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u araştırma, kültürel/güncel bir problemle ilgili çağdaş bir fıkıh inşa
etme ve onun değişen gerçekliği ışığında, bilgi ve tecrübesi ile kendi
kendine yeterli duruma gelen Müslüman kadının hayatının bazı yön-

lerine göz atma gayretidir. Çünkü, kadının hayatındaki yeni evrensel ger-
çeklik ve bilinçlenme çerçevesinde onun öğrenim ve kültürel konumuyla
ilgili yeni gelişmeler ortaya çıkmıştır.

Kadın açısından hayatın çeşitli yönleri ile ilgili bu önemli durumun şu-
uruna varmak şüphesiz araştırmacının görevidir. Bugün farklı branşlarda
erkeğin yaptığı tahsilin tamamını kadın da yapmış, en üst derecelere yük-
selmiş, bilimsel ve kültürel birçok alanda geçmiş asırlarda sahip olmadığı
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yet kin lik ve gü ce ulaş mış tır. Âli me ol muş, üni ver -
si te de pro fe sör ol muş, dok tor ve mü hen dis ol muş,
en alt tan en üst de re ce ye ka dar her tür lü ida ri gö-
re ve atan mış tır. Ka dın la il gi li bir ko nu da hü küm
ve rir ken, te ra zi nin bir ke fe si ne onun ha ya tın da ki
bu de ği şi mi koy ma mız ge rek mez mi?1

Ka dı nın yar gı ma ka mı na atan ma sı ve in san lar
ara sın da ki da va lar da hük met me si, mu az zam fı kıh
li te ra tü rü mü zün faz la sıy la üze rin de dur du ğu ih ti -
laf lı ic ti hadî me se le ler den bi ri dir. Esa sen bu me se -
le de fık hın di ğer fer’î ko nu la rın dan bi ri dir. Zi ra
fı kıh ta ula ma nın üze rin de ih ti laf et me di ği bir me-
se le yok gi bi dir. Fı kıh ta ih ti la fın ka çı nıl maz bir şey
ol du ğu, sa bit ve mu kar rer bir hu sus tur. Şer’î hu ku -
kun küllî/ti kel il ke le ri ve me ka sıd-ı şerîa doğ rul tu -
sun da doğ ru so nu ca ulaş mak ve in san la rın
mas la hat la rı nı ko ru mak için fi kir le rin bi ri bi rin den
fay da lan ma sı açı sın dan bu sağ lık lı bir yön tem dir.

İslâm fık hı nın, ka dı nın yar gı ma ka mı na atan-
ma sı hu su sun da ki bu cüzî me se le ile il gi li gö rü şü -
nü ele al ma dan ön ce, ge nel ola rak İslâm’ın ilk
yıl la rın da ka dı nın İslâm’da ki ye ri ne, Ki tap ve sün-
net nass la rı nın ko nu yu na sıl ele al dı ğı na bak mak
ge re kir. Bu çer çe ve ve gi riş, bu me se le ye baş la ma -
dan ön ce ya pıl ma sı ge re ken bir ha zır lık tır. 

Şüp he siz İslâm’da ka dı nın va zi fe si ai le yi kur-
mak tır. Bu, onun bi rin ci ön ce lik li ve en önem li gö -
re vi dir. Esa sen ka dı nın bi rin ci va zi fe si an ne lik,
ço cuk la rı nın ter bi ye si ve zev ci yet gö rev le ri ni gü -
zel bir şekil de ye ri ne ge tir mek tir. An cak bu, onun
top lum da baş ka gö rev le ri nin ol ma sı na, ça lış ma sı na
ve öğ re nim gör me si ne ma ni de ğil dir. Çün kü ka dı -
nın ça lış ma sı ve ilim tah sil et me si biz zat Hz. Pey-
gam ber (a.s.)’in uy gu la ma sıy la sa bit tir. Hz.
Pey gam ber (a.s.) za ma nın da ki uy gu la ma bi çim le -
ri ne ge lin ce, or ta ya çı kan bir çok ye ni top lum sal ol-
gu lar ve de ği şik lik le ri iti ba ra ala rak ça ğı mız da ye ni
uy gu la ma bi çim le ri ni or ta ya ko ya bi li riz. Müs lü -
man ka dın an cak bu şekil de çağ daş top lum la doğ ru
bir uyum sağ la ya bi lir. Bu da ken di de ğer le ri ne sı kı
bir şekil de sa rıl mak, yü küm lü lü ğü nü ısrar la sür-

dür mek ve ken di esas cev he ri ne ve as lı na dön mek
şar tıy la müm kün olur.2 Bu nun la be ra ber, Müs lü -
man ka dı nın gü nü müz Ba tı dün ya sın da şu an da ki
gi bi ça lış tı rıl ma sı ve har can ma sı şek lin de ki teh li -
ke li gi di şe de kar şı yız. Çün kü bu ça lış ma şek li teh-
li ke li bir ama ca hiz met eden bir araç tır. Ay nı
şekil de onu, mut lu lu ğu nun zir ve si olan ka dın lık
va zi fe sin den, gu rur duy du ğu di şi lik gö re vin den alı-
ko ya cak iş ler le meş gul edil me si ni de tas vip et mi -
yo ruz. Onu be de nen yıp ra ta rak eş ol ma gö rev le ri ni
ye ri ne ge tir me ye ma ni her şeye kar şı yız. Bu nun la
be ra ber ba zı âlim le rin, za ru ret ol ma dı ğı müd det çe
ka dı nın ça lış ma sı mah sur lu dur, şek lin de ki id di a la -
rı na da kar şı yız. Oy sa za ru ret ler za ten mah sur lu
şey le ri mu bah kı lar ve her za ru ret ih ti yaç öl çü sün -
de tak dir edi lir. Böy le ba kı lır sa, ka dı nın ça lış ma sı,
ölüm kor ku sun dan mur dar et ye mek gi bi olur. Oy -
sa bu tet ki ke muh taç bir me se le dir. Bu nok ta dan
ha re ket le biz, ka dı nın ai le içe ri sin de ki esas ön ce -
lik li gö re vi ile, top lum da ki di ğer gö rev le ri ara sın da
bir den ge ku rul ma sı nın za ru ri ol du ğu çağ rı sın da
bu lu nu yo ruz. Ka dı nın ai le de ki gö re vi ile top lum -
da ki gö re vi ara sın da bir dü zen le me, an cak eş ler
ara sın da gü ve ne da ya lı bir yar dım laş ma ile müm-
kün ola bi le cek tir. Üm me tin mas la ha tı nı ger çek leş -
ti re cek iler le me böy le müm kün olur.3

Şüp he siz İslâm ka dı nın ev dı şın da ki ça lış ma sı,
öğ re ni mi ve er kek ler le teş rik-i me sa i si ile il gi li sos-
yal ha ya tı için ge nel ku ral lar ve adap lar koy muş -
tur. Bun lar, Şariî hakîmin, ha ya tın gi di şa tı nı
boz ma dan, ah la kı ve ırzı ko ru mak için koy du ğu
ku ral lar dır. Ka dın la er ke ğin müş te re ken uya ca ğı
ba zı ku ral lar şun lar dır: Ha ra ma bak mak tan, na-
mah rem ki şi ler le baş ba şa kal mak tan, şüp he li yer-
ler de bu lun mak tan, ka dı nın er kek ler, er ke ğin de
ka dın la rın ara sı na ka rış ma sın dan, açık ve giz li gü -
nah iş le mek ten sa kın mak tır. Özel lik le ka dın la rın
dik kat et me si ge re ken hu sus lar da var dır: Ka dın
aşı rı dik kat çe ki ci el bi se ler giy me me li, er kek ler le
mu ha tap olur ken cid di ye ti ni ko ru ma lı, söz ve ha re-
ket le rin de va kar lı ol ma lı, ko ku sü rün mek ten ka-

1 Kadının konumunu güçlendirmek isteyen bazı geçmiş âlimler de bu
değişimi itibara almışlardır. Örneğin hicri altıncı asırda yaşayan Hanefî
âlimi Kâsânî, şâhitlerin tezkiyesi konusunda, ihtiyaçları için dışarı çıkıp
topluma karışan, toplumsal hayatı bilen kadınla, diğerlerini bir tutmamış,
ilkinin şâhitlerin tezkiyesi ile ilgili şâhitliğini kabul etmiştir. Bkz. Kâsânî,
Bedâiu’s-Senâi’, Matbaatu’l-İmam, Cidde ty., V, 11.

2 Abdulhalim Muhammed Ebû Şukka, Tahrîru’l-Mere fî Asri’r-Risâle,
Daru’l-Kalem, Kuveyt, 1990, I, 39
3 Esasen ailenin korunması ve kadınla erkeğin iş saatlerinin çakışmaması
için, eşlerin çalışma hayatını düzenleyen iş hayatı ile ilgili müstakil bir
düzenleme yapılmalı ki çocuklar bakımsız kalmasın. 
4 el-Mevsûatu’l-Fıkhiyye, Vezâretu’l-Evkaf ve’ş-Şuûni’l-İslamiyye, Kuveyt,
1990, II, 84.
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çın ma lı dır.4 Bü tün bun lar top lu mun se la met te kal-
ma sı ve do ku nul maz lık tan ya rar la na rak bo zul mak -
tan ko run ma sı için dir.

Me se le nin yar gı bo yu tu na ge lin ce; fukâha yar -
gı (kazâ) ma ka mı na ata na cak ki şi ler de bu lun ma sı
ge re ken şart la rı da araş tır mış lar dır. Fukâha, hâki -
min ver di ği hük mün ge çer li ola bil me si için on da
bu lun ma sı ge re ken bel li şart lar da it ti fak et miş ler -
dir, fa kat di ğer ba zı la rın da ih ti la fa düş müş ler dir.
Bu şart lar dan bi ri hâki min er kek ol ma şar tı dır. An -
cak bu şart fı kıh ki tap la rın da na zarî bir ih ti la fın ko-
nu su ol mak tan ile ri git me miş tir. Bu nun, me se le nin
va kı a da ki tat bi ka tıy la bir il gi si yok tur. Çün kü hâ-
kim lik te er kek ol ma şar tı ara ma yan la rın gö rü şü uy-
gu la ma da ken di ne yer bu la ma mış tır. Bu açı dan
ka dın İslâm ta ri hi bo yun ca ilmî an lam da yar gı ma-
ka mı na atan ma mış tır. Zi ra Hz. Pey gam ber (a.s.)’
den gü nü mü ze ka dar İslâm yar gı ta ri hi bo yun ca bir
ka dı nın yar gı ma ka mı na atan dı ğı na da ir bir bil gi
yok tur. İle ri de ge le ce ği üze re ba zı na dir hal ler de ki
is tis na lar bu nun dı şın da dır. 

Şerî nass la rı araş tı ran bi ri si, bu me se le ile il gi -
li tek bir sa rih nass bu la maz. Ne Kur’ân’ı Ke rim’ de,
ne de ne bevî sün net te ka dı nın yar gı ma ka mı na
atan ma sı na en gel açık bir nass var dır. Bu prob lem,
İslâm’ın zu hu run da araş tır ma ko nu su ya pıl mış bir
prob lem de ğil di. Ka dı nın hâkim lik ma ka mı na ata-
nıp atan ma ma sı ic ti hadî bir me se le dir. Bu açı dan
fukâha ara sın da fark lı gö rüş ler or ta ya çık mış tır. 

Esa sen ko nu ile il gi li açık nass lar ol ma ma sı na
rağ men fukâha nın ka dı nın yar gı ma ka mı na atan-
ma sı ko nu sun da ki ih ti la fı nın en önem li se be bi kı -
yas de li li ne baş vur ma la rı dır. Çün kü onun bu
ma ka ma atan ma sı ile il gi li kı yas ta ih ti laf et miş ler -
dir. Me se le yi dev let baş kan lı ğı na (el-İma me tü’l-
Uz ma) kı yas eden ler, ka dı nın yar gı ma ka mı na
atan ma sı nı ca iz gör me miş ler dir. An cak şâhit lik me-
se le si ne kı yas eden ler onun şâhit li ği ni ca iz gör dük-
le ri ko nu lar da hâkim li ği ni de ca iz gör müş ler dir.
Ya ni ka dı nın kı sas ve hadd ler dı şın da ki da va lar da
hâkim li ği ni ca iz gör müş ler dir. Hâkim li ği fet va me-
se le si ne kı yas eden ler ise bü tün me se le ler de ka dı -
nın hâkim li ği ni ca iz gör müş ler dir. 

Ça ğı mı zın şart la rı açı sın dan üm me tin mas la -
hat la rı nı ve şer’î ga ye le ri ger çek leş tir me de en ter-

ci he şayan gö rüş le ri seç mek için bu araş tır ma da uy-
gu la ya ca ğı mız me tod, me se le nin aslî nass lar da şer’î
de lil le ri ni bu lup or ta ya çı kar mak ve ko nu ile il gi li
iç ti hat la rı tar tış mak ola cak tır. Çün kü Karâfî, İb-
nü’l-Kay yım ve İbn Abi din gi bi bir çok âli min de
şer’î esas la ra da ya na rak vur gu la dık la rı gi bi, ör fün
ve za ma nın de ğiş me si, fet va nın ve ah ka mın da de-
ğiş me si ne et ki et mek te dir.5

An cak bu ra da de ği şim ve ge liş me is mi al tın da,
va kı a yı ve top lum da var olan du ru mu ak la ya rak,
bu nu zor la ma ve yan lış te’ vil le bir şer’î mes ned ha-
li ne ge tir me ye ça lış mak gi bi bir ara yı şın için de de-
ği lim. Şüp he yok ki Al lah, şeri a tı nı, in sanî
ger çek le re bo yun eğ mek için in dir me miş tir, ak si -
ne in san la rın ona bo yun eğ me si ni em ret miş tir.
Çün kü öl çü ve adil hü küm, şerîatın ken di si dir.6 Al-
lah’ tan, bu araş tır ma yı ken di rı za sı na mu va fık kıl-
ma sı nı ve hüs nü ka bul ile kar şı la ma sı nı di le rim. 

FU KA HA NIN KA DI NIN YAR GI MA KA MI NA
ATAN MA SI İLE İL Gİ Lİ GÖ RÜŞ LE Rİ7

Fu ka ha, yar gı için er kek ol ma şar tın da ih ti laf et-
miş ler dir. Bir kıs mı, ka dı nın ka zaî bir gö rev ya pa -
ma ya ca ğı nı mut lak ola rak sa vun mak ta dır. Bir kıs mı
ise, hiç bir ka yıt koy ma dan ka dı nın bu gö re vi ifa
ede bi le ce ği gö rü şün de dir. Bir kıs mı da ba zı du rum-
lar da ca iz gö müş ler, ba zı du rum lar da da ca iz gör-
me miş ler dir. 

Bİ RİN Cİ KI SIM

Fu ka ha nın ço ğun lu ğu, yar gı nın han gi çe şi di olur sa
ol sun, is ter ma li da va lar, is ter hadd ler, is ter kı sas
da va la rı ol sun, ka dı nın kazâ (yar gı) ma ka mı na
atan ma sı nı mut lak ola rak ca iz gör me mek te dir ler. 

Han be li le rin Gö rü şü

Mut lak ola rak ca iz gör me yen le rin ba şın da Han be -
li ler gel mek te dir. Han be li ler yar gı ma ka mı na atan-

5 Yusuf el-Kardavî, Şerîatü’l-İslâm, Mektebetü’l-İslamî, Beyrut, 1983, s. 109
M. Arkoun, Essais sur la pensee Islamique. Paris.1973 Ed. Maison neuve et
la rose.
6 el-Kardavî, age, s. 154
7 Fukahanın, kazânın tarifi ile ilgili ifadeleri farklılıklar arz etse de, hepsi
kazânın; davalarda, tarafları bağlayıcı olmak üzere şerî hükmün ortaya
konması olduğu noktasında birleşmektedir. Bkz. Hattabî, Mevâhibu’l-Celil,
Kahire, Matbaatü’s-Saade, 1329, VI, 86; İbn Ferhun, Tabsiratü’l-Hükkâm fî
Usuli’l-Akdiye, (Fethu’l-Alî’nin hamişinde), Mustafa el-Halebi, Mısır,
1958, I, 12; er-Rehibanî, Metâlibu Ûlu’-Nehy, Mektebetü’l-İslamî, 1. baskı,
1961, VI, 452; Behûtî, Keşşâfu’l-Kına’ an Metni’l-İkna, Mekke, ty., VI, 280;
İbn Abidin, age, V, 352
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ma da er kek ol ma yı şart koş muş lar dır. Bu ra da da-
va nın hadd da va sı ve ya ka dı nın şâhit li ği nin ca iz ol-
du ğu bir da va olup ol ma ma sı ya da er kek le rin
mut ta li ol du ğu bir da va olup ol ma ma sı ara sın da bir
fark gö zet me miş ler dir.8

İbn Kudâme şunu ifa de et mek te dir: İbn Ce rir -
’e gö re hâkim lik te er kek ol ma şar tı yok tur. Çün kü
ka dı nın müf tü ol ma sı da, hâkim ol ma sı da ca iz dir.
Ebû Ha ni fe ise, hadd ler dı şın da ki da va lar da ka dı -
nın hâkim ol ma sı nın ca iz ol du ğu gö rü şün de dir.
Çün kü bu nun dı şın da ki da va lar da şâhit ol ma sı ca-
iz dir. Bi zim de li li miz şu ha dis tir: “İş le ri ni bir ka dı -
na tev di eden bir top lu luk as la if lah ol ma z”. Çün kü
hâki min mec li sin de da va lı lar ve er kek ler ha zır bu-
lun mak ta dır. Bu açı dan hâki min ke mal-i rey, tam
bir akıl ve fe ta net sa hi bi ol ma sı ge re kir. Oy sa ka dın
ak lı nok san, ba kış açı sı dar, mec li si ne da va lı la rın
ve er kek le rin gel me si ne ehil de ğil dir. Ken di siy le
be ra ber er kek şâhit ler ol ma dık ça ya nın da bin ta ne
ka dın şâhit ol sa bi le şâhit li ği ka bul edil mez. Çün kü
Ce nab-ı Al lah on la rın ya nıl ma ve unut kan lık la rı
ko nu sun da bi zi uyar mış tır. “… ki bi ri ya nı lır/unu -
tur/sap tı rır sa di ğe ri ona ha tır lat sın di ye … ”9 Ka dın
dev let baş ka nı (el-İma me tu’l-Uz ma) ve bir bel de -
nin yö ne ti ci si ol ma ya el ve riş li de ğil dir. Bun dan do-
la yı ne Hz. Pey gam ber (a.s.)’in, ne her han gi bir
ha li fe si nin ne de on lar dan son ra ki le rin bir ka dı nı,
hâkim ve ya va li ola rak ata dı ğı na da ir bi ze bir şey
ulaş ma mış tır. Şayet bu ca iz ol say dı, bü tün geç miş
za man ka dın atan ma dan geç mez di.10

Şafiîle rin Gö rü şü

Şâfiîler ka dı nın hâkim li ği ni mut lak ola rak ca iz gör-
mez ler. Mez hep te ga lip olan gö rüş bu dur.11 An cak
bir kı sım Şâfiîler, kâdı lık için ge rek li şart la rı ta şı yan
er kek le rin bu lun ma dı ğı za ru ret du rum la rın da, ka-
dı nın bu ma ka ma atan ma sı nı ca iz gör müş ler dir.

