
nemlerde yönetici ve memurların görev 
süreleriyle ilgili olarak tesbit edilip uy
gulanmış belli usul ve prensipiere rast
lanmamaktadır. Ancak Hz. Ömer'in yö
neticilere bir memuru (amil) iki yıldan 
fazla bir süreyle tayin etmemelerini tav
siye ettiği ve Muvahhidler zamanında 
( 1130-1269) Tunus'ta bu tavsiye yönün
de uygulamada bulunularak kadıların, 

bölgelerindeki insanlarla dostluklar ku
rup kaza fonksiyonunu işlemez hale ge
tirmelerine engel olmak gayesiyle, iki 
yıldan fazla bir süre ile tayin edilmedik
leri nakledilmektedir (Kettani, 1, 269). Ni
tekim kaynaklar Osmanlı Devleti'nde de 
bazı devirlerde kaza kadılarının yirmi ay 
veya iki yıl, mevleviyet kadılarının ise bir 
yıl süreyle tayin edildiklerini kaydeder
ler (Uzunçarşılı, ilmiye Teşkilatı, s. 94) 
İslam hukukçuları da yönetici ve me
murların tayinlerinde zaman bakımın

dan· ''bir sınırlandırma yapılabileceği ve 
tesbit edilen süre sonunda tayinleri yeni
lenmeyen memurların görevlerinin ken
diliğinden sona ereceğine dair görüşler 
ileri sürmüşlerdir. Devletin çeşitli kade
melerinde görevli vezir, vali, emir, kadıl
kudat ve kumandan gibi yöneticilerle 
kadı, amil, cabi, imam, müezzin, şurta 
ve muhtesib gibi memurları azietmeye 
halife yetkili olmakla birlikte uygulama
da halifenin çeşitli sebeplerle bu konu
daki yetkisini diğer bazı görevlilere dev
rettiği görülmektedir. Azle yetkili ma
kamın bu yetkisini makul ölçüler içeri
sinde ve maslahat* prensibine uygun 
olarak kullanması gerektiğini, sadece 
şikayet üzerine teftiş yapmadan ve ge
çerli bir sebep bulunmadan görevlilerin 
azillerine karar verilemeyeceğini belir
ten islam hukukçuları, azil sebepleri ola
rak da görevlinin cezayı gerektiren bir 
suç işlemesi, görevini kötüye kullanma
sı , tayininde aranan vasıflardan bazıla
rını kaybetmesi, sağlık açısından göre
vini sürdüremez hale gelmesi, dinen ha
ram sayılan davranışlarda bulunması ve 
özellikle rüşvet alması gibi hususları zik
rederler. Bazı hukukçular, Hulefa-yi Ra
şidin'in uygulamasını da göz önüne ala
rak, halifenin azli gerektiren bir sebep 
olmasa da masiahat gereği bir yönetici 
veya memuru görevinden alabileceğini 
belirtmişlerdir. Diğer taraftan başta Şa
fifler olmak üzere bazı hukukçular, ada
let vasfını kaybeden bir görevlinin ayrı
ca azle gerek kalmadan görevinin ken
diliğinden sona ereceğini ileri sürerken 
Hanefiler bu durumda söz konusu gö
revlinin azli gerekmekle birlikte, yetkili 
makam tarafından azledilmedikçe gö-

revinin sona ermeyeceği görüşündedir
ler. Hatta Ebu Yusuf bir görüşünde , am
me hizmetlerinin aksaması söz konusu 
olduğunda aziedilen görevlinin, yerine 
yeni tayin edilen kimse gelip göreve baş
layıncaya kadar yerinde kalmasını uygun 
görmüştür (bk. ibnü' ş-Şihne, s. 4: el-Fe
taua 'l-Hindiyye, III. 3 ı 7). İslam huku
kunda, devlet memurlarının amme adı
na ve amme yararı için görev yaptıkla
rı kabul edildiğinden, kendilerini tayin 
eden şahsın ölümü ve istifası hallerinde 
olduğu gibi aziedilmesi durumunda da 
onların görevlerinin son bulmayacağı fik
ri hakimdir. Bir görevlinin masiahat ge
reği görevden alınması idari bir tasar
ruf sayılırken adalet vasfını kaybetme
sine yol açan haram fiilieri irti kabı, suç 
işlemesi veya yolsuzlukta bulunması gi
bi durumlarda azli ise hukuki bir işlem 
ve müeyyide niteliği taşımaktadır. Bu 
durumda azil bir ta'zir cezası olarak uy
gulanır. Bu da bazan asli, bazan tabi, 
bazan da tamamlayıcı ceza özelliği taşır. 

