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Hukukun toplumla yakın ilişkisi ve hukukun toplumun yapısına ve 
değerlerine bağlı olarak gelişmesi ve şekil alması gerçeği, bizleri İs-

lâm hukuku araştırmalarında tarihi ve sosyal şartları inceleme zaruretiyle 
karşı karşıya bırakmaktadır. İslâm hukuku eski medeniyet ve kültürler, 
Fars, Suriye-Bizans ve Yemen medeniyetleri arasında kalan bir üçgende 
doğup gelişmiş, karşılıklı etkileme ve etkilenmelere rağmen neticede 
dünyanın üç müstakil ve orijinal alanında yapılacak araştırma ve çalışma-
lann, ülkemiz ve toplumumuz için pratik değer taşıması yanında hukuk 
tarihi ve mukayeseli hukuk açısındanda kayda değer önemi haizdir.

İslâm’ın hukuk alanında getirdiği yeniliğin ve gerçekleştirdiği inkıla-
bın özünün kavranabilmesi, vaz’ ettiği hukukî hüküm ve ilkelerin maddi 
unsurunun ve nihaî hedefinin anlaşılabilmesi için, İslâm’ın zuhur ettiği 
çağın, İslâm hukukunun içinde doğup geliştiği toplumun manevî, insanî 
ve sosyal değerlerin tanınması, iktisadî ve hukukî yapısının bilinmesi ge-
rekmektedir. Bu gerekliliğin ilk merhalesi de “cahiliyye toplumu” adıyla 
anılan İslâm öncesi Arap toplumunu tanımaktır.

Biz bu tebliğimizde bütün arap yarımadasının veya arap toplumunun 
değil, İslâm öncesi Hicaz Arap toplumunun hukukunu ele alıp İslâm’ın 
bu malzemeyi nasıl değerlendirdiğine temas etmek istiyoruz. Bu itibarla 
cahiliyye dönemi veya araplar ifadesiyle de İslâm öncesinin Hicaz bölgesi 
arap toplumunu kastedeceğiz.

Toplum-Hukuk İlişkisi Açısından
Cahiliyye Hukuku Örneği 
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Ancak bu arada ifade etmeliyiz ki, İslâm öncesi Arap toplumunun 
sosyal ve kültürel değerlerini, hayat tarzını, iktisadî ve hukûkî ilişkilerim 
tanımada ve bu maksatla yapılacak araştırmalarda ciddî engellerle karşı 
karşıya kalınmaktadır. Herşeyden önce, o dönemde hakim olan kabile 
birliğine dayanan göçebe hayatı, yazının çok az kullanılmakta oluşu, yazı-
lı olmayan örf ve adetin, kabile büyüklerinin otoritesinin egemenliği gibi 
sebebler sonraki kuşaklara güvenilir vesika kalmasını engellemiştir. An-
cak, Kur’an’ın edebî icazı, öteden beri şiir ve edebiyata düşkün araplann 
dikkatini çekmiş, biraz da bunun tesiriyle cahiliyye dönemine ait olduğu 
sanılan birçok şiir ve edebiyat ürünü günümüze kadar gelebilmiştir. Bu 
nedenle, şifahî olarak nesilden nesile aktarılagelen bu şiir ve hitabelerin, 
efsane, menkıbe ve atasözlerinin, belli bir yanılma payı olmakla birlikte, o 
dönemi tanımada en başta gelen kaynaklar olduğu söylenebilir.

İslâm döneminde yazılan siyer, tarih, hadis, tefsir ve fıkıh kitapları 
da çeşitli vesilelerle İslâm’a yakın dönem cahiliyye örf ve âdetlerinden, 
sosyal ve hukûkî ilişkilerden bahsetmektedir. Ancak bu meyanda çoğu 
zaman İslâm dönemi ile İslâm öncesi dönemin mukayesesi gündeme 
geldiğinden cahiliyye dönemi hakkında hissi, abartılmış ve genellenmiş 
rivayet ve bilgiler devreye girebilmekte, öyle olmasa bile rivayete daya-
nan bilgilerin güvenilirliğinde ciddi kuşkular olabilmektedir. Bu söyle-
diklerimiz Hicaz bölgesi için daha çok variddir. Güney Arabistan yani 
Yemen bölgesi, uzun geçmişi olan bir medeniyete ve devlet geleneğine 
sahip olduğu ve yazının kullanımı daha yaygın bulunduğu için son za-
manlarda bu bölgede yapılan araştırma ve kazılar bizlere sağlam bilgiler 
verebilmektedir.

Döneme Genel Bakış

Cahiliyye dönemi Hicaz bölgesinde merkezî bir otorite mevcut ol-
mayıp aile ve kabile birliğine dayalı bir hayat tarzı hakimdir. Halk, şehirde 
yaşayanlar ve göçebe araplar şeklinde iki ana gruba ayrılmakta, yerleşik 
halk daha çok ziraat ve ticaretle uğraşmaktaydı. Bölgenin iklimi ve tabii 
kaynakları halkın çoğunluğunu göçebe hayatı yaşamaya sevkediyordu. 
Ancak Mekke, Yesrib (Medine) ve Taif bölgenin üç büyük şehri olup bu 
şehirlerde yerleşik düzene geçilmiş ve bilhassa Mekke’de şehir devletine 
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geçişin ilk işaretleri görülmeye başlanmıştı. Bununla birlikte bu şehirler-
de de bölgede yerleşik örf ve adetler, kabile birliği, kabile büyüklerinin 
ve hakemlerin otoritesi önemini korumakta, kabile ileri gelenleri şehrin 
hükmî şahsiyetini temsilde ve yönetiminde aktif rol oynamaktaydılar.

