ÇOCUK
D FIKIH. İslam hukukunda doğumla
ve ergenlik çağına kadar devam
eden döneme "çocukluk", bu dönemi yaşayan kimseye de "çocuk" denir. Çocukluk, doğumdan temyiz çağına ve temyizden ergenliğe kadar olmak üzere ikiye
ayrılır. Birinci dönemdeki çocuğa "gayri
mümeyyiz", temyiz çağındakine de "mümeyyiz" denir. Her iki dönemdeki çocuk
farklı dini- hukuki hükümlere tabidir.
başlayan

İslam hukuku ana rahminde teşekkül
ettiği

andan itibaren insanla ilgilenmekte ve hayatının her safhasına ait çeşitli
hükümler koymaktadır. Çocuğun teşek
kül anından itibaren dokunulmaz bir yaşama sahip olduğu genellikle kabul edilmiştir. Bu sebeple hamileliğin hangi ayın
da olursa olsun müdahale ile çocuğun
düşürülmesi İslam alimlerinin çoğunlu 
ğu tarafından sakmeali görülmüş ve buna dini- hukuki bazı sonuçlar bağlanmış
tır (bk. ÇOCUK DÜŞÜRME). Ana karnında
ki çocuğun (cenin) bir yönüyle anneden
bağımsız bir varlık kabul edilmesi, teşek
kül anından itibaren kişiliğin ve buna
bağlı olarak eksik vücüb ehliyetinin baş
lamasına yol açmış ve cenin için bazı hakların doğduğu hükmüne varılmıştır. Ancak bunun için ceninin sağ olarak dünyaya gelmesi şarttır (bk. CENİN). Sağ dağ
ınakla insan hayatında yeni bir safha
olan çocukluk dönemi başlamaktadır.
Çocukla onu doğuran kadın arasında
tabii bir nesep ilişkisi vardır. Ancak baba ile (annenin kocası) nesep ilişkisinin kurulabilmesi için anne ile baba arasında
geçerli bir evliliğin tahakkuk etmiş olması. çocuğun evlilikten en az altı ay sonra doğması ve kocanın baba olacak yaş
ta bulunması gerekmektedir. Bu son şar
tın aranması. İslam hukukunda çocukların velileri tarafından evlendirilebilmesi sebebiyledir. Karı koca arasındaki nikah fasid ise nesebin sabit olabilmesi
için nikah akdinin yanı sıra ayrıca zifaf
da aranmcıktadır. Yine nesebi belli olmayan çocuğun belli şartlar çerçevesinde
ikrar yoluyla babasına nisbeti mümkündür (bk. NESEP). Ana baba ile çocuk arasındaki bu nesep ilişkisi. karşılıklı olarak
mirasçı-miras bırakan (varis-mOris) iliş
kisini doğurmakta. çocuğun ana babadan a lacağı miras payı kız veya erkek
oluşu yanında başka mirasçıların bulunup bulunmamasına ve bunların yakın
lık derecesine göre farklılık arzetmektedir (bk. KIZ, OGUL).
Çocuğun nafakası
varlığı

ile.

bizzat kendi mal

malı yol~sa babası tarafından

karşılanır.

Ancak ço cuğun anne sütüyle
dönemlerde anne de Hanefi
hukukçularına göre dinen, diğer hukukçulara göre ise dinen ve hukuken çocuğuna süt vermekle yükümlüdür. Anne
sütünün çocuğun beslenme ve gelişme
sindeki önemi, bu konudaki genel kurala istisna getirilmesini gerekli kılmıştır.
Ancak Hanefiler, nafakanın mutlak olarak babanın yükümlülüğünde olduğunu
göz önüne alarak çocuğun sütünün teminini de bu gruptan kabul eder ve anneyi hukuken bununla mükellef saymazlar. Bunun sonucu olarak anne çocuğu
nu emzirmeye zorlanamaz. Diğer mezheplerde ise annenin hukuken buna zorlanması mümkündür. Yalnız çocuğun
anne sütünden başkasını kabul etmemesi veya babanın sütanne tutacak mali güce sahip olmaması, yahut sütannenin bulunamaması halinde anne Hanefiler'e göre de hukuken çocuğunu emzirmekle yükümlüdür. Babanın çocuklabeslend iği

rın nafakasını karşılama yükümlülüğü

erkek çocuklar için ergenlik çağına, kız
çocukları için evienineeye kadar devam
eder (bk. NAFAKA).
Çocuğun bakımı.

