev d:9:na ç:karken “cilbâb” ismi verilen bir d I giysi giyinmeleri
Kur’an’da emredilmiItir. Gerekçe olarak, kad nlar n “tan n p eziyet görmemeleri” Ieklinde bir neden belirtilmiItir.50
Ayetin gönderildi8i günkü sosyal yap dan hareketle, bu emrin, hür kad nlar n
cariyelerden ay rt edilmeleri amac yla verildi8i kanaatini taI yan baz slam hukukçular , toplum statüsü de8iIip, kölelik ve cariyeli8in bulunmad 8 dönemlerde, böyle bir
giysi (cilbâb) giyme hükmünün de8iIece8ini belirtmiIlerdir. Yani, bu görüIe göre, art k
günümüzde kad n, Ier’an örtülmesi gereken yerlerini örten bir giysi ile, gerek ev için-

48

Tevbe 9/60.
bn Sa’d, et-Tabakâtü’l-Kübrâ, Beyrut, ts., V, 350, Mustafa 'elebî, Ta’lîlü’l-Ahkâm, Beyrut, 1981, s. 87
50
Bkz. Ahzab 33 / 59.
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de, gerekse ev d I nda, yabanc erkekler aras nda bulunabilecektir. Yani, cilbâb giyme
emri bu günün bayan n kapsamamaktad r.51
c-Ha9imoMullar:n:n zekât almalar:n: Hz. Peygamber yasaklam It r.52 Çünkü bu sülâleye, Hz. Peygamber’in yak nlar olmalar nedeniyle, beytü’l-mâlden /devlet hazinesinden geçimlerini temin edecek miktarda maaI ba8lanm It .
Dört halife dönemi sonras nda, Peygamber yak nlar ndan bu tahsisat kesilince,
bunlar di8er insanlar gibi kabul edildiler. Buna göre, ihtiyaç sahibi olduklar nda, kendilerinin zekât almalar n n caiz oldu8u hakk nda hukukçular hüküm vermiIlerdir.
d-Ebu Hanife, k:sas ve hadlerin d:9:ndaki hususlarda, Iahitlerin zahiren adalet vasf n
taI yor olmalar ile yetinilece8i ve ayr ca tezkiye edilmelerine gerek olmad 8 görüIünde idi. Bu görüIünde o, “Müslümanlar birbirlerine 9ahitlikte adalet sahibidirler” Ieklindeki
hadise dayan yordu. 'üphesiz bu hüküm, Ebu Hanife’nin zaman na uygundu. Çünkü o
dönemde, toplumda dürüstlük hâkimdi. Ancak halk n ahlâkî özellikleri de8iIip, yalanc l k yayg nlaI nca, ö8rencileri Ebu Yusuf ve Muhammed, zahirî adaletle yetinmenin bir
çok hakk n kayba u8ramas na yol açaca8 düIüncesiyle, Iahitlerin gizlice de araIt r lmas gerekti8ine hükmetmiIlerdir.53
e- Hanefî ekolünün ilk dönem hukukçular:, Kur’an öMretme kar9:l:M:nda ücret alman n
caiz olmad 8 hususunda fikir birli8i etmiIlerdir. Bu hükmün verildi8i dönemde, Kur’an
ö8reticilerine beytü’l-mâlden tahsisat yap l yordu. Zamanla Iartlar de8iIti, beytü’lmâlden verilen bu tahsisat kesildi. Kur’an ö8retimi ile u8raIanlar, ücret de almasalar,
geçimlerini sa8layamayacaklard . Ö8retme iIini b raksalar, Kur’an ö8retimi yok olup
gidecek, kutsal kitab okuyup anlayamayan bir nesil yetiImiI olacakt . Ite böyle bir
dönemde, bu Iartlar alt nda, Kur’an ö8retimi karI l 8 ücret al namayaca8 hükmü
de8iItirilerek, bu hizmet karI l 8 nda ücret al nabilece8i Ieklinde hüküm vermiIlerdir.54

3. SOSYAL BOZULMAYI ÖNLEYEB LMEK AMACIYLA HÜKÜMLER N DE'

MES

Bu bölümde, insanlar n istismar sebebiyle, sosyal yap y olumsuz Iekilde etkileyecek olmas , haks zl k ve zulme sebep olma ihtimali taI mas düIüncesiyle, Kur’an
ya da Sünnet kaynakl bir k s m hükümde yap lan de8iIiklik örnekleri görülecektir.
a- Hz. Peygamber pazarda sat:lan mallar:n fiyatlar n n devlet taraf ndan belirlenmesini/sabitlenmesini (narh konulmas ), mal n maliyet fiyat de8iIik olabilece8i, zaman
içinde art I gösterebilece8i için, müteIebbisi de koruma amaçl olarak uygun görmemiItir. Bu konudaki talepleri geri çevirmiI ve: “Fiyatlar: belirleyen, darl:M:, bolluMu ve r:zk:
veren Allah’t:r. Ben kan ve mal hususunda yapm:9 olduMum bir haks:zl:k yüzünden, pe9imde bir
alacakl: olduMu halde Allah’a kavu9may: istemem” demiItir.55 Sonraki dönemlerde, insanlar n gözünü para, mal ve dünya h rs bürüdü8ü için, ahlâken bozulmuIlar, neticede,
maliyet fiyatlar nda artma olmad 8 halde, mallar n sat I fiyat na fahiI ve haks z olarak
ilâve yap l yordu. Ite bu durumda bile, tüccarlar n belirledikleri fiyatlara müdahale
edilmemesi, tüketici olan halk n zarar görmesini sa8layacakt . Hz. Peygamber’in “Zarar
51