“Kud ret sa hi bi dev let baş ka nı, ka dın gi bi ehil ol ma-
yan bir Müs lü ma nı ata r… Za ru ret du ru mun dan
do la yı onun hâkim li ği ni ge çer li sa yar ki, in san la rın
mas la hat la rı za yi ol ma sı n”12

Mâlikîle rin Gö rü şü

Mâlikîler de bu ko nu da üç gö rüş var dır: Mez hep te
hâkim olan gö rü şe gö re ka dı nın yar gı ma ka mı na
atan ma sı mut lak ola rak ca iz de ğil dir.13

Di ğer bir gö rü şe gö re ka dı nın yar gı ma ka mı na
atan ma sı mut lak ola rak ca iz dir. Hat tabî’nin de di -
ği ne gö re bu Ma lik’ ten ge len bir gö rüş tür.14 Yi ne
İbn Ab dis se lam ’ın tef si rin de ak tar dı ğı na gö re İb-
nu’l-Ka sım ’ın da gö rü şü böy le dir.15

Ba zı la rı da şart lı ce vaz ver mek te dir ler. Bu gö-
rü şe gö re ka dı nın şâhit li ği nin ca iz ol du ğu ko nu lar -
da hâkim li ği de ca iz dir. Bu, İbn Zerkûn’nun,16 bir
ri va ye te gö re İbnu’l-Ka sım ’ın da gö rü şü dür.17 Bu
iki si nin, ko nu ile il gi li di ğer hu sus lar da ka dı nın
yar gı ma ka mı na ata na ma ya ca ğı nı sa vu nan lar la bir
ih ti la fı yok tur. 

Şiîle rin Gö rü şü

Şiîler hâkim lik te er kek ol ma şar tı arar lar. Ka dın,
ka dın lar için da hi hâkim lik yap sa yi ne de hük mü
sa hih de ğil dir.18 Fa kat Er de bilî gi bi ba zı son de vir
alim le ri, men ne den de li le rin sıh ha tin de şüp he et -
miş, bu de lil le rin za a fı ve ade mi sübûtu hak kın da
ko nuş muş tur.19

8 İbn Kudâme, el-Muğnî ve’l-Şerhu’l-Kebir, Daru’l-Kitâbi’l-Arabî, Beyrut,
1982, XI, 381. (Her iki kitabın da müelifinin künyesi İbn Kudame olması, bil-
gininde de aynı sayfada yer almasından olsa gerek müellif referansı bu şekilde
vermekle yetinmiştir. Mütercim.) Behutî, Keşşâfu’l-Kına’, Mekke, ty., (Cilt
ve sayfa verilmemiş. Mütercim). Ebû Ya’la, Ahkamu’s-Sultaniyye, Mustafa
el-Halebî, Mısır, 1938, s. 66; Maverdî,  Ahkamu’s-Sultaniyye, Mustafa el-
Halebî, Mısır, 1975, s. 65.
9 Bakara, 2/282
10 İbn Kudâme, age, IX, 39
11 Maverdî, Edebu’l-Kâdî, Matbaatu’l-İrşad, Bağdat, 1971, I, 626; Şirâzî, el-
Mühezzeb, Mustafa el-Halebî, Mısır, 1957, II, 290; Seyyid Bekrî, İânetü’t-
Tâlibîn, Mustafa el-Halebî, Mısır 1928, IV, 211; Nevevî, Ravdatü’t-Talibîn,
Mektebetü’l-İslamî, Beyrut, ty., XI, 95. 

12 Zekeriyya el-Ensârî, Hâşiyetü Cemel alâ Şerhi’l-Menhec, Darü’l-Fıkr,
Beyrut ty., V, 337; Şirbinî, Muğni’l-Muhtac, Tabatü’l-Halebî, Mısır, 1957, IV,
377; Remlî, Nihâyetü’l-Muhtâc, Mustafa el-Halebî, Mısır, 1286 h., VIII, 240
13 İbn Ferhûn şöyle der: Kâdı Iyâd Tenbihât’ta, der ki: Hâkimlik, velâyet
makamına atanma ve bu görevlere devam etmenin on şartı vardır: İslâm, akıl,
erkek olma, noksanlığından dolayı kadının bu makama atanması sahih
değildir. Çünkü onun sözünden fitne doğar. Bkz. Aliş, Tabsiratu’l-Hükkâm
ala Hâmişi Fethi’l-Alî el-Mâlik, Mustafa el-Halebî, Mısır, 1958, I, 23; İbn
Cüzzey, Kavânînü’l-Ahkami’l-Şeri’yye, et-Tibâtü’l-Fenniye, Mısır, 1975, s.
310; Derdîr, Hâşiyetü’d-Dusûkî ala Şerhi’l-Kebîr, Daru İhyai’l-Kutub, Beyrut,
ty., IV, 129; İbn Rüşd, Bidâyetü’l-Müctehid, Daru’l-Fıkr, Beyrut, 1985, II, 564;
el-Bacî, el-Muntaka fî Şerhi Muvatta’, Daru’l-Fıkri’l-Arabî, Beyrut ty., V, 182.
14 el-Mubarekfûrî, Tuhfetu’l-Ahfezî bi Şerhi Câmiî’t-Tirmizî, mektebetu’s-
Selefiyye, Medine, ty., VI, 542
15 Mevâhibu’l-Celil’de şu ifadeler yer almaktadır: İbn Ebi Meryem, İbnu’l-
Kasım’dan, kadının velâyet makamına atanmasının caiz olduğunu rivayet et-
miştir. İbn Ebi Zerkûn; “zannediyorum bu onun şâhitliğinin geçerli olduğu
yer için geçerlidir,” der. İbn Abdisselam, bu tevile gerek yoktur, çünkü
muhtemelen İbn Kasım bu konuda el-Hasenu’l-Basrî ve Taberî’nin kadının
kaza makamına atanmasını mutlak olarak caiz gören görüşünü almıştır,” der.
Bkz. el-Hattab, Mevâhibu’l-Celil, Matbaatu’s-Saâde, Mısır 1329, VI, 86. 
16 el-Hattab, Mevâhibu’l-Celil, VI, 86
17 Derdîr, Haşiyetu’d-Desuki alâ Şerhi’l-Kebîr, IV, 188.
18 İmam Ali b. Hüseyin Zeynulâdin, Risâletu’l-Hukuk Şerhu Haseni’l-Seyyid
ali el-Kabbâneci, Daru’l-Edvâ, Beyrut 1986, II, 284.
19 Seyyid Cevvad el-Âmilî, Miftâhu’l-Kerâme, X, 70
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İKİN Cİ KI SIM

Bu iki zıt gö rü şün or ta sı bir gö rüş da ha var dır. Bu
gö rüş Ha ne fi mez he bi nin hâkim olan gö rü şü dür.
Ha ne fi ler ma li ko nu lar da ka dı nın hâkim li ği ni ca iz
gö rür ken, hadd ler ve kı sas da va la rın da ca iz gör-
mez ler. Mer ği nanî der ki: “Hadd ler ve kı sas da va -
la rı ha riç, di ğer bü tün ko nu lar da ka dı nın hâkim li ği
ca iz dir.”20 Ka sanî ise şun la rı söy le mek te dir: “Er kek-
li ğe ge lin ce, bu ge nel ola rak tak li din ce vaz şart la -
rın dan de ğil dir. Çün kü ka dın ge nel ola rak bü tün
ko nu lar da şâhit li ğe ehil dir. Sa de ce had ler de ve kı -
sas da va la rın da hü küm ve re mez. Bu ko nu lar da ki
şâhit li ği de ka bul olun maz.”21 İbnu’l-Humâm şöy -
le der: “Er kek ol mak, had ler ve kı sas hâkim li ği dı-
şın da şart de ğil dir. Ka dın bu iki si dı şın da her
ko nu da hâkim lik ya pa bi lir.”22 Ha ne fi mez he bin de,
ka dı nın hadd ve kı sas da va la rın da hâkim li ği ni ca iz
gör mek le be ra ber, onu bu ma ka ma ata ya nın gü-
nahkâr ol du ğu nu sa vu nan fark lı bir yak la şım da
var.23

eell--ĞĞaazzzzîî, Tenvîru’l-Eb sar’ da şöy le der: “Ata-
yan ki şi gü nah ka zan mış ol sa da, ka dın hadd ve kı -
sas dı şın da ki da va lar da hâkim lik ya pa bi lir.”24 Bu
gö rü şü sa vu nan Zü fer dı şın da ki Ha ne fi ler, yar gı la -
ma için er kek ol ma yı sıh hat şar tı de ğil, ce vaz şar tı
ola rak gö rür ler. Bu nun an la mı şudur: Ka dı nı yar gı
ma ka mı na ata yan ki şi gü nahkârdır, bu nun la be ra -
ber ka dı nın atan ma sı sa hih tir, ver di ği hü küm ler de
ge çer li dir. Fa kat aca ba ver di ği hü küm ler tüm da-
va lar için mi, yok sa sa de ce hadd ve kı sas dı şın da
ka lan da va lar için mi ge çer li dir? Bu ko nu da iki gö -
rüş var dır. Za hi ri rivâye ye gö re ka dı nın hadd ve kı -
sas da va la rın da hük mü hak ka mu va fık ol sa bi le
ge çer siz dir. Zi ra Ha ne fi ler de bu ko nu da cum hur
gi bi dü şün mek te dir ler. Fa kat ka dın hadd ve kı sas
da va la rın da hük me der de, onun hük mü baş ka bir
hâkim ta ra fın dan onay la nır sa, onun onay la ma sı
mez hep te va rid olan bu ih ti la fı kal dı rır. Bu onay la-

ma dan son ra ar tık kim se nin hük mü boz ma yet ki si
yok tur.25

Ba zı araş tır ma cı lar26 Kâsânî,27 Mer ğinânî28 ve
İbnu’l-Humâm29 gi bi ba zı Ha ne fi fa kih le ri ni ken di
mez hep le ri ni izah ko nu sun da ih malkâr dav ran -
mak la it ham et mek te dir ler. Az yu kar da on lar dan
me tin ler ak tar dık.

Bu araş tır ma cı la rın bir kıs mı şöy le de mek te -
dir ler: On la ra dü şen ki tap la rın da mez he bin gö rü -
şü nü, Ha ne fi le rin dı şın da ki le ri şüp he ye dü şü re cek
şekil de de ğil, de la let li açık iba re ler le ifa de et me le -
ri dir. Yi ne ba zı la rı na gö re,30 Ha ne fi le rin dı şın da ki -
ler ya Ha ne fi le rin iba re le ri ni an la ma da ha ta ya
düş müş ler dir ya da Ha ne fi le rin, ka dın la rın şâhit -
lik le ri nin ka bul edil di ği ko nu lar da kazâ ma ka mı na
atan ma sı nı da ca iz gör dü ğü nü te veh hüm et ti ren
iba re ler ak tar mış lar dır. Ma verdî,31 İbn Ha cer el-
Asklânî,32 İbn Rüşd,33 es-Sanânî34 ve İbn Hazm35

böy le yap mış lar dır.

Bun lar ba zı araş tır ma cı la rın gö rü şü dür. Fa kat
ben Ka sanî, Mer ği nanî ve İbnu’l-Humâm gi bi bü -
yük âlim le rin mez he bin an la yı şı üze rin de ki per de -
yi kal dı ra cak kud ret ten mah rum ol duk la rı ve ba zı
araş tır ma cı la rın, on la rın ken di mez hep le ri ni izah -
ta ac ze düş tük le ri it ha mı ko nu sun da şüp he içe ri -
sin de yim. Çün kü on lar ha yat la rı nı, öğ ren me,
öğ ret me, ted ris, fet va, ço ğu za man da biz zat yar gı
ma ka mın da bu lu na rak mez hep le ri ne hiz met yo-
lun da har ca mış lar dır. Bu açı dan on la rın hep si ne,
mez hep le ri ni be yan, onu arz ve izah et me ve on -

20 Merğinânî, el-Hidâye Şerhu’l-Bidâyeti’l-Mübtedi, Matbaatu’l-Halebî, Mısır
1970, III, 108.
21 Kâsânî, el-Bedâi’, VII, 3. Ayrıca bkz. Dureru’l-Hukkâm fî Şerhi Ğureri’l-
Ahkâm, II, 409
22 Kemaluddin İbnu’l-Humâm, Fethu’l-Kadir, Daru’l-Fikr, Dımeşk, ty., VII,
253.
23 İbn Abidin, Reddu’l-Muhtar, Mustafa el-Halebî, 2. baskı, Mısır ty., V, 440.
Muhammed Abdulcevvad Muhammed, Buhûs fî Şerîati’l-İslâmiyye, ve’l-
Kanun, Matbatu Camiati’l-Kahire, Kahire 1977, s. 154. 
24 İbn Abidin, age., V, 440.

25 Damad, Mecmeu’l-Enhur, Daru Tabaati’l-Amire, Mısır, 1328 h. II, 168;
Nasr Ferid Muhammed Vâsıl, es-Sultatu’l-Kadaiyye ve Nizâmu’l-Kadâ fi’l-
İslâm, Matbaatü’l-Emane, Mısır 1983, s. 136.
26 Bunlardan biri Muhammed Re’fet Osman’dır. Bkz. en-Nizamu’l-Kadaî fî
Fıkhi’l-İslamî, Mektebetü’l-Felah, Kuveyt 1. baskı, 1989, s. 82. 
27 Kâsânî, el-Bedâi’, VII, 3
28 Merğinânî, el-Hidâye mea şerhi Fethi’l-Kadîr, VII, 297.
29 İbnu’l-Humâm, el-Hidâye mea şerhi Fethi’l-Kadîr, VII, 253
30 İbrahim Abdulhamid, Nizâmu’l-Kadâ fi’l-İslâm, yazma, s. 27; Cemal Sadık
el-Mersefâvî, Nizâmu’l-Kadâ fi’l-İslâm, Tabatu Câmiati’l-İmam Muhammed,
Riyad 1981, 83. 
31 Maverdî der ki: Ebû Hanife’ye göre, kadının şâhitliğinin sahih olduğu
konularda hakimliği caizdir. el-Ahkamu’s-Sultaniyye, s. 72. 
32 İbn Hacer; “Fukaha, hakimin erkek olması şartında ittifak etmişlerdir,
ancak Hanefiler hariç, onlar hadleri istisna etmişlerdir,” demektedir. Fethu’l-
Bari, el-Mektebetü’s-Selefiyye, Mısır, ty., XIII, 146.  
33 İbn Rüşd şöyle der: “ Ebû Hanife’ye göre kadının mali konularda hakim-
liği caizdir.”Bidâyetü’l-Müctehid, II, 564.
34 San’anî de der ki; “Hanefiler haddler hariç, kadının kaza makamına atan-
masının caiz olduğu görüşündedirler.” Subulu’s-Selam, Câmiatu’l-İmam
Muhammed, Riyad, 1977, IV, 123.
35 İbn Hazm’ın ifadesi, “Ebû Hanife’nin görüşü, kadının kaza makamına atan-
ması caiz olduğu şeklindedir.” el-Muhallâ, IX, 429.
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dan veh mi ve ka pa lı lı ğı gi der me ko nu sun da ac zi -
yet iza fe et mek zor dur. On la rın iba re le ri nin sa rih
ve va zıh ol du ğu nu az yu ka rı da on lar dan ak tar dı ğı -
mız dan da bi li yo ruz. 

ÜÇÜN CÜ KI SIM

Üçün cü bir gö rü şü sa vu nan lar, hâkim lik ma ka mı -
na atan ma da er kek ol ma yı şart koş maz lar. Bu atan -
ma is ter hadd ve kı sas da va la rı ile il gi li ol sun, is ter
di ğer da va lar için ol sun, is ter ka dı nın şâhit li ği nin
ca iz ol du ğu bir ko nu da ol sun, is ter ol ma dı ğı bir ko -
nu ile il gi li ol sun, is ter er kek le rin mut ta li ola bi le -
ce ği bir ko nu ol sun, is ter ol ma sın, on lar ka dı nın
hâkim li ği ni mut lak ola rak ca iz gö rür ler. Bu gö rü şü
za hi ri ler sa vun mak ta dır. Bun lar ara sın da İbn
Hazm,36 İbn Ce rir et-Ta berî,37 el-Ha se nu’l-Basrî,38

İbn Ab dis se lam ’ın39 tef si ri ne gö re Ma li ki ler den İb-
nu’l-Ka sım ve ha ri ci ler40 var dır. 