Mekke’nin, Kâbe sebebiyle yânmadanm dinî merkezî olması, arap-
ların devamlı, bilhassa hac mevsiminde bir şekilde Mekke’ye gelmesi, 
Kâbe’yi ve civarındaki kutsal bölgeleri ziyaret edip kendi itikatlarınca 
ibadet etmeleri Mekke’nin araplar arasındaki önemini attınyor. Mekke-
lilere ve Kureyş kabilesine ayn bir itibar kazandınyordu. Öte yandan hac 
mevsiminde kurulan panayır ve pazarlar Mekke’ye ticarî merkez olma 
hüviyeti de sağlamaktaydı.

Güney Arabistan’da ise Kur’an’ın da işaret ettiği gibi (Sebe, 34/15-
19) eski bir medeniyet bulunmakta, kabile hayatı, kabile örf ve adetleri 
de önemli olmakla birlikte yerleşik halk çoğunlukta olup merkezî otorite-
ye (melik) bağlılık ve devlet geleneğine sahip bulunmaktaydılar. Yemen 
ve Hicaz bölgesi arasındaki bu farklılık haliyle birçok sosyal değer ve hu-
kukî çözümü yakından etkileyecektir.

Hicaz bölgesi arapları ticarî seyahatler ve savaşlar sebebiyle güneyde 
Yemen, kuzeyde Mısır, Suriye-Bizans ve Fars kültür ve medeniyetleriyle 
temas halinde idiler. Yesrib bölgesinde yahudiler, Hire, Gassan, Necran 
bölgelerinde de hıristiyanlar yaşamakta, Hz. İbrahim ve Hz. İsmail’in 
tebliğ ettiği tevhid dininin öğreti ve tesirleri de yer yer devam etmekteydi. 
Ancak bu dış tesirlere daha çok yerleşik halk açık olup, örf ve adetlerine 
ve kabile birliğine daha sıkı bağlı olan bedevî araplar bundan pek etkilen-
miş gözükmüyordu. Onların bu katılığı, inançsızlığı, sözde kalan bağlılık 
ve biatları Kur’an tarafından da sıklıkla dile getirilmiştir (Tevbe, 9/90, 
97-98,101; Fetih, 48/11; Hucurat, 49/14).

aile Hukuku

Cahiliyye devri arap ailesi ataerkil (pederşahi), yani baba otoritesine 
dayalı bir karakter arzeder. Aile, erkekler tarafından temsil edilir ve erke-
ğin akrabalarından oluşur, kadının akrabası aileden sayılmazdı. Bilhassa 
göçebe hayatı yaşayan ve devamlı birbiriyle savaşan araplar arasında er-
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kek, ailenin savaşan, üreten, ganimet getiren bir üyesi sayıldığından itibar 
görür, kadına ise tüketici bir üye nazarıyla bakılırdı. Kız çocuklarına kar-
şı takınılan olumsuz tavırda bu hayat tarzının ve anlayışının önemli payı 
vardır.

Cahiliyye araplarının kadına bakışı, mülkiyet anlayışları ile de ilgi-
lidir. Kadın hak sahibi olmaktan ziyade hakka ve temellüğe konu teş-
kil edebilen bir eşya durumundaydı. Evlenme, bilhassa göçebe araplar 
arasında karı-koca arası bir hayat ortaklığı kurma fikrinden çok, mehir 
karşılığı erkeğin kadına sahip olması şeklinde anlaşılır, bunun için de 
evlenme bir nevi satım akdi gibi düşünülürdü. Evlenen kadın babanın 
hakimiyetinden çıkıp mehir karşılığı kocanın hakimiyetine girmiş olur-
du. Mehir babanın hakkı idi. Evlenme akdinde taraf olarak da kızı adına 
babası bulunurdu. Bu anlayışın sonucu olarak koca, mehir vererek sahip 
olduğu karısını istediği zaman boşayabilir veya boşamadan vazgeçerek 
geri döndürebilirdi. Koca, mehrini verdiği veya geçindirmeyi göze aldı-
ğı sürece istediği sayıda kadınla evlenebilirdi. Bu uygulama, savaşan eı-
kek nüfusunun giderek azalması veya kabilenin eıkek nü fusunu attırarak 
güçlendirilmesi gayretiyle izah edilebilir. Kocanın ölümü halinde kadın, 
onun terekesindeki diğer mallar gibi kocanın mirasçılarına geçer, koca-
nın mirasçısı yoksa kadın babasının evine geri dönerdi. Kadının mirasçı 
olması, haliyle söz konusu edilmezdi. Bütün bu anlayış ve uygulamalar 
temelde sosyal ve bölgesel şartlardan, kadının temellüğe konu olabilen 
bir eşya olarak görülmesinden kaynaklanmakta ye kendi içerisinde tutar-
lı gözükmektedir. Ancak bu telakki tarzının ve uygulamanın bütün hicaz, 
hatta bütün arap yarımadası için geçerli olduğunu söylemek haksızlık 
olur. Kaynaklarda görülen genelleme, biraz da İslâm’ın gerçekleştirdiği 
inkılabı daha belirgin ve gözle görülür hale getirme gayretinden kaynak-
lanmaktadır.