Tahir b. ÂIur, slam Hukuk Felsefesi, s. 104. Konu hakk ndaki görüIlerin de8erlendirmesi için bkz. Nihat Dalg n,
“Örtünmenin Dindeki Yeri”, henüz yay nlanmam I makale.
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Buhârî, Zekât 57; Müslim, Zekât 161; Ebû Dâvud, mâre 18-19; Nesâî, Zekât 95.
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Z. 'a’ban, a.g.e.,s. 200.
54
Y. Vehbi Yavuz, a.g.e.,s. 375.
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Tirmizî, Büyû‘ 73; Ebû Dâvûd, Büyu‘ 51; bn Mâce, Ticârât 27.
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vermek ve verilen zarara zararla kar9:l:k vermek yoktur” Ieklindeki hadisine dayan larak, baz
dönemlerde pazar fiyatlar na narh konmuItur.56
b- Kur’an Müslüman bir erkeMin farkl: dinden (ehl-i kitap) bir kad:nla evlenebilece8ini
aç klar.57 Kur’an’daki bu hükme ra8men, Hz. Ömer, halifeli8i döneminde, ehl-i kitap bir
kad nla evlenmiI olan Medayin valisi Huzeyfe b. Yeman’ n eIinden boIanmas n emretmiItir. Gerekçe olarak ise, bu hareketin Müslüman kad nlar n aleyhine, kötü bir
âdet oluIturmas kuIkusunu göstermiItir.58 Bu kararda, olumsuz Iekilde geliIecek bir
sosyal de8iIimin önlenmesi fikri yatmaktad r. Burada ayr ca, “haklar: kullanmada hukukun müdahale yetkisinin bulunduMu” görülmektedir.59
c- lk dönemler, küçük k:z ve erkek çocuklar:n:n velileri taraf ndan evlendirilebilece8i
benimsenmiIken, XX. asr n baIlar nda yay mlanan Hukûk- Âile Kararnâmesi, slam
tarihi boyunca, taraf bulmam I bir içtihad , günün Iartlar için uygun bularak, ilk dönemdeki uygulamay kald rm I/yasaklam I, konu hakk nda farkl bir hüküm benimsenmiItir. Konuyu düzenleyen madde Iöyledir: “On iki ya9:n: itmâm etmemi9 olan saMîr ile
dokuz ya9:n: itmâm etmemi9 olan saMîre, hiçbir kimse taraf:ndan tezvîc edilemez.”60
d- lk dönemler, nikâh akdi esnas:nda, e9 dost ça8r larak bir velîme verilmesi, sünnet
bir tavsiye olarak görülmüItür. Hukûk- Âile Kararnâmesi’nde ise, nikâh akdi öncesinde durumun ilân edilmesi hukuken gerekli görülmüItür. Konuyu düzenleyen madde
Iöyledir: “Akd-i nikâh:n icras:ndan evvel, keyfiyet ilân olunur.”61 Çünkü, bu dönemde çok
nüfuslu yerleIim alanlar kurulmuI, nikâh n gizli dostluklardan ay rt edilebilmesi için,
yeni baz tedbirlerin al nmas gerekli olmuItur.
e- lk dönemlerde, nikâhlar iki 9ahidin 9ahadeti ile tescil ediliyor, bir baIka iIleme gerek görülmüyordu.
Hukûk- Âile Kararnâmesi’ne göre, “Esnây- akidde hatîp ile mahtûbeden birinin ikâmetgâh bulunan kazâ hâkimi veya bunun izinnâme-i mahsûs ile me’zûn k ld 8
nâib hâz r bulunup akidnâmeyi tanzîm ve tescîl eder”62 Ieklinde, nikâh akdi esnas nda
bölge hâkimi veya onun izin verdi8i birisinin haz r bulunmas Iart getirilmiItir. Bu tür
tedbir de, aile hukuku ile alâkal baz istismarlar önlemede etkili olmuItur.

4.SOSYAL DE'

M N ZORUNLU KILMASI NEDEN YLE BAZI YASAKLAR

ALANINDAK HÜKÜMLERDE TOLERANS GÖSTER LMES
a- slam’da vak:f me9ru görülerek te9vik edilmi9 bir kurumdur. Vak fta insanl 8a uzun
süreli hizmet amaçlanmakta, bu hizmetin karI l 8 Allah’tan beklenmektedir.
Tarih içinde geliIen çok de8iIik vak f türleri mevcuttur. Vak f mal n kiraya verilerek elde edilecek gelirin, belli bir yönde sarf edilmesi Ieklindeki vak flar konumuz için
örnek teIkil etmektedir. Bunlar, icâre-i vâhideli, icâreteynli ve mukâtaal vak flar olmak
üzere üç ana gruba ayr l r.

56

Narh hakk nda bilgi için bkz. Yunus Apayd n, “Narh”, Günlük Ya9ay:9 Ansiklopedisi, III, 447-449.
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Konunun bizimle ilgili yönü, 16. yüzy ldan itibaren, uygulanmaya baIlanan
icâreteyn usulü vak flard r.
câre-i vâhide ile, yani, belli bir k ymet ve müddetle kiraya verile gelen vak f
mallar zamanla y k lmaya yüz tutmuI, yanm I, harap olmuI ve bu vak flar n gelirleri,
vak flar için gerekli olan bak m ve tamiri yapmaya kâfi gelmemiItir. Bunun için, hem
vak f akarlar n tamiri, hem amme menfaatini temin hem de Iehirleri tezyin için, bu tür
vak flarda icâreteyn usulü kabul edilmiItir. Bu usulde, vak f gayr- menkul de8erine yak n, peIin bir kira bedeli ile ve süresiz olarak kiraya verilmiI, elde edilen bu peIin kira
bedeli ile vak f akar tamir edilmiI ve çok cüz’î miktarda olan sürekli bir kira bedeli ile
vak f mal kirac n n tasarrufuna b rak lm It r.
Kirac n n bu tasarruf hakk , ölümüyle mirasç lar na geçmekte, böylece mülkiyet
gibi, kuIaklar boyu devam eden bir süreklilik arz etmektedir.
Vak f hukukunun ilk slam hukuk doktrinindeki orijinal yap s n kaybederek,
Osmanl tatbikat nda u8rad 8 de8iIikliklerden birisi de, mukâtaal: vak:f uygulamas d r.
Mukâtaal vak f mutasarr f , üst hakk Ieklinde bir aynî hakka sahip olup, vak f
arsas n n kirac s , arsa üzerindeki inIaat ve mütemmim cüzlerin ise mâliki durumundad r.
Bu vak f örnekleri de gösteriyor ki, fiilî durum ve sosyal s k nt lar, vak f müessesesini orijinal yap ve gayesinden zaman zaman uzaklaIt rabilmektedir. Bunlar, bazen vak an n doktrine egemen olup, onu yönlendirebildi8ini göstermesi aç s ndan
önemlidir.63
b-Ekonomik zaruretler, bey‘u’l- îne, bey‘u’l-vefâ gibi akitlerin toplumda yayg:n hale gelmesini doMurmu9tur. Bu her iki akdin de, borç para bulma s k nt s n n faize bulaImadan
çözümlenebilmesi düIüncesiyle, bir zaruret olarak ortaya ç kt 8 görülmektedir.
Bey‘u’l-vefân n 11. yüzy lda Buhara çevresinde yayg n oldu8u bilinmektedir.
Bey‘u’l-vefâ Iöyle bir sözleImedir:64 'ah s, gayr-i menkulünü bir baIkas na “paran: verdiMimde mal:m: bana vereceksin” Ieklinde bir Iartla satar, al I veriI gerçekleItirilir, müIteri
mal al r, paras n teslim eder. Daha sonra, mal n ilk sahibi, mal n satarken ald 8 paray biriktirdi8inde, giderek bu paray ilk müIterisine verir ve mal n geri al r. Bu akit,
mal sahibinin borç para bulmas n temin için oluIturulmuItur. 'ahs n as l maksad ,
zaten mal n satmak de8ildi. Ancak, nakit paraya ihtiyac vard ve bunu borç olarak
bulamam It . Faizli Iekilde borç almak da istememiIti.
Bu iIlemde müIteri, mal için verdi8i para kendisine geri getirilene kadar, sat n
ald 8 maldan de8iIik Iekillerde yararlanmaktad r.
MüIteri aç s ndan bu iIlem, kâr amaçl borç verme -kâr getiren borçlar dinen
yasaklanm It r- ise de, de8iIik Iekildeki yorumlama ile, bu iIlem, borç karI l 8 nda
yap lan ipotek olarak kabul edilmiI ve caiz görülmüItür. Bu Iekilde, borç para bulabilme yollar nda oluIan problem çözülmüItür. Neticede, bu tür bir sosyal zaruret,
bey‘u’l-vefâ Ieklindeki bir iIlemi slam hukukuna ilâve etmiItir.
Benzer bir i9lem bey‘u’l-înedir.65 Bu iIlemi gündeme ç karan saik de ayn d r.
Bey‘u’l-îne Iöyle gerçekleIir: Esnaftan veresiye olarak al nan mal, ayn ortamda, ayn
63