Gü nü müz âlim le rin den ka dı nın yar gı ma ka -
mı na atan ma sı nı ca iz gö ren ler; M. Sa id Ra ma zan
el-Butî,41 Yu suf el-Kar davî,42 Ab dul ke rim Zey dan,43

el-Kâdî Se mir Ali ye,44 Ab dul ha lim Ebû Şuk ke’ dir.45

Dok tor Mu ham med Re’ fet Os man, hadd ler ve kı-
sas lar ha riç, hem da va cı hem de da va lı nın ka dın ol-
ma sı du ru mun da ka dı nın hâkim li ğe ata na bi le ce ği

şek lin de ki gö rü şün isa bet li ol du ğu nu söy ler.46 Ab-
dur rah man İbra him Ab du la ziz el-Hamîs de bu gö-
rüş te dir.47 Da ha ön ce de be lirt ti ği miz üze re
Me cel le tu’l-Ah ka mi’l-Ad li ye, yar gı ma ka mı na a-
tan ma da er kek li ği şart koş ma mak ta dır.48

KA DI NIN YAR GI MA KA MI NA 
ATAN MA SI NA KAR ŞI ÇI KAN LA RIN 
DE LİL LE Rİ 

Bİ RİN Cİ DE LİL

Ka dı nın yar gı ma ka mı na atan ma sı nı ca iz gör me -
yen ler şu aye ti de lil gös ter mek te dir ler. “Er kek ler
ka dın lar dan üs tün dür. Şun dan do la yı ki Al lah in-
san la rın bir kıs mı nı di ğer le ri ne üs tün kıl mış tır. Bir
de er kek ler mal la rı nı (Al lah yo lun da ve ai le nin ge-
çi mi için) in fak et mek te dir ler. Sa li ha ka dın lar ise,
ita atkârdır lar. Al lah ’ın on la rı ko ru ma sı na kar şı lık
on lar da gay bı/bi lin me zi (kim se gör me se de na mus-
la rı nı) ko rur lar.”49 Ayet-i Ke ri me gü cü/üs tün lü ğü
er ke le re has kıl mış tır. Çün kü Arap di li ku ral la rı,
Lam-ı Cins ’le mu ar ref olan Mub te da’ nın, ha be ri ne
mun ha sır kı lın ma sı nı ge rek ti rir. Hasr bu ra da hasr-
ı iza fi dir. Ya ni bu, ka dı na nis bet le de mek tir. Bu du-
rum da an lam şöy le ol mak ta dır: Er kek ler ka dın lar
üs tün de yet ki ve oto ri te ye sa hip tir ler, ka dın lar er-
kek ler üs tün de yet ki ve oto ri te ye sa hip de ğil dir ler.
Bu an lam, ka dı nın kazâ ma ka mı na atan ma sı nın sa -
hih ol ma ma sı nı ge rek ti rir. Ak si tak dir de ka dın er-
kek ten üs tün tu tul muş olur.50 Ka dı nın er ke ğin
önü ne ge çi ril me si, Al lah ’ın ge ri ye at tı ğı nı öne ge-
çir mek tir. Bu, aye tin söy le di ği nin zıd dı na bir du-
rum dur.51

Biz ce Ayet-i Ke ri me’ nin an la mın da ih ti laf et-
me yi ge rek ti ren bir du rum yok tur. Çün kü Ayet-i
Ke ri me’ de ki üs tün lük ten ka sıt er ke ğin evi ve ai le -
si ile il gi li dir. Za ten ai le nin iş le ri ni ve dü ze ni ni sağ-
la mak üze re ai le fert le rin den bi ri nin re is li ği
ka çı nıl maz dır. İş te bu ev içi yet ki ve üs tün lü ğün

36 İbn Hazm, el-Muhallâ, IX, 363
37 Askalanî, Fethu’l-Barî, XIII, 56; Şevkânî, Neylu’l-Evtar. Daru’l-Cil, Beyrut
1972,VIII, 274; İbn Rüşd, age., II, 499; Mevahibu’l-Celîl, Matbaatu’l-Kahire,
Mısır 1321 h. s. 87; İbn Cüzeyy, el-Kavanînu’l-Fıkhiyye, Alemu’l-Fıkr,
Beyrut ty., s. 323; Maverdî, age., s. 65
38 el-Hattab, Mevahibu’l-Celil, VI, 88; İbn Kudame, el-Muğnî, Daru’l-Kitâbi’l-
Arabî, Beyrut ty., XI, 380.
39 Şerhu’l-Hitab alâ muhtasarı Halîl, VI, 86; el-Hattab der ki; “Azhar olan İbn
Zerkun’un, kadının şâhitliğinin caiz olduğu yerlerde hâkimliğini de caiz
gördüğü şeklindeki görüşdür.” 
40 es-Semnânî, Ravdatu’l-Kudât, Daru’l-Furkan, Ürdün 1984, I, 53; İbn Rüşd,
age., II, 212
41 İMa’hedu’l-Alemi li’l Fikri’l-İslamî’de sunulan kişisel müzakere.
Malezya,1995 
42 Kardâvî, Fetva Muasıra, Tahriru’l-Mer’e’den naklen. II, 450. 
43 Zeydan, el-Mufassal li Ahkami’l-Mer’e, Muessetü’r-Risâle, Beyrut 1992, IV,
302. Zeydan şu ifadeleri kullanmaktadır. “Kadının kazâ/yargı ve diğer kamu
görevlerine atanmasının şartları vardır. Her şeyden önce çalışma ve erzaka
ihtiyacının olması gerekir. Çünkü İslâm fıkhında kadının kendi evine hizmet
etmesi, başka bir görev için evinden çıkmasından daha önceliklidir. Onun
evdeki görevi kendi üzerinde aynî (kesinleşmiş) bir farzdır. Dışarıdaki bir
görevi yerine getirmesi ise kifâî bir vaciptir. Aynî vacibi yerine getirmek, kifâî
bir vacibi yerine getirmekten önceliklidir.” Age., s. 306. Bence bu görüş doğ-
rudur. Fakat eğer kadın bu görevi kocasının rızası ile yapıyor ve görevi es-
nasında annesi, kaynanası, kız kardeşi gibi evde çocuklarına bakacak ve ev iş-
lerini idare edecek birileri varsa, bu görevi yerine getirmede bir engel yoktur.
Ya da kadının çocukları kendilerine bakacak kadar büyümüş veya kendisi
bekârsa yani zevciyet, aile ve evlatlarının hayatını tehlikeye atacak bir durum
yoksa onun yargı makamına atanmasına mani bir durum yoktur.
44 Semir Âliye, el-Kadâ ve’l-Urf fi’l-İslam, el-Müessesetü’l-Câmi’yye, Beyrut
1986, s. 46. 
45 Tahriru’l-Mer’e, II, 448. (Kitabın kime ait olduğu belirtilmemiş. Mütercim.) 

46 Re’fet Osman, age., 106
47 Abdurrahman İbrahim el-Hamîs, el-Kadâ ve Nizamuhu fi’l-Kitab ve’s-
Sunne, Camiatu Ummu’l-Kurâ, Mekke ty., s. 131. Bu görüşün eleştirisi
hakkında bkz., Faruk Abdulhalim el-Mursî, el-Kadâ fî’ş-Şerîati’l-İslâmiyye,
Âlemu’l-Ma’rife, Cidde 1985, s. 154 
48 Selim Baz, Şerhu’l-Mecelle, el-Matbatü’l-Edebiyyetü, 2. baskı, Beyrut 1923,
s. 1164
49 Nisa, 4/34
50 Re’fet Osman, en-Nizamu’l-Kadâî, s. 88.
51 Faruk Abdulamit, age., s. 151.  
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ka dın lar da de ğil de er kek ler de ol ma sı, Kur’ânî hi-
da yet ve hik me tin bir ge re ği dir. Şu ka dar var ki, bu
üs tün lük yö net me ve şef kat için dir, ta sal lut ve bas -
kı için de ğil dir. 

Fa kat ba zı ka dın la rın -ai le çer çe ve si dı şın da-,
er kek ler üze rin de yö ne ti ci ola rak atan ma sı na ge-
lin ce, ayet te bu nu en gel le yi ci bir şey yok tur. Ak si -
ne İslâm hu ku kun da üze rin de ka rar kı lı nan gö rüş,
ka dı nın üm me te yö ne ti ci ya pı la ma ya ca ğı gö rü şü -
dür, bu da dev let baş kan lı ğı dır.52 Bu üs tün lü ğün ai-
ley le il gi li ol du ğu na de lil ler var dır: 

Bi rin ci si

Hz. Pey gam ber (a.s.)’in, “Er kek evi nin bek çi si dir
ve ma hi ye tin de ki ler den so rum lu dur,”53 sö zü dür.
Za ten ken di sin den izin is te nen, ita at edi len ve ter-
bi ye et me yet ki si ne sa hip olan da er ke ğin ken di si -
dir.

İkin ci si

Aye tin nü zul se be bi de, üs tün lük ten kast edi len
şeyin ko ca nın ka rı sı na olan üs tün lü ğü ol du ğu na
de la let et mek te dir. Ri va ye te gö re Sa’d b. Rebî’in
ka rı sı ken di si ne ita at siz lik edin ce, Sa’d onu bo şar.
Ka dın Hz. Pey gam ber (a.s.)’e ge lip şikâyet te bu-
lun du. Hz. Pey gam ber (a.s.) ona; “ara nız da kı sas
hük mü ge çer li dir,” bu yur du. O za man şu ayet in -
di: “… Sana vahy edil me si ta mam lan ma dan ön ce
Kur ’an ’ı oku mak ta ace le et me...”54 Bu nun üze ri ne
Hz. Pey gam ber (a.s.), “er kek ler ka dın lar dan üs-
tün dür,”55 aye ti inin ce ye ka dar sükût et ti. Nüzûl
se be bi, ayet te ki en-Nisâ laf zı ve onun la ne kas te -
dil di ği hu su sun da ye te rin ce açık la yı cı ve şerh edi-
ci dir. 

Bu ra da, iti bar laf zın umu mu na dır, se be bin hu-
sûsi li ği ne de ğil dir, de ne mez. Çün kü bu ra da en-Ni -
sa laf zıy la zev ce le rin kas te dil di ği ne da ir tek de lil
nü zul se be bi de ğil dir. Ak si ne aye tin te tim me sin de
zikr ede ce ği miz üze re, bu la fız dan mu ra dın zev ce -
ler ol du ğu, bü tün ka dın lar ol ma dı ğı ve er kek ler den
kas tın da ko ca lar ol du ğu bü tün er kek ler ol ma dı ğı -
na de la let eden baş ka işa ret ler de var dır. 

Üçün cü sü

Ayet te ge çen, “…(er kek le rin) mal la rın dan in fak et-
me le rin den do la yı” ifa de sin de, ko ca la rın te min le yü-
küm lü bu lun du ğu na fa ka ve meh re de işa ret var dır.
Zi ra zev ce ye in fak ta bu la nan ko ca nın ken di si dir. Bu
da gös te ri yor ki, kas te di len ko ca nın üs tün lü ğü dür.
Ayet te ita at ve ema net açı sın dan ko ca nın ka rı sı na
kar şı olan so rum lu lu ğu na da işa ret var dır: “Sa li ha ka-
dın lar ise, ita atkârdır lar. Al lah ’ın on la rı ko ru ma sı na
kar şı lık on lar da gay bı/bi lin me zi (kim se gör me se de
na mus la rı nı) ko rur lar.” Ayet te ko ca la rın zev ce le ri ni
yö net me yet ki si ne de sa hip ol du ğu na işa ret var dır:
“Ser keş lik le rin den kork tu ğu nuz ka dın la ra na si hat
edin. Bu et ki li ol maz sa ya tak la rın da yal nız bı ra kın.
Yi ne so nuç ala maz sa nız on la rı dö vü nüz.”56

Gö rül dü ğü gi bi bu ra da söz ta ma mıy la zev ce ler
ve ko ca lar la il gi li dir. Bu işa ret le rin hep si ayet te ge -
çen el-kavvâme ke li me si ile kas te di len üs tün lü ğün,
yar gı ve di ğer yö ne tim iş le rin de ol du ğu gi bi er kek -
le rin ka mu yö ne ti min de ka dın la ra olan üs tün lü ğü
de ğil, ko ca la rın zev ce le ri, ev le ri ve ai le le ri ne kar şı
olan üs tün lük ol du ğu na de la let et mek te dir.57

Bu ra dan, kavvâme ke li me si nin ai le de ka dın la -
rın aley hi ne kul la nıl ma sı, ka dı nın eh li yet siz li ği ne
ve ac zi ne de lil ya pı la ma ya ca ğı so nu cu çık mak ta dır.
Ak si ne bu da ha uy gun ola nın tak di mi dir. Bu nun
de li li, ko ca ça lış mak ve ya ci had için se fe re çık tı -
ğın da, ka dı nın onun iş le ri ni ve ço cuk la rı na bak ma
velâye ti ni yük len me si dir. 

İKİN Cİ DE LİL

Bu na kar şı çı kan lar, sü net ten, Bu harî’nin Ebi Bek -
re te’58den ri va yet et ti ği şu ha di se da ya nır lar: “Al -
lah, Ce mel gü nü söy le nen söz den fay da lan ma mı
na sip et ti. Hz. Pey gam ber (a.s.)’e, Kis ra’ nın59 kı zı -
nın Kis ra mem le ke ti ne me li ke ya pıl dı ğı ha be ri ula-
şınc;“yyöö  nnee  ttii  mmii  nnii  bbiirr  kkaa  ddıı  nnaa  vvee  rreenn  bbiirr  ttoopp  lluumm  aass  llaa
iiff  llaahh  ooll  mmaa  zz” bu yur du.” 60

52 Tahriru’l-Mer’e, II, 451
53 İbnu’l-Hacer el Askalanî, Fethu’l-Bârî, IX, 299. 
54 Taha, 20/114
55 İbnu’l-Arabî, Ahkâmu’l-Kur’ân, Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Halep 1971, I, 415.

56 Nisa, 4/34
57 Re’fet Osman, en-Nizamu’l-Kadâî, s. 90 
58 Asıl ismi, Nefî b. Haris b. Keldete es-Sekâfî’dir. Ebû Bekrete künyesini ona
Hz. Peygamber (a.s.) vermiştir. Hadisi muttefekun aleyhtir. Cemel ve Sıffin
savaşlarından uzak durmuştur. Hicri 51’de vefat etmiştir. Bkz. Seyfuddin el-
Ensârî, Hulâsetü’t-Tehzîb, baskı yeri ve tarihi yok, s. 404
59 Niçin bu kızın melik yapıldığına dair bkz., İbn Hacer el-Askalanî, Fethu’l-
Barî, XV, 758.
60 Buharî, III, 184; Nesâî, II, 305; Tirmizî, II, 43; Hakim, III, 118; Ahmed, V,
43; Mubârekfurî, Tuhfetu’l-Ahfezî, VI, 541. (Senedi için) bkz. Şeyh
Muhammed Nasıruddin el-Elbânî, İrvâu’l-Ğalîl fî Tahrîci Ehâdisi Menâri’s-
Sebîl, el-Mektebetü’l-İslâmiyye, Beyrut 1989, VIII, 109.
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Âm bir emir içer di ğin den, bu ha dis bir ka dı -
nın Müs lü man lar ara sın da yö ne tim ve ge nel yar gı
iş le rin den bi ri ne atan ma sı nın ca iz ol ma dı ğı na de lil-
dir. Yar gı işi bir yö ne tim (velâyet) işi dir. Ha dis de
bü tün velâyet ler ko nu sun da ge nel dir. Ka dın lar ise,
yö ne tim iş le rin de ye ter siz dir ler. Bu açı dan er kek -
le rin üs tün de yer al ma la rı ca iz de ğil dir.61

Ha dis te, baş la rı na bir ka dı nı re is ta yin eden le -
rin kur tu la ma ya ca ğı ih ba rı var dır. Oy sa top lum lar
ken di he la ke gö tü re cek şey den nehy edil miş, ken -
di kur tu luş la rı na se bep ola cak şey ler yap mak la em-
re dil miş ler dir.62 Bu nun an la mı, helâke gö tü ren
şey ler den ka çın ma nın va cip ol du ğu dur.