terbiyesi, mal varlı
idaresi, gerektiğinde evlendirilmesi ebeveyne ait haklar ve sorumluluklar
grubuna girer. Bu hak ve sorumluluklar
Batı hukukunda velayet kurumu altın
da toplanmışl~en İslam hukukunda iki
ayrı kuruma, hidane ve velayete paylaş
tırılmıştır. Çocuğun bakımı ve terbiyesi
(h idane) evlilik devam ettiği sürece çok
defa ana babanın ortaklaşa yürüttükleri bir işlev olmaktadır. Ancak evliliğin
sona ermesi durumunda çocuğun bakım
ve terbiyesinde belli şartlarda annenin
öncelik hakkının bulunduğu kabul edilmiştir. Bu öncelik. çocuğun anne sevgisi ve şefkatiyle büyümesinin onun psikolojisine olan olumlu katkılarından ötürüdür. Hz. Peygamber kocasından ayrı
lan bir kadına. "Sen çocuğunun üzerinde daha fazla hak sahibisin" demiştir
(MO.sned, ıı. 182; EbO Davüd, "Talak", 35)
Annenin ölümü halinde bu hak onun gerekli şartları haiz olan kız kardeşine vb.
kadın akrabalarına geçer. Hidane Hanefiler'e göre hem anne hem de çocuk için
bir hak olduğundan annenin çocuğunun
bakımını talep etme hakkı bulunduğu
gibi kaçınma durumunda da belirli şart
larta bunu yapmaya zorlanabilir. Çocuğun hangi yaşiara kadar annenin bakı
mı ve gözetiminde bulunacağı meselesi
cinsiyete göre değişi klik gösterir. Umumiyetle erkek çocuklar yedi dokuz, kız
ğının

çocuklar da dokuz on bir yaşına kadar
annenin bakım ve gözetimi altında kalır
lar. Bu yaşlardan sonra kimin gözetiminde bulunaca·kıarı meselesi yine çocuğun cinsiyetine ve ana babanın konumuna göre farklılık arzetmektedir (bk.
HiDANE). Çocuğa ait malların idaresiyle
evlenme gibi şahıs varlığıyla ilgili önemli kararların alınmasında ise öncelik babaya, baba sağ değilse baba tarafından
dededen başlamak üzere babanın erkek
akrabalarına verilmiştir (bk. VELAYET).

Gayri Mümeyyiz Çocuk. Doğumla birlikte tam bir kişilik kazanan ve buna bağlı
olarak zirnınete ve vücüb ehliyetine sahip bulunan çocuk her türlü hak ve borca ehil hale gelir. Satım, miras, vasiyet,
hibe vb. yollarla intikal eden her türlü
hakkı iktisap edebildiği gibi kendisi için
yapılabilen hukuki işlemlerden doğan,
ayrıca usul ve akrabalık nafakası gibi
sosyal yardımlaşmanın gereğ i olan ve
doğrudan İslam hukukundan (kanundan)
kaynaklanan, haksız fiilierin sonucunda meydana gelen borçlara da muhatap
olur. Çocuk öşür vb. vergileri ödemekle
de mükelleftir. Çocuğun mallarından zekat verilip verilmeyeceği hususu ise tartışmalıdır. Hanefiler'in dışındaki mezheplere göre diğer vergiler gibi zekat da çocuğun ınal varlığını ilgilendirmekte, dolayısıyla bu mallar için zekat verilmesi
gerekmektedir. Haneti hukukçuları ise
vergi yönü bulunmakla birlikte zekatta
ibadet unsurunun ağır bastığım kabul
ederek ibadet yükümlülüğü bulunmayan çocuğun malları için zekatı da gerekli görmezler. Sadaka-i fıtra gelince,
Hanefiler zekatın aksine çocuğun malın
dan sadaka-i fıtrın verilmesi gerektiği 
ni kabul ederler. Hatta çocuğun mal varlığı yoksa sadaka-i fıtır babası veya nafaka ile yükümlü olan kimse tarafından
ödenir. Bir başka mali ibadet olan kurban konusunda da Haneti mezhebindeki
hakim görüş, çocuğun malından kurban
kesmenin vacip olmadığı şeklindedir.
Hak ve borç doğurucu hukuki iş lem
ler gayri mümeyyiz çocuklar adına kanuni temsilcisi tarafından yapılır. Çocuk.
temyiz gücüne sahip bulunmadığı bu
dönemde bağış kabulü gibi tamamen lehine olan hukuki işlemleri yapamadığı
gibi kanuni temsilcisi ta rafından satın
alınan bir malı teslim alması vb. tasarruf muamelelerinde de bulunamaz. Bu
sebeple çocuğa yapılan teslimin hukuki
bir sonucu yoktur; malın telef olması
durumunda tazmin sorumluluğu satıcı
nındır. Yine bu dönemde çocuk. mali yö-

