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Sahipsiz, buluntu çocuk
· fıkıh terimi.

anlamında

_j

Sözlükte "bulmak, bir şeyi yerden almak" anlamındaki lakt kökünden türeyen ve "bulunan şey" anlamına gelen l akit, fıkıhta "terkedilmiş ya da kaybolmuş
olup başkası tarafından bulunan ve anne
babası da bilinmeyen çocuk" demektir.
Menbuz da bu anlamdadır. Aynı kökten
gelen !ukata ise sahibi bilinmeyen buluntu malı ifade eder. Terkedilmiş ya da kaybolmuş çocuğu veya malı bulana mültakıt, bulma işlemine de iltikat denilir.
İnsan hayatının korunması, insanın temel haklarının güvence altında bulunması ve bu amaca hizmet eden tedbirlerin
alınması insani bir vazife olduğu kadar
dininde gereğidir. Kur'an'da bir kimsenin
hayatını kurtarmanın bütün insanları
kurtarma, bir kimseye hayat vermenin
bütün insanlığı yaşatma derecesinde övgüye değer bir. davranış olduğu belirtilmiş (el-Maide 5/3 2). İslam'ın temel öğre
tisinde insan yeryüzündeki en değerli
varlık, insan hayatının korunması da dinlerin gönderiliş amaçlarından ve hukuk
. düzeninin temel ilkelerinden biri olarak
görülmüştür. Çeşitli sebeplerle ebeveyni
tarafından terkedilmiş veya kaybolmuş
çocukların mümkünse ebeveyninin bulunması, değilse güvenli bir usulde onların
himaye altına alınıp topluma kazandırıl
ması konusunun İslam muhitinde dini ve
ahlaki bir ödev olarak algılanıp bu konuda
hukuk teorisi oluşturulması ve bu kimseleri korumaya yönelik bir dizi kuralın geliştirilmesi böyle bir anlayışın ürünüdür.
Konu. klasik fıkıh literatüründe genellikle
bağımsız bir bölüm (kitap) halinde "lakit"
başlığı altında , bazan da "lukata" bahsinin alt konusu olarak ele alınır. Hemen
her dönemde ve toplumda aktüel değe
rini koruyan bu konuda klasik fıkıh doktrininde geliştirilen hükümler, bir yönüyle
fakihlerin içinde bulundukları dönemin
şartlarını ve imkanlarını ve tecrübe birikimlerini yansıtsa da neticede toplumdaki kimsesiz çocuklara sahip çıkılmasını
ve onların korunmasını amaçlayan tedbir
ve öneriler niteliğindedir. Toplumsal yapıdaki değişmelere paralel olarak bu konuda kurumsal önlemler alınıp yasal düzenlemelere gidilmesi de bu tecrübenin
yeni safhalarını teşkil eder.
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Şartları.

Fakihler lakiti
çocuk" (Kasanl,
VI, ı 97) , "himaye edeni bulunmayan kaybolmuş çocuk" (Nevevl, IV, 484), "ebeveyni veya köleliği bilinmeyen küçük çocuk"
(Rassa' , s. 61 2), "ailesinin fakirlik korkusuyla yahut zina suçlamasından kurtulmak için terkettiği canlı çocuk" (Muhammed b. Abdullah et-Timurtaşl , IV, 269),
"nesebi ve köleliği bilinmeyen, yolda bıra
kılmış veya kaybolmuş gayri mümeyyiz
küçük" (Haccavl. IV, 405) şeklinde tanım
larlar. Tanımlardan bir kısmı, kaybolmuş
yahut terkedilmiş bir kimsenin hangi
şartlarda lakit ahkamına tabi olacağını
· belirlemeye çalıştığı için ayrıntılıdır. Hane~
filer'le Malik1ler. doğumdan itibaren dört
beş yaşına kadarki çocukları bu kapsamda görürken Şafiiler'le Hanbeliler'in çoğunluğu. gözetilmeye ihtiyaçları bulunduğundan dolayı mümeyyiz küçükle deliyi
de buna dahil eder. Yapılan tanımlardan,
gerek kaybolmuş gerekse.ebeveyni tarafından terkedilmiş çocukların lakit hükmünü alacağı anlaşılmaktaysa da burada
esasen ebeveyni bilinmeyen ve halin delaletinden terkedildiği anlaşılan çocuklar
ve onların himaye altına alınması söz konusudur. Kaybolmuş ve ailesi tarafından
aranan çocuklarda ise aslolan onların ebe~
veynine kavuşturulmasıdır.
"terkedilerekkaybolmuş