Aile hukuku ve kadın haklarıyla ilgili bu katı uygulama ve anlayışın 
yerleşik hayat tarzına geçmiş şehirlerde, meselâ Mekke şehrinde olduk-
ça yumuşamış olduğu görülmektedir. Rivayetlerden, İslâm’ın onaylayıp 
devam ettirdiği meşru evlenme tarzının ve aile hayatının İslâm öncesinin 
Mekke ve Yesribi’nde oldukça yaygın ve rağbette olduğunu, kadının gö-
çebe toplumlara oranla toplumda daha aktif ve saygın bir yere sahip bu-
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lunduğunu, evlilik dışı cinsel ilişkinin fuhşun çoğunluk nezdinde çirkin 
görüldüğünü ve ayıplandığını öğrenmekteyiz. Yerleşik arap aileleri hür ve 
iffetli yaşamaya, kızlarını mal, kabile ve neseb itibarıyla denk veya daha 
üstün erkeklerle evlendirmeye özen gösterirler, evlendirirken kızlarının 
rızâlarını çoğu zaman alırlardı. Evlenmede kızlar ve kadınlar üzerinde ha-
kim veli otoritesinin bu yönde olumlu katkıları olmaktaydı.

Burada, Hz. Peygamberin ilk evliliği ömek olarak hatırlanabilir. Am-
cası Ebu Talib, risalet öncesi yeğeni Hz. Muhammedi evlendirmek üzere 
Hz. Hatice’ye dünür düştüğünde; “Bizleri İbrahim’in soyu ve İsmail’in 
neslinden yaratan, bizlere kutsal bir belde, haccedilen bir ev lütfeden ve 
bizleri insanlara hakemler kılan Allah’a hamdolsun. Kardeşimin oğlu Mü-
hammed b. Abdullah, Kureyş’ten dengi bulunmayan bir gençtir. İyilik, 
fazilet, cömertlik, akıl, soy, izzet ve şeref itibarıyla üstündür. Malı azdır 
ama mal da zaten geçici bir gölge, geri alınacak bir emanettir” diyerek 
araplar arasında yaygın ortak değerlerden bahsetmişti.

İslâm, olumlu ve olumsuz yönleriyle cahiliyye dönemi aile hayatı ve 
hukuku ile karşı karşıya kaldığında, gayet açıktır ki iyi adetleri ve değerle-
ri onayladı, devam ettirdi; kötü ve yanlış uygulamaları kaldırdı. Daha açı-
ğı, bu malzemeyi, gerçekleştirmek istediği gaye ve koymak istediği ilkeler 
itibanyla bir model olarak kullandı. Bu sebepledir ki İslâm, kadını tüketi-
ci sayan, ailenin ikinci sınıf üyesi gören, mülkiyet konusu eşya gibi telakki 
eden ve kız çocuklarından arlanan araplann bu anlayışına şiddetle karşı 
çıktı. Gerek Kur’an ayetleri gerekse Hz. Peygamber’in örnek ve üstün aile 
hayatı, kadın hakları ve kadının sosyal statüsü, evlilik hukuku konusunda 
araplar arasında yaygın geleneksel düşünceyi çok değiştirdi, hatta altüst 
etti. Bu cümleden olarak İslâm, evliliği mehirle kadının satın alınması ola-
rak değil, kadının kocaya emanet, kocanın da kadın için teminat olduğu 
ortak bir hayat tarzı olarak takdim etti. Aile hayatını ve evlilik hukukunu 
dinî ve ahlâkî temellere oturtarak besledi, geliştirdi. Mehri velinin/baba-
nın değil kadının hakkı olarak ilan edip verilen mehrin geri alınmama-
sını istedi (Nisa, 4/4,20-21). Kadının miras olarak varislere intikal edip 
onlar tarafından mehirsiz olarak nikâhlanmasmı (nikâhu’l-makt) kaldır-
dı (Nisa, 4/19,22), kadını hak sahibi ve mirasçı kıldı. Çok evliliği dört 
kadınla ve birtakım şartlarla sınırlandırıp tek evliliği önerdi (Nisa, 4/3), 



23112. DERS  Toplum-Hukuk İlişkisi Açısından Cahiliyye Hukuku Örneği  

kocanın sonsuz boşama hakkını üçle sınırladı (Bakara, 2/229-230). İki 
ailenin karşılıklı kız değişimi suretiyle kızlarım mehirsiz evlendirmesini 
(nikahu’ş-şigar) ve bir erkeğin aynı anda iki kız kardeşi nikahı altında tut-
masını (cem’) yasakladı (Nisa, 4/23). Evlat edinmenin gerçek bir bağ ol-
madığını ve evlenmeye mani teşkil etmeyeceğini bildirdi (Ahzab, 33/4).