Vak f türleri hakk nda bilgi için bkz. Ali Bardako8lu, “Vak f”, G.Y.A., IV, 432-439.
Bu sözleIme ile ilgili geniI bilgi için bkz. Ali Haydar, Düreru’l-Hukkâm, I, 364-368.
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de8erlendirme için bkz. Saffet Köse, slam Hukukunda Kanuna Kar9: Hile, st. 1996, s. 378-392.
64

74

Sosyal DeHi8im ve Eslam Hukuku

75

Iahsa, peIin olarak, daha ucuz bir fiyatla sat lmaktad r. Bu sayede müIteri borç para
bulabilmektedir.
Zahiren iki farkl akit gibi görünen bey‘u’l-îne, faizli borç para almamak için geliItirilmiI hukukî bir hile görünümündedir. Bu iIlem, aç kça de8ilse de, üstü kapal
Iekilde faizli borç iIlemidir.
Kimi slam hukukçular , bu zahire bakarak, bu akdi caiz olarak nitelemiIlerse
de, genel kanaat, bu akitteki kasta dikkat ederek, bunun caiz olmad 8 yönünde olmuItur. Zira, burada üstü kapal olarak, faizli borç alma Ieklinde, gayr-i meIru bir hile
mevcuttur. Burada durum gizlenmek istense de, yap lan Iey, faizli bir borç iIlemidir.66
Bu bölümde ula9:lan sonuçlar: 9öylece ifade edebiliriz: slam hukuku, felsefe olarak,
vahiy temelinden uzaklaImamak kayd yla, tarihî süreç içerisinde, benimsenen baz
hükümler tart Imaya aç k olmakla birlikte, hem bir k s m sosyal de8iIimin önünü açarak hareketlendiren, hem sosyal de8iIime/bozulmaya direnen, ayn zamanda, sosyal
de8iIimden hayli etkilenen bir kurum olma özelli8ini taI maktad r.
Her zaman ve zeminde, slam hukuku, Müslüman toplumlarda, insanlar n maslahat , topluma hak ve adaletin hâkim olmas düIüncesiyle, kâh toplumsal de8iIimde
âmil olmuI, kâh insanlar n zarar söz konusu oldu8u için, bir k s m toplumsal bozulmay önleyici tav r sergilemiItir. Bu özelli8inin bir göstergesi olarak, farkl sosyal Iartlarda yaIayan insanlar n karI karI ya kald klar s k nt lardan kurtulmak için oluIturduklar , yeni al Ikanl klar, sözleImeler ve yeni kurumlar gibi olgular toptan reddeden,
kesin bir tutum içinde olmam It r. Aksine, bu durumda seçmeci tav r tak nm I; yeni
olanlar hukukta hedeflenen ilkelerle taban tabana z t ise onlar reddetmiI, k smî çeliIme söz konusu olmakla birlikte, toplumsal s k nt n n giderilmesine katk da bulunacak olanlar ise, müsamaha ile karI lam It r. Bu noktada, toplumdaki yaIayan bireyleri
vicdanen de rahatlatmak düIüncesiyle, bu tür yeni olaylara meIruiyet tan m It r. Bunu
yaparken, zaman zaman, naslar n lâfz ndan uzaklaI l p, genel nitelikli naslar n ruhundan hareketle, yeni yorumlar yap ld 8 da olmuItur. Böylelikle, as rlar sonras nda, farkl
toplumlarda mer’î olan slam hukuku, ilk dönem slam toplumlar nda yürürlükte bulunan slam hukukundan, hüküm içeri8i ve kapsam aç s ndan bir hayli farkl l k göstermiItir.
Bu tespitler, ayn zamanda slam hukukunun toplumsal süreci bir Iekilde takip
etti8i, her ortamda müntesiplerinin yarar n gözetmeye çal It 8 n n somut birer delilidir.
Ancak, tarihî süreçte, içtihat olgusunun yerinde ve zaman nda iIletilerek, hukuk ve toplum iliIkisinin dengeli bir Iekilde götürülmesi yerine, bu iliIkinin kopar ld 8
dönemlerde, Müslüman halk n s k nt lar çekti8i, rahatlat c hükümlere olan aI r ihtiyaç
nedeniyle, zaman zaman, yabanc hukuklardan hüküm istinbat giriIimlerinde bulunuldu8u da bir gerçektir. Bu durum, slam hukuku kurumunun bir acziyeti olarak de8il,
dönemlerinde içtihat müessesesine iIlerlik kazand rmayan uleman n ve yap lan farkl
içtihatlardan istifade etmeyen devlet ricalinin hatas olarak de8erlendirilmelidir.
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Köse, a.g.e., s. 391.
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II. SLAM HUKUKUNUN SOSYAL DE'

ME KATKISI

Hukukun, sosyal yap dan etkilenerek de8iIimi kabul etmesi yan nda; toplumsal
de8iIimi zorlay c , toplumsal de8iIimi frenleyici, toplumsal de8iIimin önünü aç c ve
toplumsal de8iIime ayak uydurma gibi farkl iIlevlerinin bulundu8u da bilinmektedir.
Biz burada, slam hukukunun, toplumsal de8iIimi zorlay c olma ve toplumsal
de8iIimin önünü aç c olma iIlevleri hakk nda, örnekler vererek, bu ba8lamda bir sonuca ulaImay düIünmekteyiz. slam hukuku ile alâkal olarak, di8er yönlere, önceki
bölümlerde yer verildi8i için, burada tekrar ele al nmayacakt r.