Çocuğu bulan kimsenin onu himayesine
almada önceliğinin olabilmesi için akıllı,
baliğ, iyi ahlaklı ve çocuğu koruyabilecek
güç ve imkana sahip bir kimse olması gerekir. Böyle olmadığı takdirde hakim çocuğu ondan alıp bu vasıfları taşıyan başka
birine verir. Lakiti himayesine alma hususunda kadınla erkek arasında bir fark gözetilmezse de bazı Malikller süt emme
çağındaki küçüklerde emzikli kadına öncelik verirler. Fakihlerin çoğunluğu. ebeveyninin müslüman olduğu anlaşıldığın
da bu çocuğun gayri müslime verilmesini
caiz görmezken Hanefiler bulanın çocuğu
koruyacak ehliyete sahip o lmasını yeterli
görür, ancak bu vasfa sahip gayri müslimin yanındaki lakitin temyiz çağına geldiğinde alınacağını belirtirler.

Hükmü. Kaybolmuş veya terkedilmiş
halde bulunan bir çocuğun içinde bulunduğu durumdan kurtarılması bir insanlık
görevidir. Fakihler bunu, Kur'an'ın iyilik
üzerinde yardımiaşmaya ve hayat kurtarmaya (ei-Maide 5/ 29, 32) dair emrinin
kapsamına giren kifal, yani bir kısım insanlar tarafından yerine getirildiğinde
diğerlerinden sorumluluğun kalktığı dini
bir ödev olarak görürler. Çocuk hayati

tehlike iÇinde olup da ona sahip çıkacak
başka kimse bulunmadığında ise bu görev farz-ı ayına dönüşür. Çocuğu bulan
kimsenin bu durumu şahitle tesbit etmesi, çocuğun ileride köleleştirilmesi veya
nesebinin zayi olması tehlikesini önleyeceği durumlarda vacip, böyle bir tehlike
bulunmadığında isemüstehap görülmüştür.

insanda aslolan hürriyet olup kölelik
bir durum olduğundan lakit aksi ispatlanmadığı sürece h ür kabul edilir. Sahabe ve tabiin alimlerinin görüşü böyle
olduğu gibi ilk dönemlerden itibaren de
uygulama böyle olmuştur (İbn Hazm, IX,
I62- I63). Dinine gelince. esasen küçükçocuk için dinden söz etmeye mahal olmasa
da bulüğa ermeden ölmesi gibi bazı muhtemel gelişmeler sebebiyle lakitin tabi
olacağı dini ahkamı belirlemek gerekebilir. Bunun için de fakihlerin çoğunluğu lakitin bulunduğu ülke veya bölgedeki hakim dinin esas alınacağını söylerken Hanefiler'den İmam Muhammed ile Malikller'den Eşheb bu konuda bulanın dininin
esas olacağı görüşündedir.
arızl