Buna karşılık İslâm; kadının evlenmesinde velinin yetki ve otoritesi, 
mehir, boşama hakkının kocaya aitliği ve bunu istediği zaman ve tarzda 
kullanabilmesi, kadının kocasına mal vererek boşanmayı istemesi (mu-
halaa), küçük yaşiakilerin evlendirilmesi, çok kadınla evlilik, iddet, ilâ, 
ricat, zıhar, nafaka, tefviz-i talak, asabe, neseb gibi aile hukuku alanında 
cahiliyye arapları arasında yaygın ve muteber olan uygulamaları da ilke 
olarak benimsemiş, gerektiğinde kısmî değişiklikler yaparak devam ettir-
miştir.

Konuyla ilgili bir-iki örnek vermek gerekirse, meselâ, cahiliyye dö-
neminden beri devam edegelen adete göre koca evlilik birliğini sona er-
dirmek fakat karısına da eziyet etmek isterse karısını boşuyor, iddeti sona 
ereceği zaman da geri döndürüyor, böylece boşama ve geri döndürme 
hakkını peşpeşe kullanarak kadını muallakta bırakıyor, aşağılıyor, ona 
eziyet ediyordu. İslâm döneminde de böyle bir olay vuku buldu ve kadın 
Hz. Peygambere (s.a.s) gelerek şikayette bulundu. Kısa bir süre sonra da 
“Erkeğin boşamasının ancak iki defa olabileceğini, üçüncü boşamada ise 
kesin ayrılmanın olacağını” bildiren âyet (Bakara, 2/229-230) nazil oldu.

Yine cahiliyye döneminde kocası ölen kadın bir yıl süreyle yas tutar, 
bu süre zarfında en eski elbiselerim giyer, süslenmez ve koku sürünmez, 
kendini dar ve karanlık bir odaya hapsederdi. İslâm bu şekildeki yas tut-
mayı kaldırdı. Ayet bu durumda iddet süresini dört ay on gün ile sınırlan-
dırdı (Bakara, 2/234). Kocası ölüp de iddet bekleyen kadın Hz. Peygam-
bere (s.a.s) gelerek gözünün hastalandığını ve sürme çekmek istediğini 
söyledi ve ısrar ettiyse de Hz. Peygamber bu kadına izin vennedi. Fakat 
yas tutmaya, iddet esnasında kadının kendine eziyet etmesine de müsa-
ade etmedi.

Görüldüğü üzere, diğer alanlarda olduğu gibi aile hukuku alanında 
da İslâm, araplar arasında yaşayan mevcut sistemi ve uygulamayı gözden 
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geçirmiş ve tahlil etmiş, neticede, iyi ve yararlı olanlarını onaylamış ve de-
vam ettirmiş, bozuk olanlarını ıslah etmiş, tamamen yanlış olanları da ib-
tal ve lağv etmiştir. Diğer bir anlatımla İslâm, teşrii hükümlerini vaz eder-
ken, o toplumda mevcut müessese, anlayış ve uygulamayı model olarak 
almış, insanlara ameli doğruyu ve yanlışı teorik ve mücerret kavramlarla 
değil yaşayan toplum örneği üzerinde göstermiştir.

Ancak burada hemen itiraf etmeliyiz ki, İslâm teşriinin kullandığı bu 
maddi unsur ile prensip ve maksadlar her zaman tam ayırt edilemediği 
için, sonraki devir hukukçularca, hatta o kültüre yabancı müslüman top-
lumlarca bile bu geleneksel yapı örnek olarak alınmış, toplumsal hayat tar-
zı ve değerler, aile hayatı ve hukuku bu örneğe uydurulmaya çalışılmıştır. 
İçinde bulunulan toplumu ve çevreyi, İslâm teşriinin maddi unsur olarak 
kullandığı VII. asır arap toplumu haline getirmeye, yaşanan problemleri 
de bu model topluma göre düşünüp çözmeye çalışma gayreti, neticede 
İslâm hukukunun hayatla irtibatının kopmasına ve onun teorik-doktriner 
bir hukuk ameliyesi haline gelmesine yol açmıştır.

İslâm teşriinin nihaî olarak tesis etmeyi amaçladığı, Hz. Peygamberin 
de güzel uygulamasıyla örnek olduğu aile hayatı ve bu konuda vaz’ edi-
len ilkeler, ilk devir hukukçulan hariç tutarak, ifade edelim, daha sonraki 
devirlerde çok iyi anlaşılmış değildir. Aksine, toplumda geleneksel olarak 
devam eden anlayış ve değerler, İslâm teşriinin de himayesinde gösterile-
rek daha da kuvvetlenmiş ve yapılanmıştır. Meselâ, Kur’an’ın “Kadınları 
boşadığınızda..” diye erkeklere hitaben başlayan beyanında âyetin deva-
mındaki hüküm asıl olduğu halde, bu ifade tarzından acele ile erkeğin 
geleneksel talak hakkı ve bu hakkın kısıtlanamayacağı, istenen tarz ve 
usulde hatta tehdid ve taciz için bile kullanılabileceği görüşleri beslenmiş 
ve desteklenmiştir. Klasik kaynaklar bu konuda geliştirilen birçok aynntı 
ve doktrinler görüşle doludur. Bu biraz da İslâm teşriinin hedef gösterdi-
ği yöne değil geriye bakmaktan, vasıtayı amaç haline getirmekten, İslâm 
hukukunun temelinde yatan dinî ve ahlâkî zemini yitirmekten, hatta gele-
neksel ataerkil telakkileri devam ettirme gayretinden kaynaklanmaktadır.