İş te bun lar yar gı işi ni, dev let re is li ği olan ima-
met-i uz ma ya (dev let baş kan lı ğı na) kı yas eden ler -
dir. Her iki si de velâyet-i âmme ol ma sı ci he tiy le,
dev let baş kan lı ğı na atan ma sı ya sak olan la rın, yar -
gı ma ka mı na atan ma sı da ya sak tır. On lar, fa kih le -
rin hi la fet için er kek ol ma şar tın da it ti fak
et tik le rin den, yar gı yı hi la fe te kı yas ede rek, ka dı -
nın yar gı ma ka mı na atan ma sı nı ca iz gör me miş ler,
ay nı şar tı hâkim de de ara mış lar dır. Çün kü yar gı
dev let yö ne ti mi nin bir pars ça dır. Dev let baş kan lı -
ğı ka dın lar için ca iz ol ma dı ğı na gö re, onun bir fer’î
olan şey de on lar için ya sak ha le ge lir.63 Hattâbî,
hadîsin ka dı nın dev let iş le ri ne ve hâkim li ğe atan-
ma ya ca ğı na de la let et ti ği ni ifa de et mek te dir.64

İbn Hazm, ka dı nın yar gı ma ka mı na ata na ma -
ya ca ğı na bu hadîsi de lil gös te ren le re kar şı çık mak -
ta ve şöy le de mek te dir: “Hz. Pey gam ber (a.s.) bu
sö zü her ke si il gi len di ren dev let baş kan lı ğı ile il gi li
ola rak söy le miş tir. Bu nun de li li Hz. Pey gam ber
(a.s.)’in şu sö zü dür: “Ka dın, ko ca sı nın ma lı nın ço-
ba nı dır ve ra iy ye tin de olan şey ler den so rum lu -
dur.”65

Ha dis te ge çen velâyet ten kas tın dev let baş kan-
lı ğı (el-İma mu’l-Uzmâ) ol du ğu na bir de lil de şudur:
Şeri at, ka dı nı velâye tin ve yö ne ti min bü tün çe şit -
le rin den ve de re ce le rin den mah rum bı rak mış de-
ğil dir. Fu ka ha nın ço ğun lu ğu ka dı nın va kıf
yö ne ti ci li ği, ye ti me va si lik ve vekâlet gi bi onun

kud re ti dâhi lin de olan özel yö ne tim iş le ri ne ata na -
bi le ce ğin de it ti fak et miş ler dir. Hz. Ömer ken di
zekât iş le ri ne ken di si ba kar dı. Son ra işi Hz. Haf sa’ -
ya bı rak tı, o da ya şa dı ğı müd det çe bu işi yü rüt tü.
Hz. Haf sa’ dan son ra da ai le sin den ehil olan lar bu
işi yü rüt tü.66

İbn Abi din der ki: ‘Ka dın va kıf nâzı rı, bir ye-
ti min va si si ve ya şâhid ol ma ya el ve riş li dir.”67

Rav da tu’l-Kadâ’nın sa hi bi es-Sem ’anî de şöy le
der: “Ule ma ka dı nın va si, ve kil, mu kas sim ve emîn
ola bi le ce ği üze rin de ic ma et miş ler dir.”68 Kim se, kü-
çük le rin vesâye ti, malî ko nu lar da ki yö ne ti ci li ği ve
va kıf nâzır lı ğı gi bi ko nu lar da ka dı nın nâkı su’l-eh -
li ye (eh li yet siz) ol du ğu nu söy le me miş tir. İslâm şe-
rîatı bu gi bi yö ne ti ci lik ler de ka dın için ge niş bir
alan bı rak mış tır. Öy ley se men et mek ten ga ye bü -
tün yö ne ti ci lik ler de ğil, sa de ce velâye ti am me, ya -
ni dev let baş kan lı ğı dır. Çün kü ic ma, bu ge nel
ku ra lı (el-as lu’l-amm) tah sis et miş tir. Bu ne bevî
nas sa bi na en ule ma ka dı nın dev let baş kan lı ğı ya-
pa ma ya ca ğı hu su su üze rin de ic ma et miş ler dir. Bu
du rum da ic ma edi len hu sus bu ge nel asıl dan is tis -
na edil miş olur ve bu nun dı şın da ka lan lar as lın
hük mü üze rin de ka lır. Bu na gö re ka dın lık, dev let
re i si ol ma ya en gel bir il let ola rak ka lır. Çün kü dev-
let baş kan lı ğı ka rar lı lık, me ta net, ce sa ret, sa vaş ila -
nı ve ant laş ma la rın so nuç lan dı rıl ma sı nı ge rek ti ren
bir ma kam dır. Bu has let ler ge nel lik le bir ka dın da
bu lun maz. Bu has let ler ba zı ka dın lar da bu lun sa bi -
le nass lar yi ne de bu na mü sa a de et mez. Yar gı işi ne
ge lin ce o, iki ha sım ara sın da ada let le ve ri le cek hük-
mün so rum lu lu ğu ve ka nu nun va kı a ya uy gun şe-
kil de tat bi ki dir. Bu nu er kek ya pa bil di ği gi bi ka dın
da ya pa bi lir. İnsan lar ara sın da hü küm ver me bil gi
ve ka bi li ye ti ne sa hip olan her ke sin hâkim li ği ca iz -
dir.69 Ka nu nu bil mek -is ter er kek ol sun is ter ka dın-
hü küm için hâki min sa hip ol ma sı ge re ken ye te -
nek le rin il ki dir.

Ka dın ol ma, yar gı ma ka mı na atan ma ma için
uy gun bir il let de ğil dir. Çün kü ka dın lı ğın velâyet-
i has sa ya et ki si nin ol ma dı ğı hu su sun da ic ma var-

61 Maverdî, age., s. 65; İbn Ferhun, Tabsiratu’l-Hukkâm, I, 24
62 San’ânî, Subulu’s-Selam, Câmiatü İmam Muhammed, Riyad 1977, II, 1469.
63 Bkz. Şevket Muhammed Ulyan, es-Sultatu’l-Kadâiyye fi’l-İslâm, Dâru’r-
Reşîd, Riyad 1982, s. 118.
64 İbnu’l-Hacer, Fethu’l-Bârî, XV, 259.
65 İbn Hazm, el-Muhallâ, X, 631.

66 İbn Abidin, Hâşiyetu’bnu Abidin, IV, 370; İbn Cüzeyy, el-Kavanîni’l-
Fıkhiyye, et-Tabâatu’l-Fenniye, Mısır 1975, s. 281; Şirbinî, Muğni’l-Muhtac,
el-Halebî, Mısır 1958, II, 392.
67 İbn Abidin, Hâşiyetuİbni Abidin, IV, 356
68 Sem’ânî, Ravdatu’l-Kudât, I, 54.
69 İbn Rüşd, Bidayetü’l-Müctehid, II, 493.
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dır. Yar gı da böy le dir. Zi ra hük mün da ya na ğı, ge -
nel ve ya hu su si li ği ne ba kıl mak sı zın, hük mün ada-
let le ger çek leş me si için bu velâye tin kül fe tiy le
mü na sip ye ter li gü cün bu lun ma sı dır. Ka dı nın hâ-
kim li ğe atan ma sı ile il gi li mev cut uy gu la ma da gös-
te ri yor ki, eğer ka dın ol mak, ada le ti, denk li ği ve
hü küm ver me kud re ti ni ih lal eden bir şey ol say dı,
iler le miş dün ya dev let le ri ka dı nın yar gı mev ki i ne
atan ma sın da bu ka dar ile ri git mez ler di. Hâlbu ki
on lar, va tan daş la rı ara sın da ada le ti te sis et me de
her kes ten da ha gay ret li dir ler. Uy gu la ma da ka dı -
nın bu alan da ye ter li ol du ğu na şâhit lik et mek te -
dir. Bu nun la, dün ya nın me de ni ül ke le rin de
hâkim lik ya pan ka dın la rın du ru mu nu ör nek alın-
ma sı ge re ken bir öl çü ve ör nek ola rak sun ma ama-
cın da de ği liz. Fa kat bu nun la onun hâkim lik te ki
ye ter li li ği ne, gü cü ne ve bu nu ne ka dar iyi ye ri ne
ge tir di ği ne şâhit ge tir mek, onun bu işe ka dir ol ma-
dı ğı nı ve bu gö re vi ye ri ne ge tir me de aciz ol du ğu -
nu zan ne den le re tat bi ki bir ce vap ver mek is te dik.
Bu ra da, yar gı işi de dev let yö ne ti mi ne da hil dir ve
ka dı na ya sak lan mış tır, bu açı dan onun bir da lı olan
şey de on la ra ya sak tır, de ne mez. Be nim gö rü şü me
gö re bir emîrin ve va li nin gö re vi de hi la fe tin bir
par ça sı dır. Çün kü bun lar imam dan al dık la rı yet ki
ile ha re ket eder ler, bu açı dan onun ve ki li dir ler,
onun em riy le ta sar ruf ta bu lu nur lar ve onun gö rü -
şüy le bağ lı dır lar. Hâlbu ki hâkim böy le de ğil dir.
Çün kü ha li fe nin, hâki min hük mü üze rin de ta sar -
ruf yet ki si yok tur. Ak si ne o, ken di ka na a tiy le ada-
le ti or ta ya koy ma ya ça lı şır. Öy ley se yar gı,
ara la rın da ki bu açık fark tan do la yı dev let yö ne ti -
mi nin bir ferî de ğil dir. Bun dan do la yı bi ri ni di ğe -
ri ne kı yas ede me yiz. 

ÜÇÜN CÜ DE LİL

Ka dı nın yar gı ma ka mı na atan ma sı nı ca iz gör me -
yen ler, onun bu ma ka ma atan ma sı nın ca iz ol ma dı -
ğı ko nu sun da olu şan ic ma yı de lil gös te rir ler.
On la ra gö re ic ma dan son ra mu ha le fet eden le rin
gö rüş le ri ne iti bar edil mez. Al lah şöy le bu yu ru yor:
“Kim ken di si ne hak apa çık be lir dik ten son ra Pey-
gam ber ’e kar şı çı kar ve mü’ min le rin yo lun dan baş -
ka yo la sa par sa, onu, yö nel di ği yol da bı ra kı rız ve
ce hen ne me ata rız. O ne kö tü bir yer dir.”70

Üm me tin üze rin de ic ma et ti ği şeye mu ha le -
fet ca iz de ğil dir; çün kü üm met ha ta ve da la let üze-
rin de bir leş mez. Müs lü man la rın gü zel gör dü ğü
şey, Al lah ka tın da da gü zel dir. Ez her fet va ku ru lu
âlim le ri 1952’de şöy le bir ka rar çı kar dı lar. “Ka dı -
nın yar gı ma ka mı na atan ma sı nın hü küm süz, onu
ata ya nın gü nah kar ol du ğu üze rin de ic ma ha sıl ol-
muş tur. İcma eden le rin as rı so na er di ğin den, mu-
te ber bir de lil ol ma dan onun yar gı ma ka mı na
atan ma sı na ce vaz ve ren le rin gö rüş le ri ne iti bar
edil mez.”71

Ma verdî, İbn Ce rir et-Ta berî’nin, “ka dı nın bü -
tün ko nu lar da ki hâkim li ği ca iz dir,” şek lin de ki gö-
rü şün de yal nız kal dı ğı nı, ic ma nın red det ti ği gö rü şe
ise iti bar edi le me ye ce ği ni ifa de et mek te dir.72

Bu de li le şöy le iti raz edi le bi lir: Bu ic ma nın
ger çek leş ti ği ni var sa ya lım, fa kat onun mey da na
gel di ği ne da ir bir şey bil me miz müm kün de ğil dir.
Me se la İbn Ce rir et-Ta be ri, İbnu’l-Ka sım, el-Ha se -
nu’l-Basrî, İbn Hazm73 ve Ha ne fi ler den ön ce bu gö-
rü şün bu lun ma dı ğı nı ne re den bi le ce ğiz. 

Ha ri ci ler de ka dı nın bü tün ko nu lar da ki hâ-
kim li ği ne ce vaz ver miş ler dir.74 Bu me se le de ic ma -
nın vu ku bul du ğu id di a sı tar tış ma gö tü ren bir
ko nu dur. Çün kü bu ka dar çok sa yı da ki fu ka ha nın
ce vaz ver me si, bu ko nu da ic ma oluş tu ğu id di a sı nı
göz den ge çir mek için kâfi bir se bep tir. 

Kal dı ki ic ma ala nı nın bu den li ge niş ol du ğu
id di a sı, bir çok ki şi nin ka bu lü ne maz har ol ma mış tır.
Bun dan do la yı İmâm Şafiî ve İbn Han bel ic ma nın
ge niş tu tul ma sı nı hoş kar şı la ma mış lar ve onu da-
ralt mış lar dır. Şafiî, öğ le na ma zı nın dört re kat olu -
şu me se le sin de ol du ğu gi bi, ic ma yı din den za rurî
ola rak bi li nen şey ler le sı nır lan dır mış tır. Ah met ise
ic ma id di a sı nı fa ki hin, bu ko nu da in san lar ara sın da
şöy le şöy le bir ih ti laf bil mi yo rum, şek lin de ifa de
edil me si ni tav si ye et miş tir.75

Ken di si ne mu ha le fet ca iz ol ma yan ic ma, sa hih
bir yol la nak le dil miş, za man geç se de mas la ha tı de-

70 Nisa, 4/115

71 İsmail İbrahim el-Bedevî, Nizâmu’l-Kadâi’l-İslâmî, 1. baskı, Kuveyt 1989,
s. 211
72 Maverdi, age., s. 53.
73 Şerhu’l-Hattab ala Muhtasari Halil, VI, 86; İbn Kudame, el-Muğnî, XI, 323.
74 Sem’anî, Ravdatu’l-Kudât, I, 53; el-Kadâ fi’l-İslâm, s. ? (Müellif belir-
tilmemiş. Mütercim.), s. 173; Re’fet Osman, en-Nizamu’l-Kadâî, s. 92.
75 Kardâvî, Şerîatu’l-İslâm, s. 154 vd. 
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ğiş me yen bir hü küm üze ri ne ger çek leş miş olan ic-
ma dır.76

Fa kat İbnu’l-Arabî, bu ko nu da İbn Cerîr et-Ta -
be ri’ ye, mut lak ce va zı nis bet et me de şüp he et miş -
tir. Ona gö re, ka dı nın hâkim ol ma sı nın ce va zı
hu su sun da on dan nak le di len ler sa hih de ğil dir.77

Gö rü nen o ki, İbn Ce rir ’in gö rü şü nü in ka ra,
İbn Arabî Ahkâmu’l-Kur ’an’ da baş la mış, son ra di -
ğer kay nak lar onu ta kip ede rek ha be ri on dan ri va -
yet et miş ler dir. 

Ba zı araş tır ma cı la ra gö re, fu ka ha, İbn Ce rir ’in
gö rü şü nü ih ti laf de ğil, hi laf ola rak ka bul et miş ler -
dir. Çün kü bu gö rüş şerî nass lar la ça tış mak ta dır.78

Bu gö rü şü İbn Ce rir ’e nis bet eden le rin, Ma verdî,
İbn Rüşd, İbn Kudâme, İbn Ha cer79 ve Şevkânî gi -
bi gü ve ni lir âlim ler ol ma sı, id di a nın red di için ye -
ter se bep tir. Üs te lik bu gö rü şü ta’ riz sıy ga sıy la de ğil
de cezm sıy ga sıy la nakl et miş ler dir. Oy sa şek et tik -
le ri bir gö rü şü bu şekil de ak tar mak on la rın ade ti
de ğil dir. İlim, fa zi let ve tak va sa hi bi in san lar dan
olan İbn Cerîr’in, üze rin de ic ma hâsıl ol muş bir ko-
nu da ule ma ya mu ha le fet et me si uzak bir ih ti mal -
dir. Son ra bu gö rü şü di le ge ti ren sa de ce İbn Ce rir
de ğil dir. Ak si ne İbnu’l-Kâsım ve İbn Hazm ’ın da
bu gö rüş te ol duk la rı sa bit tir. Ha ne fi ler de ka dı nın
şâhit li ği ni ca iz gör dük le ri hu sus lar da, hâkim li ği ni
ca iz gör mek te dir ler. Bu mü cer red hi la fın ken di si
bi le ic ma yı zannî kıl mak ta dır.

DÖR DÜN CÜ DE LİL

Bir de lil de şudur: Ka dın, ken di si ni ev len dir me ko-
nu sun da yet ki (velâyet) sa hi bi de ğil dir. Öy ley se baş-
ka sı na velâyet için yar gı ma ka mı na na sıl ta yin
edi lir. Çün kü kazâ bir velâyet tir ve hâkim (kâdı)
baş ka sı nı ev len dir me yet ki si ne sa hip tir. Hattâbî’nin
ifa de siy le: Hiç şüp he siz ka dın ken di si ni ev len di re -
mez, baş ka sı nın ni ka hı na da velâyet ede mez.80

Son ra, ka dın ken di ni bo şa ma yet ki si ne bi le sa -
hip de ğil ken, baş ka sı nı bo şa ma ya na sıl hük me de -
bi lir. 

Ba na gö re bu nun ce va bı şudur: Ka dı nın ken di-
si ni ve baş ka sı nı ev len dir me ye ce ği, ya ni ka dın la -
rın ni kah ta ve li ola ma ya ca ğı gö rü şü, fukâha
ara sın da müt te fe kun aleyh olan bir gö rüş de ğil dir.
Ebû Ha ni fe, Ha san b. Zi yad ve Ebû Yu suf’ tan ge -
len za hir rivâye ye gö re, ka dın ve li ve ve kil ola rak
hem ken di si ni hem de baş ka sı nı ev len di re bi lir ve
onun sö züy le nikâh ak de di lir.81 De lil le ri şudur: “… -
ara la rın da bi ri bi ri le riy le ör fe uy gun bir şekil de an-
laş tık la rı za man, (bo şan mış) ka dın la ra (ye ni)
ko ca la rıy la ev len me le ri ne zor luk çı kar ma yın.”82

Çün kü ev len me onun mah za hak kı dır. O, alış-ve -
riş ve di ğer malî ta sar ruf lar da ol du ğu gi bi bu ko nu -
da da mubâşeret eh li dir.83 Kal dı ki ka dın yar gı
ma ka mı na atan dı ğın da, bu, onun şerî ah ka mı bil-
me de ic ti hat ve ilim de re ce si ne ulaş tı ğı an la mı na
ge lir. Za ten bu du rum da ki bir ka dın, ken di men fa -
at le ri ni gö zet le ye cek bir ve li ye ih ti yaç duy ma ya -
cak du rum da dır. Son ra o, bu lun du ğu ma ka mın
hük mü ge re ği hâkim lik/kâdı lık vas fıy la baş ka sı nı
ev len di rir. Hal bu ki ken di si ni bo şa ma yet ki si ne sa -
hip ol ma ma sı, Al lah ’ın bo şa ma hak kı nı ko ca ya ver-
me si, ka dı nın ise zev ce ol ma sın dan do la yı dır. Ama
onun baş ka sı nın bo şa ma sı nı ge çer li say ma sı, hâ-
kim lik vas fıy la ol mak ta dır. Ona bu yet ki yi ve ren
de şer ’in ken di si dir. Na sıl ki hâkim dı şın da ki bi ri -
nin baş ka sı nın ha nı mı üze rin de bo şa ma yet ki si kul-
lan ma sı ca iz de ğil se, bu da ona ben ze mek te dir.

