CE NiN
ne mensup olmadığı için insanlar aradinlerinden dolayı bir ayırım yapmadı. Hangi dine mensup olursa olsun
alim ve zahidlere iyi davranır. onları himaye ederdi. Cengiz Han, Çin'in ve diğer yerleşik toplumların çeşitli sebeplerle zayıftadığı bir dönemde bozkır kabi lelerini birleştirme fırsatı bulmuş ve bunu iyi değerlendirmiştir. Askeri başarı
sının dayandığı temel vasıflar örgütlenme yeteneği, disiplin, süratli hareket ve
sında

amaçlarına ulaşınada gösterdiği acıma 
sızlıktı.

En karakteristik vasıflarından
biri de hainlere karşı duyduğu nefretti.
Kötü duruma düşen efendilerine ihanet
ederek kendisine yaranacaklarını sananları derhal idam ettirir, düşmanı olan
hükümdarlara sonuna kadar sadık kalanları da hizmetine alarak mükafatlandırırdı.

Moğol İmparatorluğu ' nun hukuk ve askerlik işlerini düzenleyen kanunlar "Cengiz Han Yasası" olarak meşhurdur. Aslında bu yasanın tamamı bizzat Cengiz
Han tarafından konulmuş olmayıp nesilden nesile aktarılan Moğol hukuk ve
törelerinin bir kurallar mecmuası halinde düzenlenmesiyle oluşmuştur. Cengiz
Han kağan seçildiği 1206 kurultayında
bu kurallara bazı ilaveler yapmış ve bunları resmen yürürlüğe koymuştur. Otuz
üç defter halinde tanzim edilen ve Moğol hazinesinde saklanan yasayı uygulama görevini de bu kanunları en iyi bilen oğlu Çağatay'a vermiştir. Timurlular
dahil İslamiyet'i kabul eden Moğol hanedanları bu yasaları özenle tatbik etmişlerdir. Cengiz Han Yasası bir kitap
halinde tam olarak zamanımıza intikal
etmemekle birlikte Moğol tarihine dair
eserlerde, özellikle Moğollann Gizli Tarihi, Cami'u·t-tevaril]., Taril].-i Cihc'ingüşa ve Abu'l-Farac Tarihi gibi eserlerde çeşitli maddelerine yer verilmiştir.
Cengiz Han yasaları gerektiğinde çok acı
masız bir şekilde uygulanırdı. Cinayet,
soygun, tasarlanmış yalan. zina, cinsel
sapıklıklar, büyü ile kötülük yapmak, çalınmış bir malı saklamak gibi suçların
cezası idamdı.

Cengiz Han'ın Cuci, Çağatay, Ögedey
ve Tuluy adlı dört oğlu ile beş kızı dünyaya gelmiştir. Ölümünden sonra ülke
oğulları arasında taksim edildi. En büyük oğlu Cuci babasından önce öldüğü
için mirası oğlu Batu'ya intikal etti. AItın Orda Devleti'nin esasını teşkil eden
Ak Orda, Batu Han tarafından kurulmuş
tur. İkinci oğlu Çağatay kendi adıyla anı-

lan bir devlet kurdu. Üçüncü oğlu Ögedey veliaht olup Moğol liderlerinin katıl
dığı kurultayda büyük han seçildi. En
küçük oğlu Tuluy'a imparatorluğun merkezini teşkil eden Moğolistan verildi. Bunun oğulları Mengü Han ile Kubilay Han,
Ögedey'den sonraki iki nesil içinde büyük hanlığı onlardan almayı başardılar.

CENGizlLER
(bk. MOGOUAR).
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Anne karnındaki çocuk.
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"Örtmek; örtünmek, gizlenmek" ancenn kökünden türeyen cenin (çoğulu ecinne), sözlükte "gizli olan
şey, anne karnındaki çocuk" gibi manalara gelmektedir. Henüz doğmamış çocuğa, doğum vaktine kadar anne karnın
da saklandığı için cenin denmiş, kelime
ayet (bk. en -Necm 53/32) ve hadislerde (mesela bk. Buhari, Fera'iz", 11 ; Müslim, "Kasfune", 35. 36, 38; Ebü Davüd, "Mukaddime" , 54) bu anlamda kullanılmış
tır. Ku r 'an-ı Kerim'de insanın yaratılışı
anlatı lırken onun anne karnında çeşitli
safhalardan geçtiği ve belli bir süre sonunda rahimde gelişmesini tamamlayıp
dünyaya ge l diği belirtilmektedir (bk el Hac 22/5; el-Mü'minün 23 / 12-14)
lamındaki