3. Vekil ve Temsilcilerin Azli. Vekalet 
bağlayıcı bir akid olmadığından müvek
kil tek taraflı irade beyanıyla akdi fes
hederek vekilini her zaman azledebilir. 
Bunun gibi, bir vekalet sayılan ve bağ
layıcı bir özelliği bulunmayan mudarebe 
şirketinde de sermaye sahibi akdi fes
hederek mudaribi azietme yetkisine sa
hiptir (bk. MUDAREBE; VEKALET). 
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~ FAHRETTiN ATAR 

L 

AZİL 
( J__;.JI) 

Gebeliği önlemek için 
başvurulan bir tedbir. 

AZi l_ 

_j 

Sözlükte "ayırmak, uzaklaştırmak" an
lamına gelen azil, gebeliği önleyici bir 
usul olarak, cinsi münasebet esnasında 
meninin rahim dışına akıtılmasına denir. 

Hadis ve fıkıh kitaplarıyla müslüman 
tıp bilginlerinin eserlerinde bu konuda 
verilen bilgiler. doğum kontrolünün en 
eski metotlarından biri olan azlin islam 
dünyasında öteden beri bilinmekte ol
duğunu göstermektedir. islam'dan önce 
Araplar arasında doğum kontrolü usul
lerinden biri olarak uygulanan azlin ilk 
müslümanlar tarafından da uygulandığı 
ve Hz. Peygamber'in bunu yasaklama
dığı bilinmektedir (bk Buhar!, "Nikah", 
96; Müslim, "Nikah", 125-138). Ancak ge
rek azille ilgili diğer bazı hadisler üze
rindeki değişik yorumlar, gerekse ço
cuk yapmayı teşvik eden hadisler sebe
biyle azlin hükmü konusunda müslüman 
alimler farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. 
İbn Hazm'a göre azil haram, cumhuru 
fukahaya göre ise mubahtır. Ancak az
lin mubah olduğunu kabul eden Hanefi, 
Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebi fakih
leri, "Hz. Peygamber bizi hür kadından 
izin almaksızın azil yapmaktan menetti" 
(İbn Mace, "Nika.h", 30) hadisine daya
narak bu konuda zevcenin iznini şart 

koşmuşlardır. Kadının rıza göstermeme
si halinde Hanefiler'e göre azil mekruh
tur. Şafii ve Hanbeli mezheplerinde bu 
konuda iki farklı görüş mevcut olup Han
beli mezhebinde benimsenen görüş, az
lin ancak zevcenin izniyle caiz olacağı yö
nundedir. Şafii mezhebinde ise eşin rıza 
göstermemesi halinde azlin haram değil 
rnekruh olduğu görüşü daha ağır bas
maktadır. Ebu Hanife izin konusunda 
zevcenin çocuk yapma hususundaki hak
kını esas alırken iki talebesi Ebu Yusuf 
ve Muhammed kadının cinsi yönden tat
minini göz önünde bulundurmuşlardır. 
Ebu Hanife'ye göre cinsi ilişki konusun
da eşin evlilik hukuku bakımından hak
kı, ilişkinin kemal vasfına değil bizzat 
kendisine taalluk eder. Nitekim diğer 
mezheplerde izinsiz azlin haram olduğu
nu kabul edenler, kadının çocukta hakkı 
bulunduğunu ve tatmin açısından azil
le zarar göreceğini ileri sürerken, iznin 
müstehap olduğu ve dolayısıyla izinsiz 
azlin haram olmayıp rnekruh sayılacağı
nı kabul edenlere göre de kadının hakkı 
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AZi L 

cinsi ilişkinin kemal vasfına değil kendi
sine taalluk etmektedir. 