BE ŞİN Cİ DE LİL

Ka dı nın hâkim li ği ni ca iz gör me yen ler hâkim li ğin,
ma ha ret, isa bet li gö rüş ve tam akıl ge rek tir di ği ni,
ka dı nın ise ak lı nın nok san, gö rü şü nün za yıf ol du -
ğu nu de lil gös ter mek te dir ler. Za ten Hak Teâla, “bi -
ri unut tu ğun da/ya nıl dı ğın da bi ri di ğe ri ne ha tır lat s-
ı n… ” sö züy le on la rın ya nıl ma/sap tır ma ve unut-
kan lık la rı hu su sun da bi zi uyar mış tır.84 Ka dın la rın
akıl ve din açı sın dan nok san ol duk la rı sa hih sün-
net le va rid ol muş tur. Çün kü ak lı nın nok san lı ğı şâ-
hit li ği nin nok san lı ğı na meb ni dir. Şehâdet ko nu -
sun da ki nok san lı ğı, yar gı da yet ki nok san lı ğı an la -
mı na ge lir ki, bun dan do la yı da on dan men edil-
miş tir. Ebû Saîd el-Hudrî’den şöy le ri va yet edil -

76 Şelebi, Muhammed Mustafa, Ta’lîlu’l-Ahkâm, Daru Nahdati’l-Arabiyye,
Beyrut 1981, s. 323
77 İbnu’l-Arabî, III, 1457.
78 et-Tanzîmu’l-Kadâî, s. 58
79 Maverdî, Ahkamu’s-Sultaniyye, s. 72.
80 Mubarekfûrî, Tuhfetu’l-Ahfezî, VI, 542.  

81 el-Mevsûatu’l-Fıkhiyye, XVII, 94.
82 Bakara, 2/232
83 el-Mevsûatu’l-Fıkhiyye, XXI, 268. 
84 Refet Osman, Nizâmu’l-Kadâi’l-İslâmî, s. 211. 
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miş tir. “Hz. Pey gam ber (a.s.) bir ikin di vak ti mes-
cit te ka dın la ra rast la dı ve on la ra, “Ey ka dın lar top-
lu lu ğu: … in san lar için de ak lı ve di ni siz den da ha
nok san kim se yi gör me dim, bu yur du. Ya Resûlel -
lah, di ni mi zin ve ak lı mı zın nok san lı ğı ne dir? de di -
ler. Resûlul lah bu yur duk ki: Ka dı nın şâhit li ği
er ke ğin şâhit li ği nin ya rı sı de ğil mi dir? Evet, de di -
ler. İş te bu onun ak lı nın nok san lı ğın dan dır. Ka dın
ha yız ol du ğun da na ma zı ve oru cu terk et mi yor
mu? de di. Evet, de di ler. Bu da onun di ni nin nok-
san lı ğın dan dır, bu yur du.”85

Bu nun ce va bı nı ver mek, ön ce lik le ka dı nın ak-
lı nın nok san lı ğı ile ne yin kas te dil di ği ni bil me mi ze
bağ lı dır. Ay rı ca bu velâyet nok san lı ğı yar gı ya da
teş mil edi le cek mi dir? 

Hz. Pey gam ber (a.s.)’in, “ak lı nok san dı r” ifa-
de si nin an la mı, ka dı nın bü tün aklî du rum la rı ile il-
gi li de ğil dir. Ay rı ca bu nok san lık eh li yet arı za -
la rın dan olan se feh gi bi baş la yıp de li lik le bi ten bir
şey de de ğil dir. Çün kü ka dın da er kek gi bi şerî tek-
li fe mu ha tap tır. Bu açı dan işa ret edi len nok san lık
eh li yet nok san lı ğı de ğil dir. Ay rı ca bu nok san lık,
psi ko lo ji ve psi ki yat ri bi lim le ri nin ala nı na gi ren
aklî nok san lık lar dan da de ğil dir. Bu açı dan ko nu -
muz la il gi si yok tur. Kı sa ca sı on la ra gö re bu psi ko -
lo jik kav ram, bir bi re yin aklî ge li şim dö ne min de
or ta la ma bir akıl gü cü nün al tın da ol du ğu nu gös te -
rir. Bu kav ram ay nı za man da, bi re yin sos yal uyum,
öğ ren me ve ol gun laş ma dü ze yi ni ger çek leş tir me -
de, da i ma ye ter siz kal ma sı an la mı na ge len ye te nek
ek sik li ği ile de iliş ki li dir.86

Öy ley se bu nok san lık onun aklî kuv ve le ri ne
ve esas so rum lu luk la rı nı ye ri ne ge tir me gü cü ne ha -
lel ge ti ren bir şey de ğil dir. Za ten Şârî’ ona bir çok
mes ’u li yet ler de yük le miş tir. Bun lar içe ri sin de ona
has olan la rı da var. Me se la ço cuk ba kı mı bun lar
ara sın da dır. Oy sa ço cuk ba kı mı, Al lah ’ın an cak ek-
sik siz in sa na tev di ede ce ği bir gö rev dir. Pe ki na sıl
olu yor da biz er kek ler, ço cuk la rı mı zı ak lı ve di ni
nok san olan aciz in san la ra ema net edi yo ruz. 

Ka dın la rın er kek le re or tak kı lın dı ğı so rum lu -
luk lar da var dır. Suç ve ce za so rum lu lu ğu, dün ya -
da ki ce za la rın so nu cu na kat lan ma, me de ni so rum-

lu luk lar, mal lar da ta sar ruf hak kı, akit yap ma yet-
ki si, kâsır (eh li yet siz) ki şi le re velâyet et me ve Ki-
tab ’ın açık la yı cı sı olan Ne be vi Sün ne ti ri va yet gi bi
ko nu lar da ka dın la er ke ğin so rum lu lu ğu müş te rek -
tir.87

Öy ley se onun ak lı nın nok san lı ğı, zekâsın da,
an la yı şın da ve iş le ri yü rüt me de nok san ol du ğu an-
la mın da de ğil dir. Eğer öy le ol say dı, ve li ve ko ca sı -
nın iz ni ol ma dan ka dın la rın ken di mal la rın da
ta sar ruf et me ko nu sun da hacr al tı na alın ma sı va cip
ha le ge lir di. Hal bu ki bu, İslâm’ın, ka dı na ken di
mal la rın da tam bir hür ri yet le ta sar ruf et me hak kı
ve ren hür ri yet an la yı şıy la çe liş mek te dir.

Ba zı la rı nın İslâm’a hü cum için kul lan mak ta
hoş lan dı ğı, bu ha dis te ka dı na hak sız lık ya pıl dı ğı,
onun ak lı nı ve dü şün ce gü cü nü aşa ğı la dı ğı id di a sı -
nın ak si ne, bu ra da, as la ka dı nın ze ka sı ve te fek kür
gü cü aşa ğı lan ma mak ta dır. Eğer öy le ol say dı, na sıl di-
ni mi zin ya rı sı nı bir ka dın dan al mak la em ro lu nur -
duk? Hz. Ai şe va li de miz, ak lıy la sa ha be ara sın da
te ma yüz et miş ve Hz. Pey gam ber (a.s.)’den duy du -
ğu ve on la rın bir kıs mı nın unut tu ğu bir çok ha di si
ez be rin de tut muş tur. Bed rud din ez-Zer keşî bu ha d-
is le ri “el-İcâbe li İrâdi mâ İsted re ket hu Ai şe tu ala’s-
Sahâbe” ad lı ki ta bın da top la mış tır. Bu ra da, onun
sa ha be nin ile ri ge len le rin den on üç ki şi nin ha ta la -
rı nı dü zet ti ği ne da ir ri va yet ler ver mek te dir. Bun lar
ara sın da Hz. Ömer, Hz. Ali ve İbn Ab bas da var dır.
Onun bu dü zelt me le ri nin sa yı sı el li do ku za ulaş mış -
tır.88 Ay nı şekil de ge rek sa ha be ge rek ta biûnun, ka -
dın mu had dis ler den çe şit li ha dis ri va yet le ri var dır.89

İş te mü’ min le rin an ne si Um mu Se le me! Hu-
dey bi ye sul hu es na sın da mey da na ge len önem li bir
prob le mi çöz me de bü yük et ki si ol muş tur.90 Gö rül -

85 Buharî, Hayz, 6. (I, 421); Müslim, İman, (I, 61)
86 Dr. Ferc Abdulkadir, Mevsûatu İlmi’n-Nefs ve’t-Tahlilu’n-Nefsî, s. 811.

87 Tahriru’l-Mer’e, I, 672. 
88 Bedruddin ez-Zerkeşî, el-İcâbe li İrâdi mâ İstedrekethu Aişetu ala’s-Sahâbe,
s. 31. 
89 Hafız Zehebî şöyle demektedir. “Hadis konusunda yalan söylediği bilinen
bir kadın yoktur.” Bkz. Mukaddimetu’l-Mizân, (Thk. Ebû’l-Fadl İbrahim).
(Sayfa numarası verilmemiş. Mütercim.) Şevkânî de şöyle der: “ Hiçbir âlim-
den, sırf kadın olduğundan dolayı bir kadının hadisini redd ettiğine dair bir
şey nakl edilmemiştir. Ümettin hüsnü kabul ile karşıladığı nice hadis vardır
ki, onu sahabeden tek bir kadın rivayet etmiştir.” Bu husus, hadis ilmi
konusunda asgari bir bilgi seviyesine sahip kimsenin reddedemeyeceği bir
gerçektir.” Bkz. Neylu’l-Evtar, VIII, 22.
90 Bilindiği gibi Hz. Peygamber (a.s.) Müslümanlara kurbanlarını kesmelerini,
ihramlarını çıkarmalarını emreder, fakat onlardan hiç kimse bunu yapmaz.
Bunun üzerine Ummu Seleme, Hz. Peygamber (a.s.)’e, “kalk ve hiç kimseyle
konuşmadan kurbanını kes ve tıraşını ol,,” der. Hz. Peygamber (a.s.) kalkıp
bunları yapınca, Müslümanlar da kalkıp kurbanlarını keserler ve tıraşlarını
olurlar. Buhârî, Şurût, 15, (III, 182). 
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dü ğü gi bi o ge nel bir ita at siz lik le il gi li kri zin hal li
için meş ve ret te bu lun muş tur. Hz. Pey gam ber (a.s.)
de, en zor ve en çet re fil li iş ler den bi rin de bir ka dı -
nın gö rü şüy le ha re ket et miş tir. Bu, aklî ol gun lu ğa
ve ile ri gö rüş lü lü ğe de la let et mek te dir. Yi ne bi lin -
di ği gi bi Kur’ân bir mus haf ta top lan dı ğın da ilk de -
fa Hz. Ömer ’in kı zı Hz. Haf sa’ ya ema net bı ra kıl dı.
Bu bü yük ema ne ti, bü tün er kek le ri bir ta ra fa bı ra -
kıp, ak lı nok san olan bir ka dı na tes lim et me le ri ne
ne di ye ce ğiz. 

Yi ne Hz. Pey gam ber (a.s.)’e ilk iman eden bir
ka dın olan bü yük ha nı me fen di, Hz. Ha ti ce’ dir.
Onu iman et me ye sevk eden aca ba ak lı nın nok san -
lı ğı mı, yok sa aklî ol gun lu ğu mu? Onun ak lı nın ke-
ma li ne de la let eden söz le ri ve onun doğ ru lu ğu na
de la let eden hal le ri gör dü ğün den do la yı Hz. Pey-
gam ber (a.s.)’in kal bi on da ka rar kıl mış tır. Ko ca la -
rın dan ön ce Müs lü man olan bir çok ka dı nın
du ru mu da91 on la rın gö rüş le ri nin doğ ru lu ğu na de-
la let eder.

Kur’ân-ı Ke rim ’in, en şedid er kek le rin bi le hu-
zu run da el pen çe dur duk la rı ve onun hik met li söz
ve emir le ri ni bek le dik le ri Se be Me li ke sin den bah-
se der ken, “… artık buy ruk se nin dir, ne em re de ce -
ği ni sen dü şün,”92 aye tin de kul lan dı ğı tek rim
sıy ga sı da bu nu gös ter mek te dir. 

Bü tün bun lar dan çı ka ra ca ğı mız so nuç şudur:
Ha dis-i şerif te be yan edi len akıl nok san lı ğı, sa de ce
onun şehâde tiy le il gi li dir. Ak lı nın nok san lı ğın dan
mak sat, Şârî’in be yan et ti ği ko nu lar da şâhit li ği nin
nok san lı ğı dır. Bu nun la be ra ber üm met onun sün-
net le il gi li rivâye ti nin ka bul edi le ce ği ko nu sun da
ic ma et miş ler dir. Çün kü şehâdet de ri va yet de bir
va kı a yı nak let mek, be yan et mek ve on dan ha ber
ver mek tir. Şu ka dar var ki, şehâdet zann de ğil, ya -
kin üze ri ne bi na edi lir. Ha dis te şöy le va rid ol muş -
tur: “An cak Gü neş gi bi apa çık gör dü ğün za man
şehâdet et, ak si tak dir de bı ra k”93 Şer’î hü küm ler ve
on la rı ri va yet et me işi ne ge lin ce, şehâde tin hi la fı -
na bun lar da ga li bi zann ye ter li ol du ğun dan, yakîn
şart ko şul maz. Yar gı ise, olay la il gi li şer’î hük mün
açık lan ma sı, ha ber ve ril me si ve bağ la yı cı ha le ge ti -

ril me si dir. Bu da, ka dın için ca iz ol du ğu hu su sun -
da ic ma bu lu nan fet va ver me işi ne ben ze mek te dir. 

Ba zı la rı şöy le di ye bi lir: Ka dı nın zekâsı, an la -
yı şı ve onun ak lı nın nok san lı ğın dan kas tın, ba zı in-
san la rın onun aklî kud re ti ni kü çüm se mek için
kul lan dı ğı an lam da ol ma dı ğı na da ir is tid lal için ge-
tir di ğin bu mi sal ler, sa de ce Al lah ’ın yük sek bir
fehm ve zekâ gü cü ver di ği bir kı sım ka dın lar için
ge çer li dir, bü tün ka dın lar için ge çer li de ğil dir. Ta -
bi i bu du rum, bu az sa yı da ki ka dı nın er kek le rin ço-
ğun dan da ha üs tün ol ma sı na en gel de ğil dir. 

İbn Tey miy ye der ki: “Cin sin fa zi le ti şah sın fa-
zi le ti ni ge rek tir mez. Ni ce Ha be şi var ki, Al lah ka-
tın da Ku reyş ’in ço ğun lu ğun dan fa zi let li dir. Her ne
ka dar ba zı be de vi ler şehir li le rin ço ğun dan fa zi let li
ol sa da, bu ku ral şehir li cin si nin be de vi cin sin den
da ha fa zi let li ol ma sı nı ge rek ti rir.”94 Ge çen mi sal ler
de, ka dın la rın az kıs mı için ge çer li dir, ço ğu için de -
ğil. 

Biz de riz ki: Bu doğ ru dur ve söy le dik le ri mi zi
te yit et mek te dir. Ay nı şekil de yar gı gö re vi ne atan-
mak da an cak bu eh li ye te ve ye ter li li ğe sa hip olan
ve bu me su li ye ti ta şı ma ya gü cü ye ten az sa yı da ki
ka dın için ge çer li dir, bü tün ka dın lar için de ğil.
Çün kü pra tik te de, yar gı yü kü nü ta şı ma sı müm kün
olan ve in san lar ara sın da ki da va ve an laş maz lık la -
rı çöz me kud re ti gös te re bi len ka dın la rın sa yı sı nın
az ol du ğu nu gör mek te yiz. An cak bu muh te mel az -
lık hiç bir şekil de on la rın za yıf lık la rı nı ve aciz lik -
le ri ne de lil ya pı la maz. Çün kü ay nı şekil de bü tün
er kek ler de yar gı işi için ehil de ğil dir ler, an cak seç-
kin bir kıs mı ehil dir. Yar gı ma ka mı na ata nan bu
ke sim er kek ve ka dın lar da eşit tir. Bu ra da ge ri ye,
kar şı çı kan la rın ka dı nın za yıf gö rüş lü ol du ğu, yar-
gı nın ise isa bet li gö rüş ve ke ma li ak la ih ti yaç duy-
du ğu kıs mı na işa ret et me miz ka lı yor.95

İbn Kudâme, Ma verdî, İbnu’l-Arabî ve di ğer -
le ri nin sa vun du ğu, ka dı nın gö rü şün de za yıf kal dı -
ğı ve az isa bet et ti ği hu su su, ba na öy le gö rü nü yor
ki, Müs lü man ka dı nın o gün içe ri sin de bu lun du ğu
du ru mun bir ifa de si olup; çev re bas kı sı, onu ku şa -

91 İbn Sa’d, et-Tabakatu’l-Kubrâ, Daru Sadır, Beyrut ty., VIII, 323.
92 Neml, 27/33
93 Hakim, Müstedreki’nde tahric etmiştir. IV, 98; Beyhâkî, es-Sünenü’l-Kübrâ,
X, 156. 