A-

SLAM HUKUKUNUN PAS F OLARAK SOSYAL DE'

ME KATKISI

slam bazen pasif olarak, bazen de aktif olarak, toplumsal de8iIime katk da bulunmuItur. lâhî emir ve yasaklar, toplumdaki bir k s m aktif de8iIimin amilleri olarak
görülebilir. Bir çok konuda ayet ya da hadis nass n n bulunmamas nedeniyle, toplumsal yap n n ihtiyaç duydu8u do8rultuda de8iIim kaydetmesine slam’:n katk:s: pasif bir
durum arz etmektedir. Yeni sosyal Iartlara göre, toplumun yap lanmas ve kurumsallaImas na imkân tan ns n diye, ilâhî kaynakta teferruatl bir toplum yap s ndan bahsedilmez. Di8er bir ifadeyle, bu sahada ilâhî mesajlarda ba8lay c hükümler yok denecek
kadar azd r.

1- KAMU HUKUKU ALANINDAK DE'

ME KATKISI

slam hukukunun ana kaynaklar olan Kur’an ve Sünnet sabit bir devlet ve hükümet Iekli önermiI de8ildir. Bu konuda, genel birkaç tavsiyeden öte, ba8lay c kurallar getirmemiItir.67 Buna göre, hak ve adaletin hâkim oldu8u, insan hak ve özgürlüklerinin engellenmedi8i bir toplum modeli için, hangi tür devlet yap s uygunsa, onun
benimsenebilece8i, hükümet idaresinde göreve geçecek kimselerin seçiminin ve idarî
yap lanman n toplum maslahat na en uygun Iekilde gerçekleIebilece8i kabul edilmiItir. Buna göre, insanl k en ideal devlet Iekli ve yönetim biçimine do8ru yol ald kça,
slam hukuku da, müntesiplerinin ayn modeli seçmelerine engel olmayacakt r.
Devletin iIleyiIi ve bunun için gerekli olan kurumlar hakk nda da, slam’da sabit, ba8lay c naslar mevcut de8ildir. Aksine, sosyal yap ve ça8 n gerekli gördü8ü her
türlü yap lanmaya aç k bir tav r sergilenmiItir. Bu alandaki yenilikler, insanl k için zararl olmad 8 müddetçe, “e9yada as:l olan kural me9ru olmakt:r” ilkesi alt nda de8erlendirilmiItir. Nitekim az sonra görülecek örneklerden de anlaI laca8 gibi, slam toplumunda idarî yap , Hz. Peygamber dönemi sonras nda, bir hayli de8iIiklik göstermiI,
idarî yap daki yenilikler baz yeni kurumlar n oluImas na neden olmuItur. slam hukuku bu tür yeniliklere karI koymayarak, kurumsal yap s n n her an de8iIime aç k oldu8u
görülmüItür.
Burada, soyut olarak verilen bu bilgilerin, pratik olarak devlet yönetimi içindeki
yerlerini görebilmek için, somut birkaç örnek aktarmak uygun olacakt r.

67

slam’ n devlet yönetimi hususundaki önerileri ile ilgili bilgi için furû f k hla ilgili kaynaklar n “Siyer” isimli bölümü
yan nda ayr ca bkz. Maverdî, el-Ahkâmü’s-Sultâniyye, Beyrut 1990, s. 5 vd.; Ebu Ya’lâ, el-Ahkâmü’s-Sultâniyye, Beyrut 1983, s. 19 vd.; Muhammed Hamidullah, slam’da Devlet daresi, çev. Kemal KuIçu, Ankara 1979, s. 181 vd.;
Hamidulah, slam Peygamberi, çev. Salih Tu8, st. 1993, I, 650 vd.; Mevdudî, slam’da Hükümet, çev. Ali Genceli,
Ankara ts.; Hüseyin Hatemi, slam Hukukunda Devlet Yap:s:, st. 1970; Karaman, Mukayeseli slam Hukuku, I, 78-118.
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a-Divan-: Mezalim; bir kamu hukuku kurumu olmas nedeniyle, ilk örnek olarak
seçilmiItir. slam devletlerinin merkez teIkilât nda yer alm I olan bu kurum, yüksek
dereceli bir devlet yarg organ d r.
Mezalim, Hz. Peygamber, Dört Halife ve Emevîler devirlerinde kurum olarak
bulunmamas na ra8men, Abbasîlerin ilk döneminde tam bir kurum haline gelmiItir.68
Bundan sonra büyük bir geliIme gösteren Mezalim, Müslüman devletlerin genel yönetiminin merkez ve taIra teIkilâtlar nda yer alan temel bir organ olmuItur.
Bu kurum hem yarg alan nda hem de yarg lama alan d I nda kalan siyasî, hukukî ve iktisadî alanlarda görev yapm I olmakla birlikte, yarg lama alan ndaki iIlevi her
zaman daha yo8un olmuItur.
Bu kuruluI, önemli mülkiyet uyuImazl klar n çözümlemenin yan s ra, devlet
memurlar n n hukuka uygun olarak hareket etmesini, di8er baz denetim yollar n n
yan s ra, özellikle yarg yönünden denetleyerek, idarî yarg n n bir çekirde8ini meydana
getirmiI olmaktad r.69
Mezalim kurulunun üyeleri; hükümdar, vezir, vali, özel mezalim görevlileri
(sâhibü’l- mezalim) kad , hukukçular, müftüler vb. kimselerden oluImaktad r.70
Divanü’l-Mezalim görevlerini; vezir, hukukçu, Iuhûd, ordu ve maliye temsilcileri gibi, devletin yüksek memurlar ndan oluIan bir kurul halinde yerine getirmiItir. Bu
kurula yard mc olan çeIitli görevliler de bulunmuItur.
Mezalim, görevlerini; cami, medrese, resmî makam veya ikametgâhlarda yerine
getirmiItir. Ancak sonralar özel yerler inIa edilmiI ve bunlar içinde Dârü’l-Adl denilen
binalar yayg n hale gelmiItir.
Mezalim kurumu Osmanl larda kendisini Divan-: Hümayun ad yla ve daha geniI
yetkilerle donat lm I olarak göstermiItir. Bu kurum günümüzdeki Dan:9tay, Yarg:tay,
Say:9tay ve Devlet Güvenlik Mahkemesi kurumlar na de8iIik yönlerden benzemekte ve
onlar n kökenini oluIturmaktad r.
b- lk slam devleti olan Medine Site Devleti’nde, yasama-yürütme ve yarg , Hz. Peygamber taraf ndan temsil ediliyordu. Bu dönemde site devletinde, kuvvetler ayr l 8
yoktu. Ancak Hz. Peygamber’in son zamanlar nda kuvvetler ayr l 8 na do8ru bir geliIme söz konusudur.71
Medine Site Devleti, ilk kuruldu8unda fedaratif yap da iken, Bahreyn, Umman
gibi devletler slam devletine ba8lan nca, konfederal yap ya dönüImüItür. Her eyalet,
içiIlerinde serbest olup, yönetim Iekli adem-i merkeziyettir.72
c- Hz. Peygamber vali, eyalet valisi, hâkim, ö8retmen, vergi memuru, komutan gibi
gereken memurlar tayin ediyordu. Hz. Ömer zaman nda, kamu hizmetlerinin yürütülmesi bir plân ve programa ba8land , divanlar kuruldu. Halifeler zamanla vezaret müessesesini kurdular.73