İslam hukukuna göre cenin doğunca
ya kadar bazı bakımlardan anneye bağ
lı ve bağımlı ise de cenin olarak teşek
külü anından itibaren ayrı bir varlık kabul edildiğinden kendisine eksik bir kişilik ve eksik bir vücüb (hak) ehliyeti tanınmış , doğum zamanına kadar zayi olması muhtemel birtakım hakların onun
için sakl ı tutulması kabul edilmiştir. Bu
haklar nesep, miras, vakıf ve vasiyet olmak üzere dört çeşittir. Buna göre anne karnındaki çocuğun anne ve babasıyla nesep, bunlar vasıtasıyla da diğer
yakınlarıyla akrabalık ilişkisi doğar ve
bu sebeple miras bırakan bir yakınının
ölmesi halinde ona mirasçı olur. Mirasçılar arasında ceninin bulunması durumunda hisselerin tesbiti için kendisinin
erkek veya kız olması ihtimaline göre iki
ayrı hesap yapılır; cenin için en avantajlı durum esas alınarak miras paylaştırı
lır ve onun payı dağuma kadar bekletilir. Sağ dağarsa kendi payına hak kazanır. Fazla pay ayrılmışsa artan kısım, ölü
doğmuşsa ayrılan payın tamamı diğer

mirasçılara intikal ettirilir. İkiz veya üçüz
doğum nadiren vuku bulduğu için önceden buna göre hesap yapılmaz. Ancak
böyle bir durumda terike buna göre yeniden taksim edilerek mirasçılara fazladan ödenen kı sım geri alınır. Ceninden
başka mirasçı yovQa veya mirasçılar ce~
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ninin doğumu ile pay alamayacak duruma düşüyorsa payiaştırma ceninin doğumuna kadar bekletilir. Vasiyete gelince, aksi görüşte olanlar bulunmakla
birlikte, tek taraflı irade beyanı ile tamamlanan bir hukuki işlem olduğundan
vasiyet cenin için de geçerlidir; yani cenin veli veya vasi gibi bir temsilcinin ka bul beyanına gerek olmaksızın kendisi
lehine yapılan vasiyet konusu mala hak
kazanır. Aynı durum tek taraflı irade beyanı ile tamamlanan vakıf için de söz
konusudur. Cenin için vasiyet ve vakfın
geçerli olması. vasiyette bulunanın ölmesi veya vakıf işleminin önceden tamamlanması gibi bir sebeple -doğuma kadar
bunların geçerli olmaması durumundaceninin hakkının zayi olması ihtimalinden dolayıdır. Ayrıca vakıf lehtarı olarak
sonradan doğacak kimselerin de belirlenebildiği göz önüne alınırsa ceninin öncelikle lehtar olması gerektiği anlaşılır.
Bunların dışındaki bir hakkın doğrudan
cenin için doğması imkansız olduğu gibi veli veya vasi de onun adına hak doğurucu bir hukuki işlem yapamaz. Zira
başka bir hukuki işleme zaruret bulunmadığı gibi satım akdinde olduğu üzere bu tür işlemlerin cenin için borç doğurması da mümkündür. Halbuki cenin
borçlanmaya ehil değildir.
Vasiyet veya miras yoluyla cenine bir
intikal etmesi dağuma kadar iş 
lerlik kazanmadığı (nafiz olmadığı) ve cenin zimmet ve tam vücüb ehliyetine sahip bulunmadığı için herhangi bir borca
da muhatap değildir. Bu sebeple annesi, babası veya diğer yakınlarının nafakaya muhtaç olmaları halinde onlara karşı bir nafaka sorumluluğu yoktur. Ahmed b. Hanbel'e göre ise cenine bir malın intikali doğumdan önce de işlerlik kazanır. Bundan dolayı cenin nafaka borçlusu olduğu kimselere karşı bu maldan
nafaka ödemekle yükümlüdür.
malın