94 İbn Teymiyye, İktidâu’s-Sirati’l-Mustakîm, s. 147, 164.
95 İbn Kudâme, el-Muğni, IX, 39; Maverdî, age, 65; er-Ruheybânî, Metâlibu
Ûlu’n-Nuhâ, el-Mektebetü’l-İslâmiyye, Dımeşk, 1921, VI, 466; İbnu’l-Arabî,
age., I, 416; Şevket Muhammed Ulyan, es-Sultatu’l-Kadâiyye fi’l-İslâm,
Daru’r-Reşîd, Bağdat, 1982, s..119.
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tan, ha yat tan alı ko yan ve iki du var ara sı na hap se -
den top lum sal ve psi ko lo jik et ken le rin bir so nu-
cu dur. Bü tün bun lar ka dı nı doğ ru dü şün me den alı-
ko yan et ken ler dir. On la rın bu ka na a ti, ka dı nı o za -
man ki ha liy le ta sav vur et me le ri nin bir par ça sı dır.
Hâlbu ki ka dın gü nü müz de ki gi bi bir eği tim-öğ re -
tim gör mü yor du ve o gün ev dı şı iş ler le de gü nü -
müz de ol du ğu gi bi il gi len mi yor du. Za ten bü tün
gü cü nü ha mi le lik, do ğum, em zir me, ço cuk ba kı -
mı na ayır dı ğın dan so nuç ta eği tim-öğ re tim için ye-
ter li va kit ve ta ka ti kal ma mış olu yor du. Bu açı dan
Ka ta de’ nin, “ba na de lil sun du ğu hal de, de li li ni
ken di aley hi ne say ma dı ğım hiç bir ka dın yok tur,”
ve İbn Ke sir ’in, “ka dın nok san dı r… Hu su met et ti -
ği za man ona iti bar edil mez. Ak si ne o ken di si ni
ifa de den aciz dir,”96 gi bi söz le ri ga rip se me mek la -
zım. Bu gö rüş ler, ka dı nın o za man ki ğalib ha li ne
ve ge nel du ru mu na mu ta bık ola rak söy le nen söz-
lerdir. 

Ger çek şu ki, er kek ler de ol du ğu gi bi, eği tim,
yön len dir me ve be ce ri ka zan dır ma yo luy la ka dı nın
da ye te nek le ri ni ge liş tir mek müm kün dür. Öy ley -
se onun ye te nek le ri ni ge liş tir mek için ça lış mak ge-
re kir. İş te o za man ka dı nın kav ra ma, zekâ, ol gun-
luk ve isa bet li dü şün me me le ke le ri ge li şir. Onun
ilim le ri ve sa nat la rı öğ ren me si ne ih ti mam gös te ri -
lir se, er kek te ol du ğu gi bi onun da isa bet ala nı ge-
niş ler. Er ke ğin ak lı nın tam ol ma sı, onun da i ma
doğ ru üze re ol du ğu an la mı na gel mez. Ço ğu za man
er kek ler de ka dın lar gi bi ha ta ya par lar. Ha ta ya pan
ni ce er ke ğe kar şın, isa bet eden ni ce ka dın var dır.
Efen di miz Ömer min ber de iken me hir ko nu sun da
ken di si ne iti raz eden ka dı na, ka dın isa bet et ti,
Ömer ha ta yap tı, de me miş miy di? Yar gı gö re vi,
ilim ve iç ti hat ta bel li bir de re ce ye gel me yi ge rek ti -
rir. Ka nun la rı bil mek hâki min en önem li özel lik -
le rin den dir. Gü nü müz de ye te nek li er kek ler bu
de re ce ye ula şa bil di ği gi bi, ye te nek li ka dın lar da
ula şa bi li yor; za ten er kek le ri ve ka dın la rı kap sa yan
bu uy gu la ma dün ya dev let le ri nin ço ğun da yar gı
adam la rı nı ha zır la ma şekil le rin den bi ri dir. Ge ri ye,
hâki min cehd ve gü cü nü, hak kı bil me yo lun da sarf
et me si kal mak ta dır. Hâki min işi, şer’î nass la rı olay-
la ra tat bik et mek tir. Bun dan son ra is ter er kek ol -

sun is ter ka dın, isa bet eder se ona iki ecir var dır, ha -
ta eder se ona bir ecir var dır. 

Teş ri de, özel lik le ai le ve ai le iliş ki le rin de, ka-
dı nın gö rü şü nün er ke ğin gö rü şün den da ha isa bet li
ve da ha ye rin de ol du ğu du rum lar var dır. Ka dı nın
meh ri nin bir üst sı nır la sı nır lan dı rı la ma ya ca ğı,97 sa-
va şa çı kan ko ca nın ai le sin den uzak kal ma müd de -
ti nin be lir len me sin de,98 ço cu ğa, na fa ka nın süt ten
ke sil dik ten son ra de ğil, do ğum dan he men son ra ve-
ril me si ge rek ti ği ko nu sun da Hz. Ömer ’e yol gös te -
ren hep bir ka dın ol muş tur.99

Bu ra da, bu is tid la lin ba şın da zikr et ti ği miz şeye
dö nü yo ruz: Aca ba şehâdet te, velâyet ma na sı var mı -
dır? Bu nu, kı ya sın uy gu la ma sı, ya ni ka dı nın yar gı -
da ki velâyet nok san lı ğı nın, şâhit lik te ki nok san lı ğı na
kı yas edil me si du ru mu ta kip eder. Şâhit li ği nok san
olan bi ri, na sıl er kek üze rin de tam velâye te sa hip
olur? Bu me se le nin iza hı ge re kir. Aca ba şeha det, bir
velâyet çe şi di mi dir, yok sa ih bar çe şi di mi dir? Ve
aca ba ka dı nın şehâde tiy le, yar gıç lı ğı nın ay nı ol ma -
sı nı ge rek ti ren or tak bir yön var mı dır?

İbn Şıh ne; “Ka dı nın şâhit li ği ile yar gıç lı ğı nın
or tak yö nü, her iki sin de de sö zün baş ka sı aley hi ne
ge çer li ol ma sı dır,”100 de mek te dir. Sem nanî ise şöy -
le der: “Ka dı nın baş ka sı aley hi ne şâhit li ği nin ka bul
edil me si, onun hük mü nün baş ka sı aley hi ne ka bul
edil me si ne ben zer. Çün kü şehâdet te velâyet ma na -
sı var dır.”101 On la rı, şeha det te velâyet an la mı bu-
lun du ğu na gö tü ren et ken, şehâde tin hü küm le
bağ la yı cı ha le gel me si hu su su dur. Çün kü on la ra gö -
re, şehâde tin sa hih ol du ğu or ta ya çık tı ğın da ve şerî
şart la rı ye ri ne gel di ğin de, ka bul edi lir ve -is ter ra -
zı ol sun is ter ol ma sın- üze ri ne, aley hi ne ka rar ve-
ri len açı sın dan ye ri ne ge ti ril me si va cip olan hü küm
bi na edi lir.102 Bu açı dan me se le yi izah ede bil mek

96 Abdulhamit İsa Ğazi, Ahlâ ma Kîle fi’l-Mer’e, Mektebetü’l-Türasi’l-
İslâmiyye, Kahire 1993, s. 52.

97 Ebû Ya’la, Müsned’inde, İbnu’l-Munzir Tefsir’inde tahric etmiştir. İbn
Kesir de, Nisa, 20. ayetin tefsirinde nakletmekte, isnadı iyi ve kuvvetlidir de-
mektedir. Ayrıca bkz. İbn Ebi Şeybe, el-Musannef, I, 213; Ahmed, el-
Musned, I, 40.
98 Abdurrazzak, el-Musannef, VII, 151, (h.no. 12593); İbn Kudâme, el-Muğni,
VII, 31. 
99 Abdurrazzak, el-Musannef, III, 533. (h.no: 6607); V, 311, (h.no: 1798.);
Beyhakî, es-Sünen, VI, 347; Ebû Ubeyd, el-Emvâl, s. 237; Kenzu’l-Ummal,
h.no: 11661. 
100 İbn Şıhne, Lisanu’l-Hukkâm, 2. baskı, Mustafa el-Halebî, 1973, s. 244.
Merğinânî, el-Hidâye, Mustafa el-Halebî, Mısır 1970, III, 107; Mecmeu’l-
Enhur, II, 168
101 Mustafa es-Sibaî, el-Mer’etu Beyne’l-Fıkh ve’l-Kanun, s. 39; Ravdatu’l-
Kudât ve Tariku’n-Necât, I, 53. 
102 el-Mevsûatu’l-Fıkhi’l-İslamî, Mısır, ty., XII, 363.
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için, hem velâyet, hem de şehâde tin an lam la rı nı
açık la ma mız ge re kir. 

Şerî ıstı lah ta velâyet; bir sö zün baş ka sı aley hi -
ne ge çer li ol ma sı dır.103 Eğer velâyet, mu ay yen şa-
hıs lar la il gi li olur sa özel velâyet, şahıs lar mu ay yen
de ğil se ge nel velâyet adı nı alır. Be şe ri hu kuk ıstı -
lahâtın da ise velâyet; baş ka sı için ka nunî bir sta tü
te sis et me, dü zelt me ve ya ge çer siz kıl ma ka ra rı nı
çı kar ma yet ki si dir. Ka nu ni sta tü ise, bü tün hak la rı
ve so rum lu luk la rı kap sar. 

Şehâde te ge lin ce; bu nun be yan an la mı var dır.
Şehâdet, hak kı ba tıl dan ayır dı ğı için bey yi ne ola-
rak isim len di ril miş tir.104

Şerî ıstı lah ta; is ter Al lah hak kı ol sun is ter kul
hak kı, bi ri nin baş ka sı üze rin de ki hak kı nı he sa ba
de ğil, yakîne da ya lı bir şekil de ha ber ver mek tir.105

Şâhit, nakl eden dir. O, da va sü re ci ne bu nun la
önem li bir olay nak let mek te dir. Şâhit, şart la rın
ken di si ne ola yı gör me ve ya id rak et me imkânı ver-
di ği ve bu şart la rın onun şâhit li ği ni zo run lu lu ğu
kıl dı ğı ki şi dir.106

Şehâdet, ih bar dır ya da mey da na ge len bir ola -
yı an lat mak tır. İhbar, ola yın mey da na gel me si de -
ğil, mey da na gel di ği nin an la tı mı dır. Bu da işi
mey da na ge tir mek de ğil, mey da na gel di ği nin is pa -
tı dır. Bu açı dan şâhit lik is pat araç la rın dan bi ri dir.
Bu an la mıy la ih bar, ka nunî bir sta tü te sis et mez,
onu de ğiş tir mez ve ya ilğâ et mez. Fa kat onun la ba -
zen bir sta tü nün te si si, de ğiş ti ril me si ve ya il ğa sı so-
nu cu nu do ğu ra bi len bir du rum or ta ya çı ka bi lir.107

İhbar tek ba şı na bir hak kı is pat et mez. An cak
ken di si sü but bul du ğun da, onun la hak kın da sü but
bul du ğu bir hü küm le des tek len me si ge re kir. Bu,
kazâî hük mün ak si ne dir. Çün kü kazâî hü küm, baş -

ka bir des te le yi ci ye ih ti yaç duy mak sı zın, bir hak-
kın is pa tı için tek ba şı na ye ter li dir.108

Şehâde ti bir de lil ola rak ka bul edip et me mek
hâki min tak di rin de dir. Çün kü onun mûce biy le
amel ede cek ve ya onu red de de cek olan hâkim dir.
Bu açı dan şehâdet de li li ni de ğer len di ren de, de net -
le yen de hâkim dir. Şehâdet, is ter ka dın dan ol sun
is ter er kek ten, çı kar, duy gu sal lık, kor ku ve baş ka -
sı nın tel ki ni ne ma ruz kal ma gi bi sa yı sız psi-
ko lo jik ami lin ya nın da; gör me, işit me, za man ve
mekân gi bi bir çok his si ami lin et ki li ol du ğu bir ol-
gu dur. Bu açı dan hâki min yar gı la ma usul le ri ni ve
tah ki kat esas la rı nı bil me si yet mez, bu nun la be ra -
ber şâhit le rin şehâde ti ni na sıl de ğer len di re ce ği ni
de bil me si ge re kir. Öy ley se hâki min şâhit üze rin de
velâye ti var dır, fa kat ak si öy le de ğil dir. Şehâdet, ih -
bar ka bi lin den ol mak la be ra ber, es ki den be ri yar gı -
da kul la nı lan en güç lü şer’î sü but de lil le rin den
bi ri dir. Bu açı dan en güç lü sü but de li li ol ma sı ha se-
biy le bey yi ne ola rak isim len di ril miş tir. Zi ra ki şi -
nin ken di si aley hi ne olan ik ra rı ve ba zı hal ler de
ye min ha riç, on dan da ha güç lü bir de lil yok tur. 

Fa kih ler, bir hak kın sü bu tun da asıl de li lin, o
hak kın bi lin me sin de da ya nı lan un sur lar ile on la rı
sun ma ko nu sun da ter cih edi len yön tem ol du ğu na
dik kat çek miş ler dir. Ya zı nın yay gın ol ma dı ğı, onu
bi len le rin sı nır lı, ya zı araç la rı na ve ev ra kı na ulaş-
ma nın zor, in san la rın ço ğu nun üm mi ve gö çe be ol-
du ğu, ya zı lı ev ra kı nı mu ha fa za âde ti nin ol ma dı ğı ve
onu zapt et me araç la rı nın bu lun ma dı ğı o gün kü
şart lar da, hak la rı is pat et me va sı ta la rı nın en güç lü -
sü şâhit lik ti. Bu açı dan ge rek mu a me lat, ge rek
hadd ler ge rek di ğer ko nu lar da ol sun, bir hak kın ye-
ri ne ge ti ril me si ve ya ken di si ne hu ku ki so nuç bağ-
lan ma yı ge rek ti ren bir ola yın mey da na gel di ği
id di a sın da ken di si ne da ya nı lan de lil ço ğun luk la şa-
hit lik ti. Ola ya şerî so nuç bağ la ma da çö züm gü cü
bu lun ma sın dan do la yı fu ka ha şâhit li ğe bü yük önem
ver miş tir. Bun dan do la yı onun hü küm le ri ni taf sil,
şart la rı nı be yan ko nu sun da gay ret sarf et miş ler dir.

Bu bağ lam da fu ka ha, şehâdet, velâyet tir, de-
miş ler dir. Bu nun la şunu de mek is te miş ler dir: Şâhit -
lik eden, şâhit lik edi len şeyin sübûtu nu san ki biz zat
ke sin so nu ca bağ la mış gi bi dir. Ya ni şâhit lik eden,

103 el-Mevsûatu’l-Fıkhiyye, VII, 300. “Bir şahsın, bazen kendisi için hukuki
sonuçlar da doğuran diğer bir şahsın hesapları ile ilgili kanuni tasarruflarda
bulunma yetkisidir. Bu velâyet, bazen şahsın kendisi ile ilgili (el-velâyetu ala
nefs), bazen de malla ilgili olur. Bkz. Abdulvahhap Hallaf, Ahkamu’l-Ah-
vali’ş-Şahsiyye, s. 58; Bedran Ebû’l-Ayneyn, el-Fıkhu’l-Mukarin li’l-Ahval-
i’ş-Şahsiyye, I, 135.
104 Serahsî, el-Mebsût, Daru’l-Ma’rife, Beyrut, h. 1331, XVI, Derdîr, eş-
Şerhu’s-Seğîr, Daru’l-Ma’rife, Mısır, 1974, II, 381.  
105 Hadis-i şerifte buna işaret etmiştir. “Ancak güneş gibi ap açık gördüğünde
şâhitlik et. Aksi taktirde bırak.” Bkz. Şehhâd Habîl el-Berşavî, Şehâdetü’z-
Zûr, s. 16. Hadisi Hâkim ve Beyhakî tahric etmişlerdir. Bkz., Hakim, age.,
VI, 98; Beyhâkî, age., I, 156.  
106 Age., s. 577. (yazar, müellif ismi vermediğinden, hangi eseri kast ettiğini
anlaşılmamaktadır. sb.)
107 Hibet Rauf İzzet, el-Meretu ve’l-Amelu’s-Siyasiyyu, el-Ma’hedu’l-Alemî,
Washington, 1995, s. 21. 108 Cemal Sadık el-Mirsefavî,  Nizâmu’l-Kadaiyyi’l-İslamî, s. 8. 
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ka rar ve ren ve hük me den gi bi dir. Bu nun la, şâhit li -
ğin bir ve ci be ola rak öne mi ni ve şart la rı nın ye ri ne
ge ti ril me sin de ge rek li gay re tin gös te ril me si ni vur-
gu la ma yı amaç la mış lar dır. Zi ra sü but açı sın dan şâ-
hit li ğin hü küm de doğ ru dan te si ri var dır. Ada let
açı sın dan ona olan gü ve ni pe kiş tir mek için de şâ-
hit li ği velâyet le ay nı dü ze ye ge tir mek is te miş ler dir.
Bu nun ben ze ri gü nü müz de, ak di mü sec cel (kay da
ge çi ril miş akit) di ye bil di ği miz şey dir. Bu tür bir
akit ba zı hu kuk sis tem le rin de hak kı el de et me nin
bir rük nü ola rak iti ba ra alın dı ğın dan, hak la rın mu-
ha fa za sın da önem li bir ye re sa hip tir. Gü nü müz de
ti ca ret hu ku ku ıstı la hın da hak kın çek te in di ma -
cı/bü tün leş me si ola rak ta bir edi len du rum da bu nun
ben ze ri dir. Ya ni, hak ken di is pat va sı ta sıy la bü tün -
leş miş tir. Çek ve his se se ne din de ol du ğu gi bi.