361

ÇOCUK
nü ağır basan ve bu sebeple bazı mezheplerce yapılması gerekli görülenierin
dışındaki ibadetlerle de mükellef değil
dir. Yapmış olduğu ibadetler ileride bu
konuda doğabilecek bir yükümlülükten
kendisini kurtarmaz.
Gayri mümeyyiz çocuğun cezai ehliyeti yoktur. Bunun sonucu olarak had ve
kısası gerektiren bir suç işl emesi halinde cezalandırılmaz. Ancak kişi hakkının
ihlali söz konusu olduğunda çocuk doğacak mali sorumluluktan kurtulamaz.
Mesela kısası gerektiren bir suç işlerse
kısas cezası diyete dönüşür, bu diyeti
de çocuğun akıle*si öder. Yine hırsızlık
yapması halinde çocuğa had cezası verilemezse de çaldığı mal iade edilir, malı telef etmişse tazmin sorumluluğu vardır. Öte yandan bir kimsenin malını itlaf
etmesi gibi doğruda n (mübaşereten) haksız fiilierinden doğan zararlar bizzat çocuğun mal varlığından ödenir. Zira tazmin sorumluluğu eda ehliyetine değil
vücub ehliyetine dayanır. Bu çağdaki çocuğun ta'ziri gerektiren suçlarda da cezai bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Mümeyyiz Çocuk. Temyiz çağı çocuğun
iyi ile kötüyü, kar ile zararı ayırdığ ı bir
dönemdir. Bu çağın başlangıcı olarak genellikle yedi yaş kabul edilir. Hz. Peygamber' in, çocukların yedi yaşında namaz
kılmaya alıştırılmalarına yönelik hadisi
(Tirmizi, "Mevakit", 182). çocuğun ancak
bu yaştan itibaren yaptı ğı işin sonuçlarını idrak etmeye başladığını göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Temyiz
gücünün teşekkülünde insan ve çevre
faktörü de önem arzettiğinden bu çağın
başlangıcı çocuktan çocuğa farklılık gösterebilir. Temyiz çağından itibaren çocuğun tabi olduğu dini- hukuki hükümler öncekinden kısmen farklıdır.