68

Bu kurumla ilgili geniI bilgi için bkz. Vecdi Akyüz, slam Hukukunda Yüksek Yarg: ve Denetim (Divan-: Mezalim ), st.
1995.
69
Fahreddin Atar, slam Adliye Te9kilât:, Ankara ts., s. 166 vd.
70
Akyüz, a.g.e., s. 77-104.
71
Tahsin Fendo8lu, slam ve Osmanl Anayasa Hukukunda Yarg Ba8 ms zl 8 , st. 1996, s. 65-66.
72
Salih Tu8, slam Ülkelerinde Anayasa Hareketleri, st. 1969, s. 44.
73
Fendo8lu, a.g.e., s. 70.
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d- Kad:lar aras:nda hiyerar9ik derecelenmenin Kâd:’l-Kudât taraf ndan yap lmas (yarg n n yürütmeden fonksiyonel olarak ayr Imas ) Abbasîler zaman na rastlar. Harun
ReIit devletin yarg fonksiyonunu yerine getiren Kâd ’l-Kudâtl k teIkilât n kurdu. Bu
teIkilât n görevleri, kad lar n tayin, terfi, nakil ve azil iIlemlerini yapmak, dan Ima
mercii olarak görev yapmak Ieklinde gerçekleImiI olup, ilk Kâd ’l-Kudât Ebu Yusuf’tur.74
e-Osmanl: Devleti yarg: te9kilât:n: kurarken, daha önceki slam ve Türk devletlerinden istifade etmiI olmakla birlikte, kendine has bir sistem meydana getirebilmiItir.
Osmanl kara teIkilât , Rumeli, Anadolu ve M s r olmak üzere üç bölgeye ayr l r. Bu
devletteki yarg fonksiyonu, esas itibar yla, halifeye aittir. Osmanl devlet teIkilât nda,
padiIah yarg n n baI d r, kad l k görevini tevzi eder. PadiIah Divan- Hümayun’un
verdi8i kararlar , Ieyhülislama dan Iarak infaz eder.
Osmanl ’da padiIah n karar yetkisini bizzat kulland 8 fazla bilinmemektedir.
Bu yetki, genelde kad lara aittir. Bir kararda, pozitif hukukun temsilcisi kad d r. Kad n n
verdi8i hükmü düzeltme yetkisi kazaskere aittir, yarg alan nda kad ve kazasker, padiIahtan üstün bir konumdad r.
Osmanl Ier’î hukukunda yarg n n üç aya8 vard r. Kad , kazasker ve DivanHümayun.75
Konu ile alâkal örnekleri ço8altmak yerine, Hz. Peygamber sonras nda slam
devleti yap s nda, de8iIen sosyal Iartlara paralel olarak, yeniden yap lanma ihtiyac
dolay s yla, peyderpey oluIan yeni kurumlar n isimlerine, genel olarak, at fta bulunmak faydal olacakt r. Bu yeni kurumlar ba8lam nda Iunlar önem arz etmektedir: Hilafet makam:,76 Vezaret makam:,77 Adalet te9kilât:,78 Yüksek Yarg: te9kilât: (Mezalim mahkemeleri),79
Nüfus dareciliMi ( Nakiblik ),80 Divanlar:n tesisi 81 ve Hisbe te9kilât: ( belediye i9leri ).82
Yukar da verilen örneklerden de anlaI laca8 gibi, özellikle devletin teIkilâtlanmas ile alâkal , ba8lay c l k özelli8i bulunan, ilâhî kaynakl bir hüküm bulunmad 8
için, slam hukuku, devlet yönetimi için gerekli olan yeni kurum ve kurullar n oluIturulmas hususunda de8iIime/yenili8e direnmeyerek, deMi9imin önünü aç:c: olma 9eklinde,
pasif olarak, toplumsal de8iIime katk da bulunmuItur.

2-ÖZEL HUKUK ALANINDAK DE'

ME KATKISI

Farkl sosyal Iartlar, insanlar aras iliIkileri düzenleyen; ticarî sözleImeler, evlenme-boIanma, miras, vasiyet gibi özel hukuku ilgilendiren alanda da bir k s m de8iIimi gerekli k lmaktad r.
slam hukukunun, öz itibar yla vahiy orijininden uzaklaImadan, bu alandaki
sosyal de8iIime imkân verdi8ini görebilmek için, birkaç örne8e bakmak yeterli olacakt r.
74