Fukâha nın, “şehâdet velâyet ti r” sö zü, mah za
dü şün ce ürü nü fıkhî bir iç ti hat olup, teş riîn mü-
nez zel hü küm le rin den bir hü küm de ğil dir. Bu söz,
şehâde ti, ih bar ve sü but ara cı olan fonk si yo nel ko-
nu luş esa sı açı sın dan de ğil de, so nuç la rı na ah kam
bi na et me yö nüy le öne mi ni ifa de eden bir yak la -
şım dır. Bu ayı rı mın öne mi, gü nü müz de eği tim öğ-
re tim sa ye sin de ya zı nın yay gın laş ma sıy la da ha iyi
or ta ya çık mış tır. Ya zı bir şeyi tes pit ve mu ha fa za
al tı na al mak açı sın dan da ha sağ lam bir araç ol du -
ğun dan, en güç lü is pat ara cı ol muş tur. Onun va sı -
ta sıy la el de edi len de lil da ha güç lü ve da ha
gü ve ni lir ol du ğun dan şâhit lik ge ri plan da kal mış -
tır. Bu açı dan şahit lik, ikin cil bir is pat ara cı ko nu -
mu na düş tü ğün den hak la rı ve olay la rı is pat
et me de ki müs tes na ye ri ni kay bet miş tir. Bun dan dır
ki ya pı sın dan de ğil de, öne min den al dı ğı velâyet
vas fı or ta dan kalk mış tır. Ve yi ne özün de ki ha ki -
kat ten de ğil de, delâlet ve sü but ko nu sun da ki bi ri -
cik li ğin den al dı ğı öne mi ni kay bet miş tir. Kı sa ca sı
gü nü müz de is pat için ye ni araç ve de lil ler or ta ya
çık mış tır. Mü te has sıs la rın ve ehl-i hib re nin her
alan da yap tık la rı mu a ye ne ler, kim yevî tah lil so-
nuç la rı bu na ör nek tir. Her ne ka dar çağ daş fı kıh
âlim le ri en ge niş ve ge nel an la mı nı esas ala rak bun-
la rı da şâhit li ğin kap sa mı na da hil et miş ler se de,
baş ka bir açı dan ba kıl dı ğın da bu tür de lil ler es ki -
den be ri şâhit lik ten el de edi len de la let ten da ha özel
bir an lam ifa de eder ler. Hat ta bu va sı ta lar öy le si ne
ço ğal mış ve çe şit len miş ki, ar tık on lar dan hiç bi ri -

nin tek ba şı na hâki mi bağ la ma sı ve hük mün biz zat
ken di si ne bağ lan ma sı dü şü nü le mez. Ya ni öy le si ne
ço ğal mış ve çe şit len miş ler ki, ki şi nin ken di aley hi -
ne ik ra rı ve hâki min sü but ile il gi li hük mü ha riç,
on lar dan hiç bi ri nin önem açı sın dan tek ba şı na şe-
hâdet ye ri ne ge çe rek velâyet ola rak va sıf lan dı rıl -
ma yı hak et ti ği söy le ne mez. Bu na bi na en sö zü şu
şekil de özet le ye bi li riz: Velâyet (yö net me) ko nu -
sun da ki nok san lı ğı şâhit lik ko nu sun da ki nok san lı -
ğa kı yas et mek doğ ru de ğil dir. Esas ta da me se le ile
il gi li kı yas bu nun üze ri ne ku ru la maz. Çün kü velâ-
yet, şâhit li ğin ya pı sın dan de ğil dir, do la yı sı ile ona
da ya na rak bu kı ya sın ya pı la ma ya ca ğı nı söy le mek
da ha ev la dır.109 Bü tün bun lar dan, şehâdet te ki nok-
san lı ğın, yar gı la ma da nok san lı ğı ge rek tir me di ği so-
nu cu nu çı ka rı yo ruz. 

AL TIN CI DE LİL

Bir de lil le ri de,110 Hz. Pey gam ber (a.s.)’den ri va yet
edi len şu ha dis tir: “Al lah ’ın on la rı ge ri ye at tı ğı ko-
nu lar da siz de ge ri ye atı nı z”111 Bu ha dis, yar gı iş le -
rin de er kek le rin ka dın la rın önü ne ge çi ril me si nin
ve ka dın la rın ikin ci sı ra ya bı ra kıl ma sı nın vücûbu -
na de la let eder. Çün kü Al lah da on la rı ge ri ye bı-
rak mış tır. Ma verdî der ki: Ka dı na ge lin ce (ka za da)
onu tak lit et mek ca iz de ğil dir. Çün kü Hz. Pey gam -
ber (a.s.), “ “Al lah ’ın on la rı ge ri ye at tı ğı ko nu lar da
siz de ge ri ye atı nı z” bu yur muş tur.112

Ha dis, ka dı nın yar gı ma ka mı na atan ma sı ile il-
gi si ol ma dı ğın dan, bu gö rüş red de di lir. Bu ha dis,
ima mın ar ka sın da ce ma at ha lin de na maz kı lar ken
er kek ler le ka dın la rın saf la rı nın dü ze nin na sıl ol-
ma sı ge rek ti ğiy le ile il gi li bir emir dir. Es ki den, Be -
ni İsra il ma bet le rin de ka dın lar er kek ler le ka rı şık
na maz kı lar lar dı. Bi da yet te Müs lü man lar da böy le
ya par lar dı. An cak Hz. Pey gam ber (a.s.) bun dan
nehy et ti ve er kek le rin saf la rı nın ön de, ka dın la rın -
ki nin ar ka da ol ma sı nı ta lep et ti. 

109 Hibet Rauf İzzet el-Meretu ve’l-Amelu’s-Siyasiyyu, s. 20 vd.
110 Faruk Abdulhalim Mursî, el-Kadâ fi Şerîati’l-İslâmiyye, Alemu’l-Ma’rife,
Cidde, 1985, s. 149. 
111 Maverdî, Edebu’l-Kadî, Matbaatu’l-İrşad, Bağdat, 1971, I, 652; Zeylaî, Nas-
bu’r-Râye, Dâru’l-Maun, Mısır, 1928, II, 32; Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, II, 69.
112 Zerkeşi, “Onu Sahihayna isnat etmesi yanlıştır,” derken; Sahavî de, “Onu
Beyhakî’nin Delail’ine isnat da böyledir, fakat hadis Abdurrazzak’ın Musan-
nef’inde geçmektedir. Tabaranî’nin tarikinde İbn Mesud’dan gelen hadisin
evveli; “Beni İsrail’de erkek kadın beraberce namaz kılıyorlardı.” İfadesini
kullanır. Bkz. Sahavî, el-Mekasidu’l-Hasene, s. 28. Her ne kadar bu hadis
merfû olarak sahih değilse de, ancak Hz. Peygamber (a.s.)'den, bu anlamda
sahih hadislerin gediği sabittir. O, önde erkekleri, sonra çocuklar sonra kadın-
lar olmak üzere safları düzenlemiştir. Bkz. Şevkanî, Neylu’l-Evtar, III, 224
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Di ğer bir ha di si Ebû sa id el-Hudrî ri va yet et-
miş tir. “En ha yır lı er kek saf la rı, er kek le rin ön de ol-
du ğu, en şer li le ri ise on la rın ar ka da ol du ğu
saf lar dır. En ha yır lı ka dın saf la rı ka dın la rın ar ka da
ol du ğu, en şer li si ön de ol du ğu saf lar dır. Ey ka dın -
lar! Er kek ler sec de ye git ti ği za man göz le ri ni zi sa-
kı nı nız. Etek le ri nin dar lı ğın dan do la yı er kek le rin
or ta ya çı kan av ret le ri ne bak ma yı nız.”113

Ne re de bun lar da ka dı nın yar gı eh li ye ti ile il gi -
li hu sus lar. Bu ha di sin, ka dı nın in san lar ara sı na
mey da na ge len an laş maz lık la rı çöz mek üze re atan-
ma sı ile ne ala ka sı var? Şayet on da ada let şart la rı ve
an laş maz lık la rı çöz me güç ve ye ter li li ği bu lu nu -
yor sa bu na ne en gel var.114

YE DİN Cİ DE LİL

Ka dı nın hâkim li ği ne kar şı çı kan lar, “ka dın la er kek
ara sın da, fiz yo lo jik, ana to mik, psi ko lo jik ve aklî
fark lı lık lar bu lun ma sı nı da ”115 da ya nak yap mak ta -
dır lar. Evet, ge nel ola rak ka dı nın sa hip ol du ğu şef-
kat duy gu su er ke ğin kin den faz la dır. Ka dın,
mer ha met duy gu su nun ken di sin de sü rat le or ta ya
çık ma sı yö nüy le te ma yüz et ti ğin den bu duy gu nun
pe şin de sü rük le nir. Kal dı ki o, ha yız, ha mi le lik, do -
ğum ve em zir me gi bi ka dın la ra has ta biî du rum lar -
la da kar şı laş mak ta dır. Bü tün bun lar, onun
da va lı la rın de lil le ri ni an la ma ve ek sik siz hü küm te -
sis et me gü cü nü et ki le mek te dir. Onun hâkim li ğe
ehil ol ma sı nı en gel le yen bu du rum, da va lı la rın
hak la rı nın kay bol ma sı na yol açar.

Ba na öy le ge li yor ki, na zarî tar tış ma la rın so na
er dir me di ği ni fi i li uy gu la ma so na er di re cek tir. Zi -
ra bu gün dün ya da ka dı nın hâkim li ği ile il gi li fi i li
du rum, bü tün bu id di a la rı çü rüt mek te dir. Eğer ka -
dın hâkim, da va lı la rın hak la rı nın kay bol ma sı na yol
aç say dı ve da va lı la rın de lil le ri ni an la mak tan aciz
kal say dı, hâkim lik ten me ne di lir ve va tan daş la rı nın
hak la rı nı ko ru ma da en ha ris olan dün ya nın ile ri ül-
ke le ri onun bu ma ka ma atan ma ma sı için ted bir
alır lar dı. Ta bi ki ga ye miz gayr-ı Müs lim le rin örf le -
ri ni ha kem yap mak de ğil, ak si ne inkârı müm kün

ol ma yan göz önün de ki bu özel du ru mu na za ra sun-
mak tır. Böy le ce dün ya dev let le ri, ka dı nın ye ter li li -
ği ni, gü cü nü ve ba şa rı sı nı is pat et miş ler dir. Hat ta bu
fi i li uy gu la ma, ka dın la er kek ara sın da ki fiz yo lo jik
fark lı lık la rın bir en gel oluş tur ma dı ğı, ka dı nın yar-
gı da ki gö re vi ni ye ri ne ge tir me ye ma ni ola cak de re -
ce ye ulaş ma dı ğı na bir de lil dir. Ka dı nın ma ruz
kal dı ğı ha mi le lik, do ğum, ço cuk ba kı mı gi bi du rum-
la ra ge lin ce, bu prob lem onun özel ta bi a tı se be biy -
le, ken di si ne ka dın hak la rı kap sa mın da ve ri le cek
ge çi ci izin ler le hal edi le bi lir. Eğer, ka dı nın şef kat
duy gu su er ke ğin kin den güç lü dür ve bu ko nu da er-
ke ğin sa hip ol du ğu im kan lar ka dı nın kin den da ha
faz la dır, bu açı dan er ke ğin hâkim li ği ka dı nın kin -
den üs tün dür, de nir se; bu hu su sun ka dı nın hâkim -
li ğe atan ma sı nın mu bah lı ğı üze rin de bir et ki si
ola maz. Çün kü da ha fa zi let li nin bu lun ma sı du ru -
mun da da ha az fa zi let li nin bu ma ka ma atan ma sı ca-
iz dir. Zi ra ba zı yön ler den üs tün lük, seç mek için
ara nan bir faz la lık tır, fa kat onun şar tı de ğil dir.116

SE Kİ ZİN Cİ DE LİL

Şayet ka dı nın yar gı ma ka mı na atan ma sı uy gun ol-
say dı Hz. Pey gam ber (a.s.) za ma nın da ve Hu la fa-i
Ra şi din dö ne min de onun bu ma ka ma atan ma sı ge-
re kir di. Fa kat ne Hz. Pey gam ber (a.s.)’in, ne Hu le -
fa-i Ra şi di’ nin, ne de on lar dan son ra ki le rin onu
hâkim ola rak ata dı ğı ve ya her han gi bir bel de ye yö-
ne ti ci ta yin et ti ği ne da ir bir şey nak le dil me miş tir.
Eğer bu ca iz ol say dı, bun ca za ma nın tü mü bir ka -
dın atan ma dan geç mez di.117

Bu na şöy le ce vap ve ri lir: “Bir fi i lin ter ki hüc-
cet de ğil dir,”118 ve ha ram lık için de bir de lil teş kil
et mez. Bu açı dan Hz. Pey gam ber (a.s.)’in bir fi i li
terk et me si nin mut lak ola rak onun ha ram lı ğı na de -

113 İbn Mâce ve İbn Hanbel rivayet etmişlerdir. Müslim’de şöyle geçmektedir.
“Erkek saflarının en hayırlısı ilkidir, en şerlisi sonuncusudur. Kadın saflarının
en hayırlısı sonuncusu, en şerlisi ilkidir.”Müslim, Salat, 28. (h.no: 984.)
114 Bkz. Muhammed Ammare, el-İslâm ve’l-Mustakbel, Daruş’ş-Şurûk,
Kahire, s. 241, 242.
115 Muhammed Ali Bârr, Amelu’l-Mer’e fi’l-Mizân, ed-Daru’s-Suudiyye,
Cidde, 1981, s. 16. 

116 el-Mevsûatu’l-Fıkhiyye, VI, 226.
117 İbn Kudame, el-Muğnî, Kahire, 1969, IX, 39; el-Muntaka fi Şerhi Muvatta
Malik, V, 182; Abdulali Atve, Muhâderât fî İlmi’l-Kadâ, s. 62; en-Nizamu’l-
Kadaî, s.100.
118 Bkz. Abdullah Sadîk el-Ğamâriyyu’l-Husnâ, Husnu’t-Tefehum ve’d-Derk
li Mesâili’t-Terk. Bu Risale’yi, el-Mer’e ve’l-Amelu’s-Siyasî adlı kitaptan nakl
ederek, (s. 136) İtkanu’s-Sun’a fi Tahkiki Ma’na’l-Bid’a, adlı kitabına ek-
lemiştir. Bu konuda İmam İbnu’l-Kayyim el-Cevziyye şöyle demektedir:
“Siyaset, Hz. Peygamber (a.s.) yapmasa da, hakkında vahiy nazil olmasa da,
insanların yapması durumunda salaha daha yakın olacakları, fesattan da daha
uzak kalacakları fiillerdir. Eğer sen; “şer’e muvafık olmayan siyaset yoktur”
şeklindeki sözünle, siyaset şer’in nutk ettiğine muhalif olmaz, demek istiy-
orsan bu doğrudur. Eğer bununla, şer’in nutk ettiğinin dışında siyaset yok-
tur, demek istiyorsan , bu yanlıştır ve sahabeyi ta’n etmektir. İşte burası
ayakların kaydığı, anlayışların saptığı noktadır.” Bkz. İbnu’l-Kayyim el-
Cevziyye, et-Turuku’l-Hukmiyye fi’s-Siyaseti’ş-Şeriyye, Matbaatu’s-Sun-
neti’l-Muhameddiye, Kahire, 1953, s. 16.  
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lil ya pıl ma sı doğ ru de ğil dir. Ter kin ha ram lık için
de lil ola bil me si an cak onun tak yi di ile olur. Bu da
mut la ka Hz Pey gam ber (a.s.) za ma nın da o fi i lin
ter ki ni ge rek ti ren bir şeyin sü bu tuy la müm kün
olur. Bu açı dan se lef âlim le rin den hiç kim se sün-
ne tin ta ri fi ne, Hz. Pey gam ber (a.s.)’in bir şeyi terk
et me si un su ru nu ek le me miş ler dir. Ak si ne on lar
sün ne ti, Hz. Pey gam ber (a.s.)’den sa dır olan fi il, söz
ve tak rir ola rak ta rif et miş ler dir. Hak kın da nass va -
rid ol du ğu için dev let baş kan lı ğı ha riç, ka dı nın
dev let iş le ri ne ka rış ma ma sı nın se be bi, İslâm’ın ev-
ve lin de ki top lum sal ha ya tın ya pı sıy la il gi li dir. Bu -
na, Hz. Ömer ’in şu sö zü de lil dir: “Biz ka dın la rı bir
şey say maz dık. İslâm ge lip Al lah on la rı da zik re -
din ce, on la rın iş le ri mi ze ka rış ma sı na mü sa a de et-
me den, bun dan on la rın da bir ta kım hak la rı
ol du ğu nu an la dık.”119

İti ka di açı dan bir teh li ke arz et me dik çe, şer ’in
top lum sal örf le il gi li özel iş ler ara sın da ka bul et ti -
ği bu ko nu da, böy le si bir top lum dan bir ke re ol sun,
ka dın la rın yar gı ma ka mı na atan ma ya ca ğı na da ir bir
şey nak le dil me si za ten müm kün de ğil dir. Hz. Ai şe
şöy le de mek te dir: “Eğer ilk ön ce, “iiçç  kkii  iiçç  mmee  yyii  nn””
em ri in sey di in san lar, ““bbiizz  aass  llaa  iiçç  kkii  yyii  bbıı  rraa  kkaa  mmaa  yyıı  zz””,,
di ye cek ler di. Eğer “zzii  nnaa  eett  mmee  yyii  nn”” em ri in sey di in-
san lar, “bbiizz  aass  llaa  zzii  nnaa  yyıı  bbıı  rraa  kkaa  mmaa  yyıı  zz””, di ye cek ler -
di.”120 Ka dı nın du ru mu ile il gi li top lum sal ör fün
de ğiş me si bun dan da ha ko lay de ğil di. Bu açı dan ka-
dı nın yar gı ma ka mı na atan ma sı işi ilk asır da ta-
mam la na ma mış tır.121

Bu ra da, “İslâm ta ri hi nin geç miş asır la rın da da
ka dı nın yar gı ma ka mı na atan dı ğı na da ir bir şey bi-
lin me mek te dir,,  zi ra geç miş te âdet, onun bu ma ka -
ma atan ma ma sı şek lin de ce re yan et miş tir,”
de ne mez. Çün kü bu, men’ için şerî bir de lil ola maz.
Ak si ne bun lar za man, mekân ve şart la rın de ğiş me -
siy le fet va nın da de ği şe ce ği, baş ka bir ifa de ile men’
edil di ği ne da ir sa rih nass la rın bu lun ma dı ğı ic ti hadî
ko nu lar ara sı na gir mek te dir. Da ha sı bu tür ko nu lar,
delâle ti ve ya sübûtu zannî olan nass lar doğ rul tu -
sun da ve için de bu lun duk la rı za ma nın ve mekânın
şart la rı na ve top lum sal du rum la ra gö re yo rum la ma
işi Müs lü man la rın iç ti hat la rı na bı ra kıl mış tır. 