Ebu Hanife ile Muhammed'e göre mümeyyiz çocuğun müslüman olması da
dinden çıkması da (irtidad) geçerlidir. Ebu
Yusuf'a göre lehte bir davranış olan islamiyet'i benimsernesi muteberdir, ancak irtidadı aleyhte olduğu için geçerli
sayılmaz. Şafiiler' e ve diğer mezheplerdeki hakim görüşe göre ise dini emirlerle mükellef olmayan mümeyyiz çocuğun
müslüman olmasına da dinden çıkması
na da itibar edilmez. Çocuk buluğa kadar ebeveyninin dinine tabidir, bunlardan
birisinin müslüman olması durumunda
çocuk da ona bağlı olarak müslüman kabul edilir. Mümeyyiz çocuk namaz ve oruç
gibi ibadetlerle mükellef değildir. Fakat
eğitim amacıyla temyiz çağından itiba-
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ren ibadete teşvik edilir. Önceki dönemden farklı olarak temyiz gücüne sahip
bulunması sebebiyle bu dönemde yapmış o lduğu ibadetler geçerlidir. Ancak
bulüğdan önce yaptığı hac ibadeti nafile yerine geçer; bununla hac farizasını
ifa etmiş sayılmaz.
Eda ehliyeti bakımından mümeyyiz
çocuk eksik ehliyetlidir. Bu konuda onu
ilgilendiren hukuki işlemler üçe ayrılır.
1. Lehine olan işlem ler. Bağış kabulü gibi
sadece mal varlığında artmaya yol açan
işlemleri mümeyyiz çocuk kimseye danış
madan yapabilir. 2. Aleyhine olan işlem 
ler. Vakıf kurmak, kefil olmak gibi mal
varlığında azalmaya yol açan işlemleri
hiçbir şekilde yapamaz. Bu tür işlemle 
ri veli veya vasinin de yapma yetkisi bulunmadığından bunlara izin veya icazet
vermesi mümkün değildir. Hayır işleri
ne yönelik olarak vasiyet yapması ise
tartışmalıdır. Şafii ve Maliki fakihlerine
göre vasiyet ölümden sonra hüküm doğuracağından çocuğun sağlığında mal
varlığınd a bir azalmaya yol açmaz. Bu
sebeple mümeyyiz çocuğun hayır işle
rine yönelik vasiyeti geçerlidir, Hanefiler'e göre ise geçerli değildir; zira vasiyetin çocuğun mirasçılarına zararı vardır. Herhangi bir dini emir ve yasakla
mükellef olmadığı için günah işlemeyen,
bu sebeple de hayır yapmaya ihtiyacı bulunmayan çocuğun vasiyetini geçerli kıl 
mak için bir sebep yoktur. Çağdaş hukukçulardan Mustafa Ahmed ez-Zerka,
Hanefi mezhebindeki genel prensipler
ışığında mümeyyiz çocuğun vasiyetinin
geçersiz (batı!) değil mirasçıların icazetine bağlı (mevkuf) olması gerektiği kanaatindedir. Çünkü bu mezhepte, vasiyetin mirasçılara zarar verdiği durumlarda kural vasiyetin geçersiz olması değil mirasçıların icazetine bağlı olmasıdır
(el-Fı~h ü'l-islami, Il. 765-766) 3. Lehine
ve aleyhine olma ihtimali bulunan işlem 
ler. Mümeyyiz çocuk satım, kira gibi lehine de aleyhine de olması muhtemel
hukuki işlemleri, Hanefi ve M a likı1er ' e
göre kanuni temsilcisinin ya önceden
izin veya sonradan icazet vermesiyle yapabilir. HanbelTier'e göre ise bu işlemle 
rin geçerli olması için mümeyyiz çocuğa
önceden kanuni temsilcinin izin vermesi gerekir; sonradan verilen icazetle bu
tür işlemlerin yapılması mümkün değil 
dir. Şafiiler'de kural olarak velinin yapabildiği işlemleri mümeyyiz çocuk yapamaz. Çocuğun vasiyetinin geçerli olması, bu işlemin veli veya vasi tarafından
yapılamaması sebebiyledir.