Abdülkerîm Zeydân, Nizâmü’l-Kazâ fi’9- erîati’l- slâmiyye, Müessesetü’r-Risâle 1989, s. 39.
Fendo8lu, a.g.e., s. 119.
76
Maverdî, a.g.e., s. 29 vd.
77
Maverdî, a.g.e., s. 61 vd.
78
Maverdî, a.g.e., s. 129 vd.
79
Maverdî, a.g.e., s. 148 vd.
80
Maverdî, a.g.e., s. 171 vd.
81
Maverdî, a.g.e., s. 337 vd.
82
Maverdî, a.g.e., s. 391 vd., Atar, a.g.e., s. 170-175.
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a- slam toplumunda, milâdî 8-9. yüzy:l gibi, ilk dönem say labilecek y llarda, alt n
ve gümüI paralar yerine ka8 t para bas m na ihtiyaç duyulmuI, k sa süre sonra da,
para yerine geçebilecek olan çeke ihtiyaç duyulmuI ve bunlar keIfedilerek83 toplum
hizmetine sunulmuItur.
Tarih içinde farkl sözleImelere duyulan ihtiyaç nedeniyle, yeni akitler oluIturulmuI, bu meyanda, mudârabe-murâbaha ve ‘inân Iirketleri kurulmuI, Noterlik ve
Avukatl k84 gibi müesseseler vücuda getirilmiItir.
b- Evlilik yaI yükseltilmiI, nikâh akdi için bir k s m Iekil Iart getirilmiItir.85 BoIanma için de baz Iekil Iartlar getirilmiI, hukukî düzenlemeler geliItirilmiItir.86
c- Sat m sözleImesine konu olan mal kavram geliItirilerek, haklar ve menfaatler de mal kavram içine al narak, bunlar n al m-sat m caiz kabul edilmiItir87.
Ça8daI geliImelere paralel olarak, telif hakk , patent hakk , üst hakk gibi ekonomik de8eri bulunan Ieylerin sat m n n caiz olaca8 na karar verilmiItir.
Bu ve benzeri örnekler, slam hukukunun özel hukuk alan ndaki de8iIime de
engel olmad 8 n , ça8 n ihtiyac olan yeni sözleIme ve tasarruflara müsaade ederek,
pasif bir Iekilde de olsa, toplumsal geliImeye katk da bulundu8unu göstermektedir.

B-

SLAM HUKUKUNUN AKT F OLARAK SOSYAL DE'

ME KATKISI

Bu bölümde, genel ba8lamda slam’ n, özel ba8lamda ise, slam hukukunun aktif olarak toplumsal de8iIime olan katk lar örneklendirilecektir. Maksad m z anlatmak
için verilecek olan örneklerin seçimi ve s ralanmas nda, naslar n toplumsal de8iIime
katk s n göstermekten baIka bir maksat güdülmemektedir.
1-Kur’an’da bir iI yap l rken istiIarede bulunulmas , iIi bilen baIkalar na dan I lmas yönünde, Iu türden emirler bulunmaktad r: “(Umuma ait) iIlerde onlara dan I .
Art k karar n verdi8in zaman da Allah’a dayan p, güven”,88 “Onlar n iIleri , aralar nda
istiIare ( dan Ima) iledir”.89
Dan Imay emreden ve istiIareyi mü’minlerin de8iImez özellikleri k lan bu ve
benzeri naslar sebebiyle, gerek Hz . Peygamber, gerekse RaIid Halifeler devrinde,
hemen her önemli iI, dan Ima konusu yap lm I, kendileri ile istiIarede bulunulacak
kiIilerden oluIan bir dan Ima kurulu (ehl-i 9ûra) oluIturulmuItur. Buraya seçilecek
üyelerde bulunmas gereken Iartlar aras nda; “adalet (iyi ahlâk), ilim, iIin gerektirdi8i
olgunluk ve kabiliyet, vazgeçilmez Iartlar olarak benimsenmiItir.90
Böylelikle, devlet yönetiminin dan Ima ve istiIare ile yap lmas bir ilke halini
alm I ve bu davran I, tarih boyunca oluIturulan slam devlet yönetiminin özellikleri
aras nda yer bulmuItur.
83

BeIir Gözübenli, “Para Kavram na slâmî YaklaI m”, Tart Imal lmi Toplant lar Dizisi (Para- Faiz ve slam) , st. ts.,
s. 70 vd.
84
Atar, slam Adliye TeIkilât , s. 126.
85
lk dönem slam aile hukukunda benimsenen hükümlerden farkl olan hükümlerle alâkal bilgi için bkz. Hukûk-:
Âile Kararnâmesi, md. 4; 7; 33; 37 vb.; Ayr ca bkz. 1340 tarihli Aile Hukuku Kanun Tasar:s:; md. 3, 12, 18, 41, 45 vb.
86
BoIanma hukuku ile ilgili yeni geliImeler için bkz. Dalg n, slam Hukukuna Göre Bo9ama Yetkisi, s. 214 vd.
87
Mal kavram ile ilgili tarihî süreç ve de8erlendirmesi için bkz. Dalg n, “ slam Hukukuna Göre Sat m SözleImesi
Aç s ndan Mal Kavram ”, OMÜ FD, sy. 11, s. 97-127.
88
Âl-i mran 3/159.
89
'ûra 42/38.
90
Karaman, Anahatlar yla slam Hukuku, I, 202-203.
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2- slam kölelik ve cariyeliMin kald:r:lmas: için baIar l bir süreç baIlatm I ve bu statünün kalkmas n sa8lam It r. Bu ba8lamda, hür insanlar n köle edinilmesinin yasaklanmas , kölelerin hürriyete kavuImak için efendileri ile anlaIma yapabilmeleri müsaadesi, köle ve cariyelere iyi muamelede bulunma emri, bir k s m suçlar n cezas olarak
bir köle/cariyenin hürriyete kavuIturulmas n n önerilmesi, efendisinden hamile kalarak
do8um yapan cariyenin, efendisinin ölümü ile direkt olarak hürriyete kavuImuI olmas
gibi dinî/hukukî prensipler, bu statünün kalkmas nda, slam’ n izledi8i yolun çeIidini
ve sa8l kl oldu8unu göstermesi aç s ndan önemlidir.91
3- slam, toplumsal hastal:k halini alm:9 kötü al:9kanl:klarla mücadele etmiItir. Örne8in, birden çok tanr fikrine dayanan Iirk ve putperestlik inanc n n y k lmas n , tek
Allah inanc n n yerleImesini sa8lam It r. Bir Allah fikrine dayanan tevhid akidesinin
yerleImesi ile toplumu saran bir çok hurafe de yok olmuItur.
4- Naslarda mevcut olan öMretiler sayesinde, kad:nlar:n sosyal ve hukukî hayattaki statüleri deMi9erek, hukukî kiIilikleri tan nm I, temel hak ve özgürlükler aç s ndan, erkeklerle
eIit hale getirilmiI,92 k z çocuklar na yap lan kötü muameleler önlenmiItir.93
Kad nlar aleyhine cereyan eden olumsuz bak I n, Hz. Muhammed arac l 8 ile
gönderilen ilâhî mesajlar ve bunlar üzerine oluIturulan düzenlemeler sayesinde k r lmas sonucu, toplumda, bayan ö8retmenler, orduya komuta eden kad nlar, denetim
memuru bayanlar gibi, sosyal hayat n de8iIik alanlar nda görev alan kad nlar görülmeye baIlanm It r.
slam, kad nlar n cinsel istismara konu olmamalar yönünde de tedbirler alm I,
bu amaçla, baIta nikâhs z birlikteli8i yasaklam I,94 kad nlar n zoraki fuhuI batakl 8 na
itilmelerini önlemiI, onlar n vücut güzelliklerini ç kar amaçl kullanmak isteyenlere,
müstehcenli8i yasaklayarak95 engel olmuItur .
5- slam çal:9may: emretmi9,96 tembelli8i k nam I, en hay rl kazanc n el eme8inden elde edilen oldu8una vurgu yapm It r.
Ayr ca, adaletli bölüIümü savunmuI, kartelcili8i önleyici tedbirler alm I,97 zenginli8in sosyal bir olay oldu8unu benimseyerek, zenginlerin toplumdaki güçsüz insanlara, gerek zekât ve akrabal k nafakas gibi zorunlu Iekliyle, gerekse ihtiyarî olarak
sadaka türünden yard mc olmalar na hükmetmiItir.
Haks z kazanç yollar n bütünüyle kapamak isteyen slam; haks z kazanç türü
olarak de8erlendirdi8i için kumar, içki sat I , faiz, kara borsac l k, Ians oyunlar ile mal
biriktirmek, dinen kendilerinden faydalanma imkân bulunmayan Ieylerin al m sat m ,
91