İslâm hukukunun klasik kaynaklarında yer yer rastladığımız, evlen-
me akdini satım akdi çerçevesinde, kocanın karısı üzerindeki hakkını da 
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mehirle kazanılan, mülkiyet hakkı benzeri bir hak konumunda ele alma 
ve boşama hakkını da bu bağlamda değerlendirme temayülleri hep aynı 
usul hatasının sonuçlan sayılabilir.

Borçlar Hukuku

Cahiliyye devri araplan alım-satım, kira, ortaklık, mudarabe, kefalet, 
rehin gibi hukukî işlemleri yakînen biliyor ve uyguluyorlardı, hatta, hicaz 
bölgesinin ticarî merkezi görünümündeki Mekke şehri yoğun bir ticarî 
faaliyete sahne idi. Mekke’den kuzeye ve güneye, yazın ve kışın kervanla 
yapılan ticârî seyahatler (Kureyş, 106/1-2), genelde emek-sermaye or-
taklığı şeklinde yürütülürdü. Hz. Peygamber (s.a.s), risaletten önce Saib 
b. Ebi Saib’le ticarî ortaklık yapmış, Mekke fethi günü onunla karşılaştı-
ğında da, “Sen ne güzel ortağım idin. Aldatmaz, niza ve iddiada bulun-
mazdın” diyerek ona iltifatta bulunmuştur. Yine Hz. Peygamber (s.a.s) 
evlenmezden önce Hz. Hatice ile ticarî ortaklık yapardı. İslâm bu nevi 
ortaklıklan onaylamış ve devam ettirmiştir.

Hz. Peygamber (s.a.s) Medine’ye hicret ettiklerinde, satıcıların yan-
larında bulunmayan malları satmasını yasaklamıştı. Ancak Medinelilerin 
öteden beri parasını peşin vererek ileri bir tarihte teslim edilmek üzere 
meyve satın alma (Selem akdi) adetleri vardı. Yasakla karşılaşan Medi-
neliler Hz. Peygamber? (s.a.s) müracaat ederek durumu arzettiler. Hz. 
Peygamber de bu nevi alışverişin sakıncasını görmediğinden selem akdi-
ni ilke olarak benimsedi, fakat akitte malın teslim tarihinin, malın ölçü ve 
tartısının belirlenmesini istedi (Buhârî, Selem, 1-2).

Hz. Peygamber (s.a.s) miktarı bilinmeyen hurmanın belirli hurmay-
la, dalındaki yaş hurmanın kuru hurmayla değişimini faiz, aldanma ve 
belirsizlik ihtimallerine binaen yasaklamış (Buhârî, Buyu’, 82; Müslim, 
Buyû’, 9,14), ancak Medinelilerin öteden beri yapageldikleri adet ve ih-
tiyaçlarım ve bu yöndeki taleplerini gözönünde bulundurarak, bahçe sa-
hipleri için belli bir oranda, ağaç üzerindeki yaş hurmanın kuru hurmayla 
değişimine (bey’ul-araya) izin vermiştir (Müslim, Buyû’, 14-16).

Cahiliyye döneminde bir kimse borcuna karşılık rehin bırakır da za-
manında borcunu ödeyemezse, rehin bırakılan bu mal alacaklının mül-
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kü olurdu. Hz. Peygamber rehin akdini onaylamakla ve bizzat yapmakla 
birlikte, borç ödenmediğinde rehnin alacaklının malı olması hükmünü 
kaldırmıştır.

Cahiliyye döneminde faiz ve faizli borç işlemleri çok yaygınlık kazan-
mıştı. Sermaye sahipleri fazile borç para veriyor, borç zamanında öden-
mediğinde faiz alacağı da borca eklenerek yeniden faizle süre veriliyordu. 
Açık bir sömürü ve haksız kazanç aracı olan, hatta borcunu ödeyemeyen 
borçlunun satılmasına bile yol açabilen bu usulü İslâm, kesin ve şiddetli 
bir ifadeyle kaldırmıştır.

Alış-veriş (bey’), belki de insanlık tarihinin en eski akitlerinden biri-
sidir. Yoğun bir ticarî faaliyete sahne olan Mekke’de birçok alış-veriş nevi 
vardı. Bunlardan bir kısmı karşılıklı rızaya dayanan normal akitlerdi. Bir 
kısmı ise hile ve kumarın hakim olduğu, aldanma riski yüksek alış-veriş 
nevileri idi. Bu cümleden olarak çakıl taşlarının atımı (bey’ul-hasat), elbi-
seleri karşılıklı olarak atma (bey’u’l-münabeze), elbiselere karşılıklı do-
kunma (bey’ul- mülamese) gibi sembolik davranışlarla yapılan alış-veriş-
lerde gerçek rıza ve icab-kabul bulunmuyor, akdin kuruluşu, malın seçimi 
tesadüf ve emrivakiye bağlanıyor, şans, hile ve kumar unsuru ağır bası-
yordu. Hz. Peygamber bu nevi alış-verişleri yasaklamıştır (Buhârî, Buyû’, 
62-63; Müslim, Buyû’, 1-2).