Hanefller'e göre hukuki işlem leri yapabilmesi için çocuğa önceden izin verilmesi durumunda gabn -i fahişin bulunması bu işlem lerin sonucunu etkilemez. Ancak bu gabn-i fahiş, karşı tarafın mümeyyiz çocuğu aldatması (tağrir)
sonucu olmamalıdır. Mezhepte hakim
olan bu görüş Ebu Hanife'ye aittir. Ebu
Yusuf ve Muhammed' e göre ise söz konusu hukuki işlemin geçerli olabilmesi
için gabn-i fahişin bulunmaması şarttır.
Önceden izin verilmeyip sonradan icazet
verilmesi halinde, her üç hukukçuya göre de hukuki işlernde gabn-i fahiş bulunmamalıdır. Hanefller'e göre iznin genel olması gerekir. Belli kişilerle veya
belli ticari işlerle sınırlı bulunması mümkün değildir. Çünkü izin kısıtlılığın düşü 
rülmesi işlemi olup sın ırl andırmayı kabul etmez. Ancak veli veya vasi iznini bütün olarak geri alabilir. Diğer mezheplerde ve özellikle Hanbelller'de iznin sı
nırlandırılması mümkündür; mümeyyiz
çocuk bu durumda belirtilen sınırlar içinde hukuki işlemleri yapma ehliyetine sahiptir. Velinin çocuğu belli bir malı almak üzere göndermesini de izin saymamak gerekir. Nikah akdi de Hanefller'e
göre lehte ve aleyhte olması ihtimali bulunan işlemler grubuna girer. Ancak mümeyyiz çocuk evleneceği kadın için misli
mehirden fazlasını ödeyemez veya ödenmesini taahhüt edemez; misli mehirden
artan kısım bağış niteliği taşır ve çocuğun aleyhine olan batı! işlemler grubunda yer alır. Velisinin izin veya icazetiyle
de olsa evlenme ehliyetine sahip bulunan mümeyyiz çocuk. tamamen aleyhinde bir işlem olarak kabul edildiği için
buluğa kadar karısını boşayamaz . Velisi
de onun adına bu işlemi yapamaz.
Mümeyyiz çocuğun kendi adına yapacağı hukuki işlemler bakımından sahip
olduğu eda ehliyeti kendisinin korunması amacıyla sınırlı kabul edilmişse de
Hanefller'e göre diğer bir şahsın vekili
olarak yapabileceği hukuki işlem yetkisi sınırsızdır (Mecelle, md. 1458). Çünkü
vekalet ilişkisi çerçevesinde yapacağı hukuki işlemlerin leh ve aleyhteki sonuçları kendisi için değil müvekkili için doğ
maktadır. Bu tür işlemler tecrübe kazandırdığından çocuk için faydalı kabul
edilmiştir. Diğer mezheplere göre ise
mümeyyiz çocuk kendi adına yapamadığı hukuki işlemleri başkasının vekili
olarak da yapamaz.
Mümeyyiz çocuğun cezai sorumluluğu esas olarak gayri mümeyyiz çocuğun
sorumluluğu gibidir. Hz. Peygamber'in
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ergenlik çağına gelinceye kadar çocuktan sorumluluğun kaldırıldığını ifade
eden hadisi (Ebü Davüd, "I:Iudı1d", ı 7)
konunun mesnedini teşkil etmektedir.
Bu sebeple had ve kısas gerektiren suçların mümeyyiz çocuk tarafından işlen
mesi durumunda suçluya bu suçlar için
terettüp eden ceza verilmez ancak gerek had ve kısas gerekse ta'zlr grubuna giren suçlardan birisini işlemesi durumunda uygun ıslah edici müeyyidelerin uygulanması mümkündür. Ayrıca gayri mümeyyiz çocukta olduğu gibi şahıs
haklarının ihlal edildiği suçlarda diyet
veya çalınan malın iade ve tazmini gibi
mali sorumluluk söz konusudur. Şafii
ler, gayri mümeyyiz çocuktan farklı olarak mümeyyiz çocuğun diyetinin akılesi
tarafından değil bizzat kendisi tarafın
dan ödenmesini gerekli görürler.
Çocukluk çağı ibadetler, ceza ve aile
hukuku bakımından bulüğla sona ermekte ve ergen kimse tam ehliyet kazanmaktaysa da mali yönü bulunan hukuki işlemler açısından sadece bulüğ yeterli görülmemekte, onunla birlikte reşld olma niteliği de aranmaktadır. Bulüğ
çağına gelmiş fakat reşld olmamış kimseler mali işlemler bakımından mümeyyiz küçükler gibi yine eksik ehliyetli kalmaya devam ederler (bk. RÜŞD; SEFEH).
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Çok eski dönemlerden itibaren çeşitli
toplumlarda sık sık karşılaşılan, dini. hukuki ve ahlaki yönü üzerinde önemle durulan bu sosyal olgu klasik fıkıh kitaplarında ıskat-ı cenin, modern Arapça'da
ichad tabirleriyle karşılanmaktadır.
Tarih boyunca çocuklara karşı takını
lan tavır muhtelif toplumlarda farklı görünümler arzetmiştir. Çocukların çeşitli
vesilelerle kurban edilmesi Ken'aniler' den Grekler'e, Hintliler'den Çinliler'e kadar birçok toplumda yaygın bir gelenek
halini almakla birlikte genellikle dinler
ana karnındaki çocuğun düşürülmesini
yasaklamışlardır. Hinduizm'de çocuk düşürme yasaktır. böyle bir fiili işleyen kadın bulunduğu kastın dışına atılır. Hinduizm ·in kutsal kitaplarından Atharvaveda 'ya göre çocuk düşürmekten daha
büyük günah yoktur. Budizm ve Zerdüş
tı1ik'te de çocuk düşürmek yasaktır. Buna karşılık eski Yunan'da aile fertlerinin
sayısını sınırlandırmak için çocuk düşü
rüldüğü gibi doğan çocukların öldürülmesi de söz konusuydu. Aristo, sakat
doğma ihtimali karşısında ceninin canlı
hale gelmeden önce düşürülmesini tavsiye etmiştir.
Yahudi kutsal kitabında evlilik ve çoğalma emredilmiş (Tekvln, 1/ 28). bu sebeple çok kadınla evlilik, kısır eşin boşanması ve cariyelik meşrü sayılmış, dolayısıyla çocuk düşürme de yasaklanmış
tır. Ahd-i Atfk'e göre bir kimse ana karnındaki çocuğun düşmesine sebep olursa kocanın belirleyeceği bir meblağı ödemek mecburiyetindedir. Bu olay kadının
ölümüne yol açmışsa ölüme ölümle karşılık verilecektir (Çıkış, 21/22-23). Yahudi tarihçisi Josephus'a göre çarpma sonucu rahimdeki çocuğunun düşmesine
sebebiyet veren kimseye, biri nüfusun
azalmasına karşılık olarak, diğeri de zararın telafisi için, kadının kocasına verilmek üzere iki kat para cezası tertip edilir (Eld., Il, 99) Yine Josephus'a göre şe
riat (Tevrat) bütün çocukların doğması
nı emreder ve kadının çocuğunu düşür
mesini veya tohumu imha etmesini yasaklar. Bunu yapan kadın, çocuğunun
ölümüne ve aileden birinin eksitmesine
sebep olduğu için canidir. Annenin hayatı için tehlike söz konusu olduğu takdirde gebeliğin ilk zamanlarında çocuğun düşürülmesine izin verilmekte, fakat cenin belli bir şekil almışsa kadının
hayatını tehlikeye düşürse bile buna izin