Da ha ön ce ba zı mez hep le rin, ba zı iş ler de ka dı-
nın yar gı ma ka mı na atan ma sı nı ca iz gör dük le ri ni
söy le miş tik. Bu nun la be ra ber biz İslâm ta ri hin de,
na zarî ger çek le, amelî ger çek ara sın da önem li bir
kı rıl ma ol du ğu nu gö rü rüz. Çev re nin, ör fün ve âde-
tin güç lü sul ta sı nın ba zen şerî hük me ga le be çal dı -
ğı na de la let eden şey ler var dır.

Bi lin di ği gi bi Ha ne fi ler, hadd ler ve kı sas dı-
şın da ka dı nın bu ma ka ma atan ma sı na ce vaz ver-
miş ler dir. Bu mez hep özel lik le Os man lı dö ne-
min de ol mak üze re uzun asır lar İslâm âle mi nin
ço ğun da hâkim du rum da kal dı. Bu dö nem de hâ-
kim ler (kâdı lar) hep Ha ne fi mez he bin den di, bu-
nun la be ra ber hiç bir ka dın yar gı ma ka mı na atan-
ma mış tır. 

On la rın mez he bin de ca iz ol ma sı na rağ men uy-
gu lan ma ma sı nın se be bi, ba na öy le ge li yor ki, âdet-
ler ve son asır lar da kök le ri ile top lu mun de rin-
lik le ri ne nü fuz ede rek kök leş miş tak lit çi lik tir.

Bu tak lit çi lik, ka dı nın ki şi li ği nin kö rel me si, bi-
lin ci nin ge ri le me si, si yasî ve top lum sal ko nu la ra iş-
ti rak et me ko nu sun da çe kin gen lik, uf ku nun
da ral ma sı ve ak lı nın za yıf la ma sı so nuç la rı nı do ğur-
muş tur. Ka dı nın mes cit ten mah rum bı ra kıl ma sı,
onun hem iba det, hem ilim, hem de ci had ko nu la -
rın da top lum sal ha yat sah ne sin den çe kil me si nin
baş lan gı cı ol muş tur. Hâlbu ki bun lar nü büv vet dö-
ne min de onun meş gul ol du ğu şey ler di. Hz. Pey-
gam ber (a.s.)’ın, “Al lah ’ın ka dın kul la rı nı Al lah ’ın
mes cit le rin de alı koy ma yın,”122 em ri ne mu ha le fet,
kö tü bir baş lan gıç ol du. So nun da bir çok İslamî çev-
re de du rum ka dı nın dört du var ara sı na hap se dil -
me si ne ka dar git ti. İster ba ba nın evi ol sun is ter
ko ca sı nın, so nuç ta ka dın an cak kab ri ne git mek için
evin den çı ka bil di. Hâlbu ki ka dı nın bu şekil de hap-
se dil me si, Kur’ân’da sa de ce ce za ola rak ön gö rül -
müş tür ki, bu da dört şâhi din şâhit li ği ile ka dı nın
fa hi şe lik yap tı ğı nın açık ça is pat edil di ği du rum lar -
da söz ko nu su dur.123

Şerî hü küm le rin in hi ra fı na gö tü ren şey, ço-
ğun luk la adet le rin et ki si ve tak lit çi lik bas kı sı dır. Bu
tür me se le ler de araş tır ma cı ve mu hak ki ke dü şen

119 Buhârî, X, 314; (h.no: 5843.)
120 Buhârî, VIII, 944; (h.no: 4993.)
121 el-Mer’etu ve Amelu’s-Siyasiyyu, s. 132.  

122 Buhârî, Cum’a, II, 382; (h.no: 900.) Muslim, Şerhu’n-Nevevî, “Kitabu’s-
Salat,” Beyrut, Daru Kutubi’l-İlmiyye, IV, 161
123 Şerîatu’l-İslâm, s. 154



gö rev, âde tin sı nı rı ile nass la rın sı nır la rı nı bir bi ri -
ne ka rış ma ya cak şekil de iyi ce be lir le mek tir. Nass-
la rı adet ler doğ rul tu sun da yo rum la ma nın man tık lı
bir ta ra fı yok tur. 

Hat ta bir ule ma he ye ti ta ra fın dan Ebû Ha ni -
fe’ nin Mez he bi esas alı na rak ya zı lan ve Os man lı
Dev le ti nin Me de ni ka nu nu ka bul edi len MMeecc  ccee  llee  --
ttuu’’ll--AAhhkkââmmii’’ll--AAdd  llii  yyee bi le yar gı ma ka mı na atan ma -
da er kek ol ma yı şart koş ma mış tır.124 Bü tün bun la ra
rağ men ka dın bu ma kam dan tü müy le uzak laş tı rıl -
mış tır.

KA DI NIN YAR GI MA KA MI NA 
ATAN MA SI NI CA İZ GÖ REN LE RİN 
DE LİL LE Rİ

Ce vaz ve ren ler, ka dı nın em ri bi’l-ma’ ruf neh yi
ani’l-mün ker em ri nin mu ha ta bı ol du ğu nu; ay rı ca,
“İn san lar ara sın da hük met ti ği niz za man ada let le
hük me di n” aye tin de ki umu mi hi ta bın er ke ğe de,
ka dı na da yö ne lik ol du ğu nu de lil ge ti rir ler. An cak
iki si ara sın da fark gö ze ten bir nass olur sa, o za man
bu umum dan is tis na ya pı lır.125

Ka dın İma met-i Uz ma ile il gi li ha dis te bu ge -
nel hü küm den is tis na edil miş tir, bu açı dan âm
umu mu üze re kal mış tır.

İKİN Cİ DE LİL

Ka dı nın bü tün da va lar da hâkim li ği nin ca iz ol du -
ğu nu söy le yen ler, (bu imam Ta berî ve onun mez-
he bin de ki fu ka ha nın gö rü şü dür), kazâ işi ni fet va ya
kı yas et mek te dir ler.126 Müs lü man lar ka dı nın fet va
ma ka mı na ata na bi le ce ği hu su sun da ic ma et miş ler -
dir. Bu gö rü şü sa vu nan lar kazâ işi ni de fet va ya kı -
yas ede rek, iki sin de de or tak pay da nın hük mü
ha ber ver mek ol du ğun dan ha re ket le, ka dı nın her
tür lü yar gı iş le ri için ata na bi le ce ği ne ve her tür lü
da va da hü küm ve re bi le ce ği ne hük met miş ler dir.
Baş ka bir ifa de ile, ka dı nın müf tü ol ma sı ca iz ol du -
ğu na gö re, hâkim ol ma sı da ca iz dir.127 Çün kü ge rek
kazâ ol sun ge rek fet va ol sun her iki si de şerî hük-

mün or ta ya çı ka rıl ma sı fa a li ye ti dir. Bu bağ lam da
İmam Karâfî der ki: Şüp he siz fet va da ka za da Hak
Teâla’ nın hük mü nü ha ber ver mek tir.128

Kazâ ile fet va ara sın da ba zı fark lar bu lun ma sı
açı sın dan bu de li le iti raz edil miş tir. Bun lar; 

1. Kazâ, hâsım lar ara sın da mey da na ge len da-
va lar da, an laş maz lı ğı or ta dan kal dır mak için ve ri -
len hü küm dür ve bağ la yı cı dır. Fet va öy le de ğil dir,
çün kü o, (şerî hük mün) ha ber ve ril me si dir. Bu açı-
dan fet va is te ye nin onun la amel et me si ca iz ol du -
ğu gi bi, onun la amel et me me si de ca iz dir.129

2. Müf tü nün, ken di si le hi ne şâhit li ği ka bul
olun ma yan an ne si, ba ba sı ve di ğer ki şi ler için fet va
ver me si ca iz dir. Hâlbu ki yar gı işi böy le de ğildir.130

3. Hâkim, an cak bir da va nın var lı ğı ha lin de
de lil ta lep eder, ha sım la rı din le dik ten ve müd de a
aley hin (da va lı) mü da fa a sı nı al dık ta n… son ra hük-
me der. Hal bu ki müf tü böy le de ğil dir.131

4. Fet va, so ru so ra nın düş tü ğü şüp he yi iza le et -
mek için dir. Yar gı hük mü ise, bir (hak kın) ik ra rı,
in ka rı ve ya sukûta bi na en olur.132

Be nim ka na a tim şu ki, kazâ ile fet va ara sın da -
ki bu fark lı lık la rın, söz ko nu su kı yas üze rin de et ki -
si yok tur. Çün kü üze rin de ih ti laf ol ma yan hu sus,
hem it fa nın hem ka za nın şerî hük mün muz hi ri ol-
ma sı dır. Karâfî’nin de di ği gi bi, iki si de me se le ile
il gi li Al lah ’ın hük mü nün ha ber ve ril me si dir. İş te
bu, iki si nin or tak yö nü dür ve is te nen de bu dur. Bu -
nun dı şın da ka lan, bi ri nin bağ la yı cı ol ma sı di ğe ri -
nin ol ma ma sı ve zikr et ti ği miz di ğer hu sus lar ni za
ko nu su de ğil dir. Zi ra fet va ya ka dir olan, kazâya da
ka dir dir. 

ÜÇÜN CÜ DE LİL

Bir de şunu de lil gös ter mek te dir ler. Kazâda amaç,
ta raf lar ara sın da ada let le hük mü ger çek leş tir mek
ve hak la rı sa hi bi ne ulaş tır mak tır. İbn Rüşd, ka dı -
nın bü tün ko nu lar da hük mü nün ge çer li ol du ğu gö-
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124 Şerhu’l-Mecelle, s. 1164
125 İbn Hazm, el-Muhallâ, IX, 430; Salim el-Behnesâvî, Mekânetu’l-Mer’e
Beyne’l-İslâm ve’l-Kavânini’l-âlamiyye, Daru’l-Kalem, 2. baskı, Kuveyt, 1986,
s. 109.
126 İbn Kudâme, el-Muğnî, IX, 39; Maverdî, age., 65; Mevâhibu’l-Celîl, VI,
88; İbn Rüşd, age., II, 455; Askalânî, Fethu’l-Barî, XIII, 147 
127 İbnKudâme, age., IX, 39. 

128 Karâfî, el-Furûk, Daru’l-Ma’rife, Beyrut, tsz. IV, 48. 
129 Dusûkî, ed-Dusûkî alâ Şerhi’l-Kebîr, IV, 157; Karâfî, age., IV, 48; el-Behûtî,
Keşşafu’l-Kanna’, Daru’l-Fikr, Beyrut, 1982, VI, 299; Muhammed b. Ali b.
Huseyin, Tehzîbu’l-Furûk, (Furûk’un kenarında), I, 86. 
130 Bir grup Henefi Uleması, Feva’l-Ankaraviyye, el-Mabaatu’l-Mısriyye,
Mısır h. 1271, I, 338; el-Behûtî, age., VI, 300.  
131 el-İzz b. Abdusselam, Kavâidu’l-Ahkâm, s. 142; İbn Abidin, Reddu’l-Muhtâr
alâ Durri’l-Muhtâr, Matbaatu’l-Halebî, 2. baskı, Mısır 1966, V, 320.  
131 Karâfî, age., IV, 48 
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rü şü için şöy le der: Asl olan şu ki, in san la rın ara sı -
nı ayı ra bi len her ke sin hük mü ca iz dir. Bu nun tek
is tis na sı ic may la (ge nel hü küm den) tah sis edi len
İma me tu’l-Kub ra’ dır.133

Şayet ka dın yar gı ma ka mı na atan dı ğın da hak -
la hük me der se, aca ba bu hak kı (doğ ru hük mü) ne -
ye gö re ip tal ede ce ğiz? Yar gı da ga ye hak ve ada le tin
ken di si de ğil mi dir? Ka dın hâkim de hak kı bil miş
ve onun la hük met miş tir. Hz. Pey gam ber (a.s.)’in de
bi ze ha ber ver di ği üze re, hak kı bi lip onun la hük-
me den cen net te gir mi yor mu?134

İş te bun dan do la yı ka na a tim şudur ki; yar gı
ma ka mı na ata na cak ki şi de bu lun ma sı ge re ken şart-
la rın özü, ha sım lar ara sın da ada le tin ika me si için
ye ter li dü zey de güç ve ma ha re tin bu lun ma sı dır. Bu
açı dan da va lı lar ara sın da ada let le hük me dil di ği te-
mi na tı ol ma sı şar tıy la, in san la rın da va la rı nı hal let -
me kud re ti ne sa hip olan her ke sin hük mü ca iz dir.
Bu ge nel bir ku ral ve kül li bir ka i de dir. Ka dın lık,
ada le tin ika me si, hak kın ik ra rı, her hak sa hi bi ne
hak kı nın ve ril me si ve maz lum dan zul mün kal dı -
rıl ma sı için bir en gel gö rü le mez. Bu nun, ka dı nın
de lil le ri an la ma sı na ve an laş maz lık la rı çöz me si ne
bir et ki si ola maz. Bu açı dan hak kı ih la lin esas ne de-
ni nin ka dın lık ol du ğu nu söy le mek ca iz de ğil dir.
Ka dın lık, an cak ka dın bu ma ka ma atan mak için ge-
rek li güç ve ye ter li li ğe sa hip de ğil se bir ih la lin esas
ne de ni ola bi lir. Ge rek li ye ter li li ğe sa hip de ğil se ay -
nı şey er kek için de ge çer li dir. Öy ley se hük mün da-
ya na ğı kud ret, ye ter li lik, ilim ve iç ti hat ta bel li bir
de re ce ye ulaş mak tır.135

DÖR DÜN CÜ DE LİL

İbn Ab dil ber rin zik ret ti ği üze re, ca iz gö ren ler, Sem -
ra bin ti Nu heyk ad lı ka dın sa ha be nin, Hz. Pey gam -
ber (a.s.) za ma nın da Mek ke’ de his be için atan ma sı nı
–ki his be ka dı lı ğı da hâkim li ğin bir çe şi di dir- de lil
gös ter mek te dir ler. Onun ken di siy le hi lekârla rı kor-

kut tu ğu bir kam çı sı var dı.136 Hz. Pey gam ber (a.s.)’in
za ma nı na ye tiş ti ğin de de, em ri bi’l-ma’ ruf ve neh -
yi ani’l mün ker em ri ni ye ri ne ge ti ri yor, bu gö rev
ica bı in san la ra vu ru yor du. Ba zı la rı, bu ka dı nın em -
ri bi’l-ma’ ruf ve neh yi ani’l-mün ker gö re vi ni gö nül -
lü ola rak yap tı ğı nı, kim se nin onu bu gö re ve
ata ma dı ğı şek lin de iti raz et miş ler dir.137

Ka na a tim ce o ka dı nın bu işi gö nül lü yap tı ğı,
kim se nin onu ata ma dı ğı şek lin de ki gö rüş, bir de li -
le da yan ma yan zor la ma bir yo rum dur. Eğer bir yet-
ki li/hâkim onu bu iş le gö rev len dir me miş se, er kek-
ler, bir ka dı nın so kak or ta sın da ken di le ri ne vur ma-
sı nı na sıl ka bul le ni yor lar dı. 

Ter cih

Her iki ta ra fın de li le ri ni ve mü na ka şa sı nı sun du -
ğum bu ça lış ma nın so nun da, şu ana ka dar söy le di -
ğim ve yap tı ğım de ğer len dir me ler den do la yı,
ka dı nın yar gı ma ka mı na atan ma sı nı ca iz gör me -
yen le rin de lil le ri nin za yıf, atan ma sı nı ca iz gö ren -
le rin de lil le ri nin ise ter ci he şayan ol du ğu ka na a ti ne
var mış bu lu nu yo rum. 

Ge ri ye şunu söy le mem ka lı yor: Bu mü te va zı
ça lış ma so nun da, şeri a tın sa hi bi Hz. Pey gam ber
(a.s.) dı şın da, hiç bir in sa nın ha ta dan ma sum ol ma -
dı ğı ger çe ği be nim için apa çık or ta ya çık tı. Kim bu
ça lış ma da bir ha ta ve ya sürç me gö rür se on dan dü-
zelt me si ni ve ya açık la ma sı nı ri ca edi yo rum..  Al lah’ -
tan, isa bet et ti ğim hu sus lar için iki ecir ver me si ni,
ha ta la rım için ise bir ecir ver me si ni te men ni edi-
yo rum. 

Şunu da be lirt mek is te rim ki, bu ko nu nun da -
ha ge niş ça lış ma la ra ve da ha de rin bir şekil de te-
mel len di ril me ye, özel lik le gü nü müz fık hı açı -
sın dan ih ti ya cı var dır. Ka dın hâki min du ru mu nu,
var olan tat bi ki yön den ele alan ça lış ma lar ge rek -
mek te dir ki bu nu be nim dı şım da bi ri nin yap ma sı
ge re kir. Bu ça lış ma nın, il mi bir araş tır ma nın önü -
nü açan bir adım ol ma sı be nim için ye ter li dir. 133 İbn Rüşd, Bidâyetü’l-Müçtehit, II, 493-94 

134 Ebû Davud, Akdiyye, 2, (h.no: 3573-4); İbn Mâce, Ahkâm, 3, (h.no: 2314-
5). 
135 Nizâmu’l-Kadâ fi’l-İslâm, s. 36.  
136 İbn Abdilberr, el-İstiab fî Ma’rifeti’l-Ashab, Mektebetü Nahdati Mısr,
Kahire, 1960, IV, 1863.   

136 İbn Abdilberr, el-İstiab fî Ma’rifeti’l-Ashab, Mektebetü Nahdati Mısr,
Kahire, 1960, IV, 1863.   
137 et-Tanzîmu’l-Kadaiyyi’l-İslâmî, s. 77. (Müellif ismi verilmemiş. Mütercim.) 