Böyle olmakla birlikte İslâm, borçlar hukuku alanında çok az yasak-
lama getirmiş, daha çok dînî ve ahlâkî karakterde ilkeler koymakla yetin-
miş, araplar arasında da mevcut olan hukûkî işlem ve akitleri, muhayyer-
lik, icazet, fuzulî, hapis hakla gibi borçlar hukuku kavramlarım sükutla 
karşılamış veya kısmî değişikliklerle devam ettirmiştir.

Görüldüğü üzere İslâm teşrii, borçlar hukuku alanında da VII. asır 
arap toplumunun hukukî işlem ve uygulamalarından iyi ve faydalı buldu-
ğunu aynen, bozuk olanları değiştirerek devam ettiımiş, tamamen yanlış 
olanları da ibtal ve ilga etmiştir. Burada da İslâm teşriinin maddî unsur 
olarak kullandığı model ve uygulamadan ziyade konmak istenen ilke ve 
gözetilen hedef önemlidir. Fakat ileriki asırlarda müslüman toplumun 
büyüme ve gelişme hızına paralel olarak gelişen hukuk doktrini giderek 
bu ayıranı yapamadığı, borç münasebetlerini o toplum örneğine uydur-
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maya çalıştığı, hukukî problemleri bu geleneksel toplum modeli üzerinde 
düşünüp çözmeye çalıştığı için hayatiyetini ve topluma intibak kaabiliye-
tini, hatta çözüm olma şansını kaybetmiştir.

Bir ömek üzerinde yürümek gerekirse, meselâ, İslâm hukuk dokt-
rinindeki faiz anlayışı VII. asır arap toplumunun ticârî hayatını ve iliş-
kilerini ifade eden bir model üzerinde geliştirildiği için sonraki asırların 
ticarî hayatında bazan çok katı bazan da çok gevşek bir alan ortaya çık-
mış, katılığı bertaraf etmek için birçok hile geliştirilirken öte yanda ger-
çek faiz unsuru taşıyan birçok ticarî işlem yaşama şansı bulmuştur. Klasik 
kaynaklarda geçen “Altın ve gümüşün kıyamete kadar hakiki para olarak 
kalacağı” hükmünü alıp faizi bunun üzerine kurmamız, belki vefa duygu-
larımızı tatmin edecek ama bizleri yanlış sonuçlara götürecektir. Faizle 
ilgili altı kalem eşya hadisini yorumlayan ilk devir hukukçular bu hadiste 
geçen altın ve gümüşün para, buğday, arpa, hurma ve tuzun da temel gıda 
maddesi olduğu için zikredildiğini belirtirken faizi izahta illet ve mak-
sada yönelmişlerdir. Zaten İslâm hukuku,  hukukçuların maddî unsur ve 
vakıalara takılmayıp hükümlerin illet, gaye ve sebeplerine yöneldikleri 
devirlerde üstün bir gelişme göstermiş, müslüman / toplum için çözüm 
getirebilmiştir.

Aynı şekilde ferdî bir ibadet olmaktan çok sosyal ve mali bir mükel-
lefiyet ve ibadet olan zekât mefhumu da yukarıda temas ettiğimiz usul 
yanlışlığı sebebiyle çok az anlışalabilmiş ve hayatiyet kazanabilmiştir. 
Kur’an’da Allah, hiçbir kayıt ve şart getirmeksizin zekâtın verilmesini de-
falarca emrettiği halde ilk devinden itibaren belli bir devir ve toplumun 
zenginlik ve mal ölçüsüne göre getirilmiş kayıt, şart ve vasıflar ileriki asır-
larda aynen korunduğu, mal, zenginlik ve harcama alanları konusundaki 
fiili gerçekler ve ihtiyaçlar göz ardı edildiği için, müslüman toplumlarda 
denge giderek bozulmuş ve zekât işlemeyen, sosyal dayanışmayı sağalma-
yan, yaraları sarmayan, sınıflar arası uçurumlan kapamayan sembolik ve 
teselli edici ferdî bir ibadet halini almıştır.
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Ceza Hukuku

İslâm öncesi Hicaz bölgesinde merkezi bir otoritenin bulunmayıp 
aile ve kabile birliğine dayalı bir hayat tanımının hakim olması, haliyle 
suçların ve cezaların, tâyini ve cezaların infazı konusunu yakından ilgi-
lendirmekteydi. Suçluların takibi ve cezalandırılmasında geleneklerin, 
kollektif sorumluluğun, şahsî intikam ve malî uzlaşma sisteminin, kabi-
le büyüklerinin ve hakemlerin otoritesinin önemli bir rolü vardı. Güney 
Arabistan’da (Yemen) ise, uzun geçmişi olan bir devlet geleneği ve mer-
kezî otorite (melik) bulunduğundan cezaların takdir ve infazında melikin 
önemli payı bulunuyordu. Arapların merkezî bir otorite altında toplanıp 
cezaların devlet tekeline alınması Hz. Peygamber ile gerçekleşmeye baş-
lamıştır. İslâm hukukunda mevcut, cezalann tatbikinin devletin en bariz 
vasfı ve en başta gelen ödevi sayılması anlayışı bu gelişmenin sonucudur.