slam’ n köleli8i kald rma yönündeki çabalar hakk nda geniI bilgi için bkz. Nihat Engin, Osmanl: Devletinde Kölelik,
st. 1998, s. 22-31.
92
Bakara 2/228.
93
K z çocuklar n n öldürülmesini yasaklayan ayet için bkz. sra 17/31; kad n n miras hakk n n oldu8u ile alâkal ayet
için bkz. Nisa 4/12.
94
En’am 6/151; sra 17/32; Bakara 2/222.
95
Nur 24/31-32; Ahzab 33/33.
96
“KiIiye ancak çal It 8 n n karI l 8 vard r” Necm 53/39; “ man edip, iyi hareket ve davran Ilarda bulunanlar (salih
amel iIleyenler) için, içinden rmaklar akan cennetler oldu8unu müjdele” Bakara 2/ 25 Ieklindeki ayetler, çal Imay teIvikle alâkal olarak verilebilecek örnek mesajlardan yaln zca ikisidir.
97
'u ayet, slam’da sosyal adaletin hedeflendi8i ve kartelcili8in hoI karI lanmad 8 hakk nda fikir vermektedir:
“Allah’ n, fethedilen ülkeler halk n n mal ndan Peygamberine verdi8i ganimetler, Allah, Peygamber, yak nlar ,
yetimler, yoksullar ve yolda kalm Ilar içindir. Böylece o mallar, içinizden yaln z zenginler aras nda dolaIan bir
devlet olmaz...” HaIr 59/7.
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aI r risk içeren sat mlar gibi, birçok iIlemi kendi toplumlar nda yasaklam It r. Böylece,
slam mesaj n n hâkim konumda bulundu8u toplumlarda, farkl bir oluIumu zorunlu
k lm I, yukar da bir k sm say lan, gayr- meIru kazanç yollar n n yasaklanmas yla, bu
sektöre a8 r darbe indirilmiItir.
6- slam, insanlara ve diMer canl:lara yaln:z Allah r:zas: elde etmek için iyilik yapman n
önemini çok ciddi Iekilde iIlemiI, bunun sonucu olarak, her türden canl ya yard m
için, vak f Ieklinde kurumlar n oluImas n sa8lam It r. slam’ n bu yöndeki ö8retileri,
Müslüman toplumlarda o derece kabul görmüI olmal ki, Osmanl mparatorlu8u hâkimiyeti alt nda yaIayan Müslüman halklar, bu topraklar vak f cenneti haline getirmiIlerdir.
slam, inanç, ibadet, ahlâk ve hukuksal alanda belirledi8i normlar ve tavsiyeler
sonucunda, müntesiplerinden oluIan toplumlarda, gözle görülür bir de8iIimi baIarm It r. slam toplumlar ndaki de8iIim, sa8duyulu insanlar n hoI görece8i, benimseyece8i Ieylerin yo8unluk teIkil etmesi, ak l ve hikmet sahibi Iah slar n çirkin buldu8u
Ieylerin azalmas yada yok olmas Ieklinde gerçekleImiItir.
slam’ n toplum plân ndaki bu de8iIim baIar s ; kendisinin insan f trat na uygun mesajlar sunuyor olmas , toplumsal istekleri göz ard etmemesi, toplumsal de8iIimi takip ediyor olmas , hedefine varmada inanç, ahlâk ve hukuk kurumlar n birlikte
kullan yor olmas gibi nedenlere dayand r labilir.