verilmemektedir. Bazı din bilginleri, bu
sonuncu durumda çocuk düşürmenin
meşrü olduğunu kabul etmektedirler.
İsrail Devleti'nin kanuniarına göre çocuk
düşürmek suçtur ve hapiste cezalandı
rılır (Eld., ll, ıoo- ıoıı.
Evliliğin temel hedefini nesli çoğalt
mak olarak telakki etmeyen Ahd-i Cedld'de çocuk düşürmeyi yasaklayan bir
hüküm bulunmamaktadır. Ancak Hıris
tiyanlık'ta da çocuk düşürmek büyük
günah kabul edilmiştir. Hıristiyan geleneğine göre Tanrı varlıkları belirli bir süre için yaratmıştır ve her hayat sahibi
için fiziki ölümü mukadder kılmışsa da
asıl hedef hayatın devam ettirilmesidir.
Aslında ölüm insanlar arasına şeytanın
arzusuyla ve günah vasıtasıyla girmiş
tir. Bu sebeple ölümü yenmeye çalışma
lıdır. Çünkü "Tanrı ölülerin değil dirilerin Tanrı'sıdır" (Matta. 22/ 32). Kilise geleneğinde insan hayatının önemi üzerinde durulmuş, başlangıçtan itibaren bütün safhalarında korunması gerektiği
vu rgulanmış, bu konuda evlat katlinin
yaygın olduğu Grek- Roma dünyasının
adetlerine karşı çıkılmıştır. ı. yüzyılın sonunda kaleme alınan anonim "Didache"
adlı eserde, "Rahmin ürününü düşürmek
suretiyle öldürmeyecek, doğmuş çocuğu da telef etmeyeceksin" denilmektedir. ll. yüzyılda yaşamış Grek kilise babalarından Athenagoras, hıristiyanların
çocuklarını düşürmek için ilaç kullanan
kadınları cani kabul ettiklerini bildirerek ana karnındakiler de dahil olmak
üzere çocuk katillerini kınamaktadır. Ki lise tarihi boyunca kilise babaları, kilise
bilginleri aynı doktrini savunmuşlardır.
Cenine ruhun veriliş anıyla ilgili tartış
malar bile çocuk düşürmenin gayri meş
rüluğunda bir tereddüte sebep olmamış
tır. Ortaçağ'da, cenine ilk haftalardan
sonra ruh verildiği kanaati yaygın olmasına rağmen ilk günlerdeki çocuk düşür
menin de büyük suç olduğunda şüphe
edilmemiştir. ı. Mayence Konsili, çocuk
düşürme ile ilgili olarak daha önceki konsillerin verdiği cezaları aynen benimsemiş ve çocuğunu düşüren kadına en ağır
cezayı tertip etmiştir. Gratien genelgesinde (I 140), "Hamile ka ldığı çocuğu düşürme yoluyla telef eden canidir" denilmektedir. St. Thomas d'Aquin, çocuk düşürmenin tabiat kanununa aykırı ağır bir
suç olduğunu belirtmiştir. Papa Xl. Pie,
XII. Pie ve XXIII. Jean aynı görüşü ifade
ve ilan etmişlerdir. Papa VI. Paul'ün baş
kanlık ettiği ll. Vatikan Konsili de ( 19621965) şu kararıyla çocuk düşürmeyi ya-
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