Cahiliyye arapları arasında en yaygın suçlar, adam öldürme, yol kes-
me ve eşkıyalık, hırsızlık, zina, kabile disiplinine, örf ve adetlere karşı 
gelme gibi suçlardı. Uygulanan cezaî müeyyide nevileri ise, suçun ve suç-
lunun durumuna göre, ölüm, dayak, hapis, diyet sürgün, kabile himaye-
sinden çıkarma gibi cezalardı.

Zina, bütün İlâhî dinlerde ve selim fıtratını yitirmemiş toplumlar-
da olduğu gibi cahiliyye arapları arasında da çirkin bir fiil ve ağır bir suç 
sayılırdı. Ancak araplar cariyeleri ayrı bir değer ve statüde gördüğünden 
cariyenin zinasına müsamaha eder, hatta bu yolla para bile kazanırlardı. 
Hür kimsenin zinası ise ölümle cezalandınlırdı. İslâm, cariyelerin fuhşu-
na müsamaha gösteren anlayışı reddeder bütün insanlara iffetlerim koru-
mada eşit hak ve sorumluluk yüklemiştir (Nur, 24/2-4,33).

Cahiliyye toplumunda adam öldürmenin cezası kısas, yani ölümdü. 
Zaten kısas ilkesi öteden beri bütün Sâmî kavimlerde, Yahudi ve Roma hu-
kukunda mevcuttu. Ancak araplarda kabile birliği ve kollektif sorumluluk 
hakim olduğundan, kısası uygulayacak merkezî bir otorite de bulunma-
dığından adam öldürmeler çoğu zaman kabileler arası savaşın başlangıcı 
olurdu. Maktulün ailesi/kabilesi katilin kendilerine teslim edilmesini, 
kendi elleriyle intikamlarını almayı isteılerdi. Katil daha düşük bir kabi-
leden olursa o taktirde maktulün ailesi katille birlikte ikinci bir şahsın 
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da teslimini ister, ancak o taktirde öldürülenle ölen arasında denkliğin 
kurulacağına inanırdı. Cinayetlerde şahıslar değil kabileler hedef alınır, 
şahsî sorumluluktan ziyade kollektif sorumluluk hakim olurdu. Kabileler 
arası savaşların sürüp gittiği durumlarda öleninin kan bedeli olan diyetin 
verilmesi, ihtilafı giderici bir çözüm olarak ortaya çıkmıştır. Ancak arap-
lar maktulün intikamım almayı tercih ederler, mecbur kalmadıkça diyeti 
kabule yanaşmazlardı. Çünkü diyeti almak onlara göre maktulün kanını 
satmak olup bu da utanç verici bir durumdu. İslâm adam öldürmede ve 
yaralamada kısas ilkesini devam ettirdi. Ayrıca kısasta görülen aşırdığı, iş-
kenceyi, dengesizliği giderdi. Bütün insanların kanını eşit ve korunmaya 
değer saydı. Diyeti de hataen adam öldürmelerde veya kısastan vazgeçil-
mesi halinde bir ceza ve bir tazminat şekli olarak devam ettirdi.

Cahiliyye araplan maktulün kanının hakkını aramayı, maktulün veli-
sine ait bir hak olarak görürierdi. Halbuki Güney Arabistan’da maktulün 
kanını arama melikin yetki ve görevi dahilinde idi. Bu farklılığın sebebi, 
Hicaz bölgesinde merkezi bir otoritenin bulunmayışı olabilir. İslâm’da 
maktülün velisinin bu hakkını aynen korudu. Kısası talebi maktülün veli-
sine ait şahsî bir hak olarak tamdı.

Diyet miktarı ölenin kabilesinin durumuna, cinsiyetine, sosyal mev-
kiine göre değişiyordu. Yerli ve köklü kabilelerde ölenin diyeti on deve, 
bunların himayesinde olan zayıf kabilelerinki ise beş deve idi. Medine’de 
(Yesrib) diyetin hurmadan verildiği rivâyetleri de vardır. Bazı kabileler 
konumları icabı iki kat diyet alır, tek diyet öderlerdi. Diyet miktarını ilk 
defa yüz deveye çıkaranın Hz. Peygamberin dedesi Abdülmuttalib ol-
duğu rivâyetleri vardır. Güney arabistanda ise diyetin miktarı genelde 
melikin takdirine bağlıydı. İslâm, diyet usulünü devam ettirmiş, diyet 
miktarının yüz deve olması kuralını da korumuştur. Bu arada insanların 
diyetlerini eşitleyerek mevcut farklılıkları ve dengesizlikleri kaldırmıştır. 
Ancak İslâm hukukçularının bir kısminin, kadının diyetini yarım diyet 
olarak, kölenin diyetini de kölenin kıymeti ile takdir etmeleri, kökü cahi-
liyye dönemine kadar uzanan bir anlayış olarak değerlendirilebilir. Köle-
sini, karısını, çocuğunu kasden öldürene kısasın uygulanmaması görüşü 
de erkeğin/babanın bunlar üzerindeki hakkı ile izah edilmeye çalışılmış-
tır.
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Katil diyeti ödemekten aciz kalınca diyetin katilin erkek akrabasına 
ödettirilmesi (akile) usulü veya bir mahallede faili meçhul bir cinayet iş-
lendiğinde öldürülenin diyetinin yemin ettirildikten sonra bura halkına 
ödettirilmesi usulü de (kasame) cahiliyye toplumunda yaygın idi. İslâm 
belli gaye ve maslahatlara binaen güzel bulduğu bu usulleri onaylamış ve 
devam ettirmiştir.