Lakiti bulan, onu bakım ve gözetimine
almaya diğer kimselere göre daha çok
hak sahibidir. Ancak çocuğu nesebini üzerine geçirerek evlat edinınesi veya nesebini zayi etmesi caiz olmaz. Burada amaç,
kimsesiz olan bu çocuğun haklarının korunması ve topluma kazandırılması olduğundan bulan kimsenin çocuğa bakıp
onu gözetecek ve yetiştirecek ehliyette
olması gerekir. Değilse ondan alınıp ehil
olan bir başkasına verilir. Mesela fakihlerce küçük, deli, sefih, fasık, mezun olmayan köle ve fakir lakiti himayesine almaya
bunun için ehil görülmez.
Hadiste zikredilen, devlet başkanının
velisi olmayanların velisi olacağına dair
genel kuralın delaletiyle (Tirmizi, "NikaJ:ı",
15; Ebu Davüd, "NikaJ:ı", 19; İbn Mace, "Nikal:ı", 15) lakitin velisi prensip olarakdevlet başkanıdır. Bulan kimse ancak hakimin karar vermesi halinde lakitin velayetini üstlenebilir. Velisinin devlet olması sebebiyle çocuk öldüğünde mirasçısı veya
aleyhine bir suç işlendiğinde hak sahibi
beytülmal olduğu gibi tazminat gerektiren bir fiil işlediğinde de beytülmal sorumlu olur.
Lakitle ilgili meseleler arasında belki de
en önemli olanı nesebidir. Lakitin ebeveyni bilinmediğinden kural olarak nesebi de
yoktur. Baba olabilecek yaşta bir müslüman onun kendi çocuğu olduğunu ileri
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Hanefiler, lakitin nesep sahibi olmasını kolaylaştırmak amacıyla normal ispat hukuku kurallarını işletmeksi
zin bu mücerret iddiayı çocuğu ona verebilmek için yeterli görürler. Hanefiler bu
konuda kıyası terkederek istihsan yoluyla
çözüm üretmiştir. Kıyas burada diğer
alanlarda olduğu gibi iddianın bir delille
ispatını gerektirmekteyse de çocuğu himayede ehliyetsizliği sabit olmadığı sürece iddia sahibinin ikrarının esas alınması
çocuk için salt yarar içerdiği ve başka bir
şah sa zarar da söz konusu olmadığı için
kıyasın gerektirdiği kural terkedilmektedir (Kasa n!. VI. 199) Hanetiler'in bu görüşüne Şafii ve Hanbeliler de katılır. İ ddia
sahibinin zimml olması halinde ise durum
kısmen farklıdır. Zimml iddiasını delille
ispat ederse nesebi lehine tescil edildiği
gibi çocuk da kendisine verilir. Mücerret
iddia sahibi ise sadece nesephakkı doğar
ve çocuğun kural olarak müslüman olduğuna hükmedilerek zimmiye çocuğu yetiştirme (hidane) hakkı verilmez. Kölenin
mücerret iddiasında da çocuğun hürriyet
hakkı saklı tutulur. Bu kayıtlar. çocuk için
en yararlı olanı bulmak ve ona bu yönde
. bir gelecek hazırlamak amacıyladır. Maliki fakihleri ilke olarak Iakitin nesebinin
delille ispatından yanadır. Birden fazla
kimse nesep iddiasında bulunduğunda
fakihlerin genel görüşü, müslüman-zim~
ml ayırımıyapılmaksızın normal ispat
hukuku kurallarını işletmektir. Şafii ve
Hanbelller, nesep tesbitinde fiziksel özelliklere bakarak tesbitte bulunma usulü
olan "kıyafe" gibi özel tekniklerden de yararlanılması taraftarıdır. Han etiler, nesep
iddiasında bulunanların delillerinin eşitliği
halinde çocuk için daha yararlı olacağını
düşündüklerinden müslümana veya hür
kimseye öncelik verirler. Bir kadının lakitin
kendi çocuğu olduğunu iddia etmesi halinde ise nesep kocasına bağlanacağı ve
onun hukukunu da ilgilendirdiği için kural
olarak bu iddiasını delille ispatı istenir.
Lakitin beslenme, giyim. barınma gibi
(nafaka), varsa üzerinde bulunan veya ona hibe edilenler gibi özel malından. değilse bu tür harcamalara tahsis edilmiş vakıflardan, o da yoksa devlet
bütçesinden karşılanır. Çocuğu bulan kimse, hakimden izin alarak bulüğ sonrası
geri isternek üzere kendi malından harcama yapabilir. Böyle bir izin alınmazsa yapı
Ian harcama çocuk lehine teberru sayılır.

hükümler, gerek çocuğun bulunduğu mahalden uzağa götürülmeyip nesebinin ve
ailesinin ortaya çıkmasına imkan hazırla
mayı, gerekse şehirde bulunan çocuğun
köye ve günlük hayat standardı daha düşük bir yere götürülmesinde veya uzak bir
bölgeye götürülüp köleleştirilmesinin kolaylaşmasında olduğu gibi çocuğun hak
kaybına uğramasını önlerneyi amaçlamaktadır.
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masrafları