Ancak cinsi ilişkide çocuk yapmanın 
tek gaye olmadığı, bu ilişkinin derin psi
kolojik bir haz ve gerginlik azaltma yo
lu, eşler arasında karşılıklı güven, sevgi 
ve bağlılık ihtiyacını karşılayan bir araç 
olduğu göz önüne alınırsa, evlilik huku
ku bakımından çocuk ihtiyacı yanında 

cinsi tatminin de gerekliliği daha iyi an
laşılır. Nitekim bu psikolojik gerçek bir 
ayette şöyle ifade edilmiştir : "Size ken
di öz nefislerinizden. kendileriyle huzu
ra kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda 
bir sevgi ve şefkat var etmesi de O'nun 
varlığının delillerindendir. Bunda, düşü
nen bir toplum için dersler vardır" (er
Rum 30/ 21) 

Şafii hukukçulardan Nevevi'ye göre, 
zevcenin izni olsa da olmasa da, çocuk 
yapmayı engellemesi sebebiyle azil rnek
ruhtur. Ona göre azil konusundaki ya
sağa dair hadisler kerahet-i tenzlhiyye 
ile, cevaza dair olanlar ise kerahetin hiç 
bulunmadığı şeklinde değil azlin haram 
olmadığı tarzında yorumlanmalıdır. Bu
nun yanında İmam Gazzall azil yapma
mayı cinsi münasebetin adabından sa
yarken azilde tahrimi ve tenzihl mana
da bir kerahetin söz konusu olmadığını, 
azille çocuk yapmadaki fazilet terkedil
diğinden ancak fazileti terk manasma 
bir kerahetin söz konusu olduğunu söy
ler. Ona göre, çocuğun varlığını engelle
mesi yönünden olmasa bile, bu engelle
meye sevkeden, mesela kadının güzelli
ğini koruma, doğum yapmanın tehlike
lerinden sakınma, çocukların çokluğu 

sebebiyle geçim konusunda sıkıntılara 

ve meşrü olmayan yollara düşmeme gi
bi düşünceler sebebiyle de azlin rnek
ruh olduğu ileri sürülemez. Zira bu tür 
niyet ve düşünceler şer'an yasaklanmış 

değildir (İJ:ıya', ll, 51-53) Nitekim müte
ahhir Hanefi alimleri de zamanın olum
suz şartları , darülharpte veya uzak bir 
yolculukta bulunma, ya da kötü huylu 
zevceden ayrılma düşüncesi gibi zaru
retler sebebiyle kadının izni olmadan da 
azlin yapılabileceğine hükmetmişlerdir. 

Azlin doğum kontrolü konusunda gü
venilir bir usul olmadığı da açıktır. Nite
kim Hz. Peygamber azil yapmasında di
nen bir mahzur bulunup bulunmadığını 
soran bir sahablye, "İstersen azil yap, 
fakat bu Allah'ın takdirine mani olmaz" 
(Müslim, "Nikah", 133-135) cevabını ver
miştir. Müslüman hukukçular da azil yap
mış olmanın doğan çocuğun nesebini in
kar için yeterli bir gerekçe olamayaca
ğını kabul etmişlerdir. 
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L 

AZİM 

( i_;..!\ ) 

Bir fiili işlernek 
yahut işlememek konusunda 
kesinleşmiş karar v~ya irade. 

_j 

Sözlükte "ısrarla istemek, kastetmek, 
kesin karar vermek; kesin karar. irade, 
sabır" gibi anlamlara gelen azim (azın) 
Kur'an-ı Kerlm'de, beş ayette (bk. Al-i 
İmran 31 186; Lokman 31 1 17; el-Ahkaf 
46/35) "iyilikte sebat ve kararlılık", dört 
ayette de (el-Bakara 2/ 227, 235; Al-i im
ran 3/ 159; Muhammed 47 / 21) fiil şek

liyle "kesin karar vermek" anlamında ol
mak üzere dokuz yerde geçmekte, bun
lardan birinde (el-Ahkaf 46 / 35) Hz. Pey
gamber'e "azimli peygamberler" gibi sa
bırlı olması, acelecilikten sakınması em
redilmektedir (bk. ÜLÜ'l-AZM). Hadisler
de azim ve bundan türemiş fiillerle "az
me", "azlme" veya "azaim" gibi müştak

ları "kararlılık, sabır, niyet, hayırlı iş, 

farz" gibi manalarda kullanı lmıştır (bk. 
Lisanü'l· 'Arab, "'azın" ; Wensinck:· " 'azın" ) . 