Cahiliyye arapları, İbrani ve Roma hukukunda, eski Mısır’da olduğu 
gibi hırsıza, çaldığı malın birkaç katını ödetirlerdi. Ancak İslâm’a yakın 
dönemlerde Mekke’de hırsızın elinin kesilmeye başlandığu hatta hırsıza 
el kesmeyi ilk uygulayanın Velid b. Muğiıe veya Abdülmuttalib olduğu 
rivayetleri vardır. Hırsızın elini kesme cezası İslâm’da da devam ettiril-
miştir.

İslâm öncesi arap toplumu hapis cezasına pek yatkın ve alışkın değil-
di. Kabile örf ve disiplinine aykırı davrananları belli bir süre için sürgün 
ederler, yine de uslanmazsa kabilenin ortak himayesinden çıkarırlar ve 
bunu ilan ederlerdi. Artık bu kimse tehlikelere tek başına göğüs gerer, ci-
nayetlerinden kendisi sorumlu olurdu. Cahiliyye arapları bazan da suçun 
ve suçlunun durumuna göre, suçluya dayak(celde) cezası uygular, teşhir 
için alnının saçını kazıdıkları da olurdu. Yol kesenlerin ve eşkıyalık ya-
panların ağaca asıldığı (salb) bazı münferit vakalara da rastlanmaktadır.

İslâm bu suç ve cezalardan önemli bir bölümünü devam ettirmiş, 
fakat mahiyet ve uygulama itibanyla önemli değişiklikler yapmıştır. Bu 
cümleden olarak cezalandırmada adâlet ve hakkaniyeti hakim kılmış, ka-
nunsuz suç ve cezanın olamayacağı ilkesini koymuş, ceza kanununu geri-
ye yürütmemiş, kollektif sorumluluğu kaldırıp yerine şahsî sorumluluğu 
esas almıştır. Suçun , önlenmesi, suçlunun ıslahı ve eğitilmesi, suç ile ceza 
arasında makul bir dengenin kurulması, cezalandırmada herkese eşit dav-
ranılması, işkencenin ve gayri insanî cezaların yasaklanması İslâm ceza 
hukukunun temel prensip ve gayeleri arasında sayılabilir.

Sonuç olarak ifade etmek gerekirse, İslâmiyet Hz. Ademle başlayan 
ilâhî tebliğin son halkası olup fert ile toplum, iman-ibadet ile ahlâk ve 
hukuk arasında, dünya ile ahiret arasında denge ve bütünlük kurmuş, bu 
sebeble de ferdî ve içtimaî hayatı tanzim ve ıslah etmeyi, geliştirip koru-
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mayı hedef almıştır. İslâm, cahiliyye arap toplumu da dahil kendinden 
önceki ilâhî din ve hukuk düzenlerinde ve toplumlarda mevcut hüküm ve 
uygulamalardan iyi ve yararlı olanını aynen, bozuk olanını da ıslah ederek 
devam ettirmiş, tamamiyle yanlış olanı da ibtal ve lağvetmiştir. Böylece 
İslâm, tarihi seyir içerisinde devam edegelen ilâhî dinler, insânî değerler 
ve toplumlar arasında bütünlük kurmuş ve bütünleyici olmuştur. Bunu 
yaparken de vahyin muhatab olduğu toplumda yaşayan değerleri, uygu-
lamaları, vakıaları maddî unsur olarak kullanmış, getirdiği inkılabı, tashih 
ve onayı bu süreç içerisinde müşahhaslaştırarak ilke ve gayelerini vaz et-
miştir. İslâm’ın evrenselliğinin, bütünlük ve bütünleyiciliğinin böyle an-
laşılması gerektiği kanaatindeyiz.

Bu itibarla, İslâm’ı anlamada, yorumlamada ve güncelleştirmede en 
ciddi engellerden biri de, İslâmî teşriin hüküm ve ilkelerini vaz’ ederken 
kullandığı o günkü toplum yapısına ve malzemeye gereğinden fazla önem 
verip o noktada takılıp kalma ve meseleleri kendi şartlarımız ve zemini-
mizde değil o zeminde tartışıp çözmeye çalışma yanlışlığımız olmaktadır. 
Bu arada zikretmemizde fayda olan muhtemel karşı bir yanlışlık da, vah-
yin muhatab olduğu o günkü toplumu ve şartları yok sayarak, Kur’an ve 
sünnetin genel çerçevesine dikkat etmeyerek İslâm teşriinin hüküm ve 
nassların salt gâî bir yoruma tabi tutma eğilimidir. Bu eğilim, farklı ölçü 
ve şartlara göre belirlenen gayeleri ve ilkeleri esas alacağından İslâm’ın 
anlaşılması ve günümüze aktarılması problemini çok kaygan bir zemine 
oturtacaktır. Bu konuda en isabetli gözüken usul, birçok dirayetli İslâm 
hukukçusunun da belirttiği gibi, İslâm teşriinin ınaddî unsur ve malze-
mesini yorumlamada Kur’an ve sünnetin genel çerçevesini ve ilkelerini, 
sınırlayıcı ve belirleyici bir ölçü olarak alma olacaktır.
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