Lakitin bulunduğu bölgeden başka bir
yere götürülmesinin hangi durumda caiz
olacağına dair özellikle Şafii ve Hanbeli
mezheplerindeki tartışmalar ve kısıtlayıcı

SAFFET KösE

IA'L

(J"' )
Klasik Türk edebiyatında
en fazla bahsedilen
kıymetli bir taş.

adından

L

_j

Yakut cinsinden parlak kırmızı renkli ve
saydam bir cevher olan la'l ham maddesi
billurlaşmış alüminyum aksididir (grena.
spinal); Seylan taşı olarak da bilinir. Ahd-i

Atik'in birkaç yerinde adı anılan la'lin (mesela bk. Eyub, 28/18) İbranice'deniili şek
linde Farsça'ya, oradan da Arapça'ya geçtiği sanılmaktadır (Dihhuda, XXII, 222).
Abbas! hilafetinin ilk dönemlerine kadar
bilinmeyen bu kıymetli taş rivayete göre
büyük bir deprem sonucu Bedahşan yakınlarındaki Sekenan ( 7) dağının yarılma
s ıyla ortaya çıkmıştır. Kadınlar, adını çık
tığı yere nisbetle alan bu kırmızı taşın daha ziyade açık tonlarından küpe yapmayı
adet edinince değeri artmış ve mücevheratta n sayılmaya başlanmıştır. Dihhuda'nın çeşitli kaynaklardan derlediği bilgilere
göre la'lin nar tanesi, erguvan ve pembe
menekşe renginde göründüğü, yakuttan
daha yumuşak ve daha açık renkte tabiatının mutedil, germl ve huşkl olduğu,
kalp, zihin ve görme melekesine faydası
dakund uğu, şehveti tahrik ettiği, üstünde Ia'l bulunan kişinin korkulu rüya görmediği, sevdavl rahats ızilkiara iyi geldiği
ve şerbet yapılarak kullanıldığı anlaşıl
maktadır (a.g.e., XXII. 222-223) . La'lin oluşumuyla ilgili bir efsaneye göre ise yerden beyaz renkte çıkarılan taş taze kana
bulanıp güneşte kurumaya bırakılarak
renklendirilmiştir (SGd!. ı. 79).
Yakutun bir çeşidi olan Ia'I açık kırmızı
renginden bilinir. La'l kelimesiyle kurulmuş tamlamalarda pembe rengin ön plana çıkarılması bu sebepledir. La'l-i rumman! (nar tanesi renginde la'!), Ia'l-i abdar
(şeffaf, açık renkli la'!), la'l-i piyazegl (kır
mızı renkli la'l) , la'l-i revan (üzüm şarabı renginde la'!) , Ia'l-i böyrek (güneş kızılı la'!) ,
Ia'l-i hoş - ab (berrak la'!) renginin çeşitli
tonlarını ifade eden tamlamalardır. Son
tamlama sevgilinin dudağından kinaye
olup d udak rengi olan pembeyi ön plana
çıkarır.

Eskiden beri kemer, gerdanlık, yüzük,
küpe, kadeh, hakka vb. eşya yapımı ile
cilt süslemeleri nde kullanılan Ia'I divan
şiirinde daha ziyade Bedahşan adıyl a birlikte anılır (la 'l-i Bedahşl, la 'l-i Bedahşan!
vb .). Bu bölgede çıkarılan bir tür pembe
yakuta bedahş adının verilmesi de (DİA,
V, 29 ı) şairlerin Ia'l ile bedahşı (bedahşan= yakutları birlikte kullanmalarına ve
bedahşan kelimesiyle zaman zaman her
iki manayı da kastederek sanat göstermelerine yol açmıştır: Nakkaş bilindi nakş
içinde 1 La'l oldu ıyan bedahş içinde (Nesim!).
La'l, Şark edebiyatlarında hemen daima sevgilinin dudağı yerine bir mazmun
olarak kullanılmıştır. Şairler "le b-i la 'I" yerine mecaz-i örfi yoluyla yalnızca Ia'I de-
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