Ceninin sözü edilen haklardan f aydalanabilmesi için lehine vasiyet ve vakıf .
yapıldığında veya miras bırakan öldüğünde anne karnında mevcut olması ve
sağ olarak doğması gerekmektedir. Bu
sebeple hukukçular. lehine hakların doğ
duğu sırada ceninin anne karnında mevcut olup olmadığının belirlenmesinin zaruri olduğunu söylemişler ve nesebinin
tesbitiyle ilgili olarak hamileliğin asgari
ve azami süreleriyle ilgilenmişlerdir. Bugünkü tıbbi imkanlar ilk günlerden itibaren hamileliğin tesbitini mümkün kıl
maktadır. Aynı kolaylık İslam hukuku-
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nun ilk tedvin dönemlerinde mevcut ol-

mesiyle ilgili dini hükümler için bk. ÇOCUK

madığından İslam hukukçuları bazı ayet-

DÜŞÜRME).

lerio delaletinden. yaşadıkları çağlarda
ki tıbbi bilgilerden ve şahsi tecrübelerinden hareketle hamileliğin asgari ve
azami sürelerini belirlemeye çalışmışlar
dır. Nitekim çocuğun anne karnında kaldığı süre ile sütten kesilineeye kadar geçen sürenin otuz ay olduğunu bildiren
ayetle (ei-Ahkaf 46/ 15) çocuğu emzirme
süresini iki yıl olarak belirleyen ayetleri
(ei-Bakara 2/ 233; Lokman 31/ 14) birlikte değerlendirerek onun anne karnında
geçirdiği asgari sürenin altı ay olduğu
sonucuna varmışlardır. Modern tıp da
bu sonucu desteklemektedir. Çocuğun
anne karnında kalabileceği azami süreye gelince, bu hususa ışık tutacak herhangi bir ayet veya hadis bulunmadığın
dan İslam hukukçuları kendi zamanlarındaki bazı örneklere ve sınırlı tıp bilgilerine dayanarak bu konuda farklı süreler kabul etmişlerdir. Ancak hamileliğin doğru olarak tesbitinin mümkün olduğu günümüzde tahmini ve birbirinden
çok farklı hamilelik süreleri belirlemek
söz konusu değildir.
Cenin için kabul edilen hakların sabit
olabilmesi, onun sağ doğmuş olması şar
tına bağlıdır. Bu da çocuğun ağlama, hareket etme gibi canlılık belirtileri göstermesiyle anlaşılır. İ slam hukukçularının
çoğu, doğum sırasında canlılık alametleri gösterdiği halde doğum olayı gerçekleştiği anda bu alametler kendisinde görülmeyen çocuğu ölü doğmuş kabul ederler. Hanefi hukukçuları ise normal doğumlarda göğsün, ters doğum
larda göbeğin anneden ayrılmasına kadar çocuğun canlı olması halinde onu
sağ doğmuş sayarlar. Bu durumda veya ceninin doğumdan kısa bir müddet
sonra ölmesi halinde miras ve vasiyet
yoluyla intikal eden mallar çocuğun mirasçılarına kalır. Ceninin ölü doğması durumunda ise kendisi için bekletilen mallar miras bırakanın veya vasiyet yapanın mirasçılarına geçer. Vakıftan faydalanma hakkı da vakfın diğer lehtarları
na intikal eder. Ceninin sağ doğması gerçek anlamda olabileceği gibi anneye darbe vurulması gibi bir haksız fiil sonucu ölü doğması durumunda olduğu üzere takdiren de olabilir; bu şekilde ölü
doğan çocuk hükmen sağ doğmuş kabul edilir. Miras ve vasiyet yoluyla intikal eden malların yanı sıra haksız fiili
yapan kimsenin ödemek zorunda olduğu tazminat da (gurre*) çocuğun mirasçılarına intikal eder (çocuğun düşürül-

Ceninin lehine

doğan hakların

korun-

ması için ona bir vasi tayini İslam hukukçuları tarafından genellikle kabul edilmektedir. Hanefiler ise vasi değil mallarının muhafazası için yediemin tayin
edilmesinin gerektiği görüşündedirler.
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