Bir işin yapılmasından önceki akli te
emmüllerle psikolojik arzu ve eğilimlerin 

doğurduğu tereddüt döneminden sonra 
o işi şu veya bu şekilde yapmak husu
sunda bir tercihe ulaşılırsa bundan azim, 
ulaşılmazsa tereddüt ve şaşkınlık hali 
(tahayyür) doğar. İslam düşünürleri dini 
ve ahlaki davranışlar için, zihinde tasav
vur edilmelerinden başlamak üzere, fi
ilen gerçekleşinceye kadar birtakım saf
halar kabul ederler. Gazzall bunları ha-

dls-i nefs (fiilin zihinde doğması ), tabii il
gi, hüküm, azim veya kasıt, amel şek
linde sıralamış ve i ncelem işti r (İhya', m, 
41). İlk üç safhada henüz kesin bir ka
rar ve niyet bulunmadığı ve bunlar ira
de dışı olduğu için insan bu safhalarda 
sorumlu tutulamaz. Azim aynı zaman
da niyet ve kasıt safhası olduğundan in
sanın sorumluluğu bu noktada başlar. 
Buna göre kötü bir işe azınetmekle bir
likte iyi niyete dayanmayan bir sebeple 
bu işi yapmayan veya yapamayan kişi 

azminden dolayı sorumludur. Ancak Al
lah korkusu, günah endişesi gibi dini ve 
ahlaki faktörlerle kötülük yapma kara
rından dönmek de yeni bir azimdir ve 
böyle bir kimse önceki azminden dolayı 
sorumlu değildir. 

Nazzam, Allaf, Ca'fer b. Haris gibi ba
zı Mu'tezile bilginleri iradeyi azim ve ka
sıt olmak üzere iki mertebede değerlen
dirmişlerdir . Azim ile fiil arasında az çok 
bir zaman farkı bulunabilir ve kişinin bu 
zaman içinde azminden dönmesi muhte
meldir. Kasıt fiilin yapıldığı zamana te
kabül ettiğinden (iktiran), kasıt halindeki 
irade fiilin meydana gelmesini gerekti
rir; böylece insan fiilin "icat edicisi" olur. 
Buna karşılık özellikle müteahhir Ma
türidl kelamcıları bu manadaki iradeyi 
"azm-i musammem" diye adlandırmış

lar ve bunun Eş'arller' i n kesb* i ile aynı 
şey olduğunu belirtmişlerdir. Onlara gö
re azm-i musammem "kulun kudreti 
nin tesir alanı " dır. İhtiyar, kudret, meyil 
gibi manevi arniller (ef'alü'n-nüfQs) ile ha
rici faaliyetlerden (ef'alü'l-cevarih) hiçbiri 
insan gücünün tesir sahasına girmezken 
azim insanın hadis kudretinin eseridir 
(İbnü'l -Hümam, s. 111-112) Böylece fiil
ler yaratma açısından Allah'a, karar açı

sından insana nisbet edilir; bu suretle 
dini ve ahlaki yükümlülük ve sorumlu
luklar geçerlilik kazanır. Gerçi şeytanın, 

bencil arzu ve ihtirasların etkisinde ka
lan kula. iyilik yönünde kesin karara ula
şabilmesi için Allah tarafından hemen 
her zaman bir yardım söz konusudur, 
fakat bu yard ım asla cebri bir müdaha
le anlamına gelmez; dolayısıyla kul için 
ilahi bir lutuf olan tevffkın bulunmama
sı , onu azm-i musammemden mahrum 
bırakmaz; böylece fasıkiarın Allah'ın ka
za ve kaderini günahlarına mazeret gös
termelerinin de an lamı kalmaz (İbnü'l

Hümam, s. 133). 

Tasawufta. "salikin Hakk'a ermesine 
(vüsül) engel olan bağları koparıp atma
sı , ilmi hale hakim kılması. iradeyi ken-