SONUÇ
De8iIim, gözle görülebilen farkl laIma demektir. Sosyal de8iIim ise, toplum
yap s nda yer alan iliIkilerin, fikir ve düIüncelerin, yeni bir biçim ve içerik kazanmas
sonucunda, insanlar aras iliIkilerin ve toplumsal kararlar n de8iImesidir. Sosyal de8iIimin kaç n lmaz olmas nedeniyle, her toplum ve her kurum, uzun süre ayakta kalabilmek için, de8iIim araçlar na sahip olmal d r.
Çal Imam zda, toplumsal iliIkileri organize yapt r mlarla düzenleyen hukukla,
bireylerin ve gruplar n birbirleriyle de8iIim iliIkilerini içeren toplumsal de8iIim kavram
aras nda s k bir ba8 n varl 8 tespit edilmiItir.
slam hukuku, vahiy kayna8 n n yan nda, beIer mahsulü birçok kayna8 da kullanmaktad r. Vahiy kaynakl hukukî hükümler oluIturulurken, Hz. Peygamber dönemi
Arap toplumunun sosyal yap s , bu dönemin kabulleri, kültürel yap s , dönem insanlar n n beklentileri ve korkular dikkate al nm It r. Kur’an’da öncelikli olarak, bu toplumdaki sorunlar n çözümüne yer verilmiItir. Buna göre, birçok hukuksal nitelikli nass n,
Allah ya da Peygamberi taraf ndan vazedilmesinde, bu toplumun yap s etkili olmuItur. Bu durum; hukuksal nitelikli ayet ve hadislerin içeriklerinin oluImas nda, ilk dönem Arap toplumunun yap s n n hiç etkisinin bulunmad 8 n iddia etmenin do8ru
olmad 8 n göstermesi yan nda, bütün hukuksal nitelikli naslar n tarihsel oldu8u, yani
yaln zca gönderildi8i zaman ve toplum için geçerli oldu8u, sonraki dönemlerde bunlar n tarihî birer belge olma ötesinde bir anlam taI mad klar n da ifade etmez.
Kur’an’da tarihsel olanlar n yan nda, evrensel hüküm içeren ayetler de bulunmaktad r.
Ayetler hakk nda, tarihsel ve evrensel Ieklinde bir nitelemede bulunmak için, henüz
üzerinde konsensüs oluImuI bir usûl mevcut olmad 8 ndan, akademisyenlerin bu
konuda kriter belirleme giriIimleri sürmektedir.
Vahiy kayna8 baIta olmak üzere, slam hukukunun oluIumunda, sosyal yap n n etkisi görüldü8ü gibi, tarihî süreç içerisinde, bu etkileIim; bir yönden slam hukukunun sosyal yap y etkilemesi Ieklinde, di8er yönden bu hukukun sosyal yap dan
etkilenmesi Ieklinde devam etti8inden, slam hukuku ile de8iIim aras ndaki somut
iliIki tespit edilmiItir.
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slam hukukunun vahiy kaynaklar n teIkil eden Kur’an ve Sünnet’te, bir toplumun ekonomik ve teknik anlamdaki geliImesine engel oluIturan bir hükme rastlanmam It r. 'u var ki, slam hukukunun, bozulma anlam ndaki sosyal de8iIime (örn. içki
üretim ve tüketimini, fuhIun ticaret yolu görülmesini, Ians oyunlar n n meIru görülmesini vb. yasaklayarak) engel olma gayreti, zaman içinde, yanl I bir Iekilde aktar larak, slam hukukunun her tür de8iIime kapal oldu8u Ieklinde lanse edilmiI olmas na
ra8men, bu çal Imam zda, slam hukuku hakk ndaki bu yarg n n yanl I oldu8u tespit
edilmiItir.
slam hukuku, de8iIime ihtiyaç olacak konularda, de8iIimin gerçekleImesini
do8al kabul ederek, buna imkân sa8layabilmek amac yla, baz tedbirler alm It r. Bunlar; de8iIime ihtiyaç duyacak konulara ait hukukî naslarda detay hükümler vermekten
kaç n lmas ; ahkâma dair naslarda yap lmas gerekenlerden çok, yasaklananlara yer
verilmesi; yasama yaparken, ayet ve hadis naslar n n yan nda, istihsân, mürsel maslahat ve örf gibi kaynaklar n hüküm ç kar m nda kullan lm I olmas Ieklinde görülmektedir. slam hukukunun ebedîlik ve evrensellik Ieklindeki gayesi de, bu hukuk sisteminin
olumlu de8iIime aç k olmas na imkân sa8lam It r.
Vahiy sonras dönemde, slam hukukunun, gerek di8er kaynaklar n n oluIumunda, gerekse hukuksal alandaki hükümlerinin oluImas nda, farkl bölgelerde yaIam n sürdüren slam toplumlar n n yap s etkili olmuItur. Bu dönemde, bir yandan
sosyal de8iIimin önünü açmak ve hukukun toplumun gerisinde kalmas n önleyebilmek amac yla, sosyal de8iIime paralel hükümler verilmiItir. Öte yandan, sosyal yap da
bozulma sürecinin baIlamas na neden olabilecek konularda, ilk konulan hükümlerde
de8iIikliklere gidilerek, toplumun istikrar sa8lanm It r. Ayr ca, sosyal de8iIimin zorlamas ve karI konuldu8unda, bireylerin genel olarak zarar görecek olmalar nedeniyle,
baz durumlarda, naslar taraf ndan örfî olarak belirlenmiI olan veya ilk dönem müçtehitlerinin içtihatlar na dayanan yasak hükümlerde tolerans gösterilmiItir.
slam hukuku, kamu hukuku ve özel hukuk alan nda, bazen pasif olarak, bazen
de aktif olarak, sosyal de8iIime katk da bulunarak, sosyal hayatla birlikte hareket
etti8ini göstermiI, toplum hayat n n d I nda bir hukuk olmad 8 n kan tlam It r. slam
hukuku, Müslüman topluma hâkim olan inanç ve ahlâk kurumlar n n da yard m yla,
toplumda gözle görülür bir sosyal de8iIimi baIarm I, birçok olumsuz de8iIim giriIimini önleyerek, slam toplumlar nda, as rlarca devam eden huzur ve sükûnetin teminini
sa8layabilmiI, ahlâkî bozulmay önlemede büyük katk s olmuItur. slam’ n toplum
plân ndaki bu de8iIim baIar s nda, kendisinin insan f trat na uygun mesajlar sunuyor
olmas , toplumsal istekleri göz ard etmemesi, toplumsal de8iIimi takip ediyor olmas
ve hedefine ulaImada farkl kurumlardan yard m al yor olmas n n ayr ayr katk lar
bulunmaktad r.
Son olarak; de8iImeyen Ieyin de8iIim oldu8u, ayakta kalabilmek için de8iIimin
zorunlu oldu8u, ancak her tür de8iIime aç k olman n, toplum aç s ndan, de8iIime
bütünüyle kapal olmakla eIde8er bir sak nca taI d 8 n hat rlatmakta yarar vard r. Bu
araIt rmam zla, slam hukukunun tamam:yla, bütün geli9me ve deMi9imlere kapal: olduMu 9eklindeki yarg:n:n yanl:9 olduMunun ve slam hukukunda deMi9ime kapal: alanlar:n bulunmas:
yan:nda, genel olarak, hem vahiy kaynaM: hem de be9erî kaynaklar: ile olumlu deMi9ime geli9meye
aç:k olduMu tespit edilmi9tir. Günümüz dünyas nda, slam hukukunu koruma ad na, bu
kurumu de8iIim araçlar ndan yoksun b rakarak dondurmak, onun ad na yap labilecek
en büyük kötülük olacakt r. Ancak, de8iIime gereksinimi olmayan konularda bile de8iIim sevdas na kap larak, slam hukukunu, vahiyle belirlenmiI ilkelerinden ve felsefî
temelinden koparmak ise bu kurum ad na, çok daha vahim bir hata olacakt r.
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