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tiğini, bunun için ayrıca bir zorunlu il
lete ihtiyaç olmadığını, savunmuşlardır. 

Bu tartışmada kelamcılar, bütün fert 
ve cinslerin sonluluğu görüşleriyle filo
zoftarla DehrTier'den ayrılmışlar, ancak 
DehrTier'in aksine eşyanın varlığını sür
dürmesinde zorunlu bir iliete muhtaç ol
duğu hususunda da filozoflarla birleş

mişlerdir (İbn Rüşd , Tehtifütü't· Tehtifüt, s. 
283-284). 
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D FIKIH. Cins terimi ve cins-nevi ayı
rırnı mantık ilminin alanına girmekle bir
likte mantık ve dil kurallarıyla yakın bağ
lantısı olan isıarn hukuk usulünde, hu
kuk doktrininde ve hukuki -fer'i mesele
lerin çözümünde de sıkça kullanılır. Cins. 
aralarında ortak bağ ve özellikler bulu
nan fertleri ve alt sınıfları kategorik ola
rak toplayan üst terim veya alta göre 
daha genel bir üst kavramdır. Felsefe ve 
mantıkta eşyanın hakikat ve mahiyetin
den hareketle bir tanım ve sınıflandır

ma yapıldığından cins daha teknik ve 
özel bir anlam taşır. İslam hukukçuları
nın cins tabiriyle kastettikleri de cinsin 
dil ve mantıktaki anlamından fazla ba
ğımsız değildir. 

İslam hukukçuları arasında hakim gö
rüşe göre cins, mahiyet yönünden değil 
hüküm ve maksat yönünden farklı şey
leri toplayan tümellerdir ("insan" kelime
si gibi) . Bu tanımın devamı olarak nevi 
de "amaç yönünden beraberlik arzeden 
birden fazla şeyi ifade eden tümeller" 
şeklinde anlaşılır. "Kadın" ve "erkek" ke
limeleri böyledir. Cins-nevi ayırımında 

bazan sadece amaç, bazan da hem amaç 
hem hüküm yönüyle farklılık- birlik ölçü 
alınır. Mesela Hanefi hukuk ekolünde 
imam Muhammed'in cinsi belirlerken 
amaç yönünden, Ebü Yüsuf'un ahkam 
yönünden farklılığı, Ebü Hanife'nin ise 
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şekil ve mana yönünden birliği ölçü al
dığı kaydedilir. Ancak bu ve benzeri öl
çülerin mesela sirke ile şarabın veya kö
le ile hür kimsenin tek cins mi, yoksa iki 
ayrı cins mi sayılacağı ve bunun akidle
rin kuruluşu ve borçların ifasına etkisi
nin ne olacağı gibi fıkhi tartışmalardan 
çıkarıldığı göz ardı edilmemelidir. 

Usulcülerin cinsi tanımlamaları ve ör
neklendirmeleri mantıkçılarınkine yakın 
görünmekle birlikte arada bazı farklılık
lar da vardır. Mesela mantıkçılar eşya
nın zat, hakikat ve mahiyetini esas ala
rak canlıya cins, insana ise nevi derler. 
Usulde ise daha çok şerT maksat ve ah
kamla ilişki ön planda tutulduğundan 
insana cins, erkek ve kadına da nevi de
nilmiştir. İslam hukuk doktrinine ve fü
rüa gelince, hukukçular mantıkçıların 

cins ve nevi ayırım ve örneklendirmele
rine bağlı kalmaksızın, kelimenin daha 
çok sözlük kullanımından hareketle, alt 
türleri ve cinsleri toplayıcı konumunda
ki grup ve kategori isimlerine, nevi ve 
sınıfiara da cins tabir etme temayülün
dedirler. Bu sebeple cins ve nevi termi
nolojisinin ve ayırımının İslam hukukun
da düzenli bir tanım ve belirlilik kazan
dığını söylemek güçtür. Ayrıca hukukta 
ele alınan her meselenin farklı bir tahlil 
usulü ve gayesi olabilmekte, bir şeyin 
cins veya nevi olması da alana ve bakış 
yönüne göre değişebilmektedir. Mesela 
"erkek" ve "kadın"ı maksat ve hüküm
lerdeki farklılıklar sebebiyle cins saymak 
da, insan oluştaki birlik sebebiyle "in
san"a göre nevi saymak da mümkündür. 
Bundan dolayı Mecelle'nin cinsi man
tık ve hukuk usulünde yaygın tarifin ak
sine, "şamil olduğu efrad arasında fahiş 
farklılık olmayan şeydir" (md. 140) şek
linde tarif etmesi, konu borçlar hukuku 
açısından düşünüldüğünde yerindedir. 

Borçlar hukukunda, akdin konusu olan 
ifa maddi bir şeye ve o şeyin tek başına 
sahip olduğu özellik ve işaretiere göre 
tayin edildiği takdirde "parça borcu"n
dan, ifanın konusunu teşkil eden şey 
bir cins ve nevin özellik ve niteliklerine 
göre belirlenmişse "cins borcu"ndan söz 
edilir. Akid konusunun, bilinmezliği gi
derecek ve anlaşmazlığa yol açmayacak 
ölçüde cins, nevi ve miktar olarak belir
lenmesi (vasfen tayin), İslam hukukçula
rının çoğunluğuna göre yeterlidir. imam 
Şafii ayrıca görmeyi de şart koşar. İlgili 
tarafın akid konusu malı gördüğünde 

ayrıca görmekten doğan muhayyerlik 
hakkının olup olmadığı ise tartışmalıdır. 

İslam hukukçularının bu konudaki titiz-

fiği ve ayrıntıdaki görüş farklılıkları , akid
de tarafları bilinmedik ve beklenmedik 
bir yük veya zararla karşı karşıya bırak
mama gayesiyle izah edilebilir. 

Cins borçları misli eşyada söz konu
sudur ve borçlu kural olarak o cins ve 
nevin mütat ve ortak kalitesiyle ifada 
bulunur. Esasen ortak nitelik ve özellik 
taşıyan ve aralarında belirgin bir fark ol
mayan şeylerin tek bir cins sayılması da 
(Mecelle, md. 140, 1468) akdin ve ifanın 
sağlama bağlanmasını, tarafların hak
larının korunmasını hedef alır. Bu sebep
le de alışveriş, selem, vekalet, mehir, va
siyet, vakıf gibi akid ve hukuki işlemle
re, gasp ve itlaf gibi haksız fiiliere konu 
olan malın cins ve nevi olarak tayini, ifa 
ve tazmini gibi hususlar öteden beri is
lam hukukçularının ayrıntılı olarak üze
rinde durduğu konulardır. 

Faizin kapsamı ve çeşitleriyle ilgili ha
dislerin en önemlilerinden biri olan "eş
ya-yı sitte hadisi"nde (Buhari, "Büyfic", 

78; Müslim, "Müsill5:at", 81-84) Hz. Pey
gamber altı sınıf maldan söz eder. Bun
lardan altın ve gümüş tartı ile, buğday, 
arpa, hurma ve tuz ise ölçü ile mübade
le edilen mallar olarak zikredilmiştir. Ha
diste sayılanların her biri ayrı cins mal 
olduğundan ve yine bazı rivayetlerde, 
"Sınıflar (cinsler) değişince istediğiniz gi
bi satın, yeter ki peşin olsun" denilme
sinden hareketle Hanefi ve Hanbeliler 
faizde ilietin cins birliği, ölçü ve tartı bir
liği olduğunu kabul etmişlerdir. Burada 
cinsten maksat da borçlar hukukunda
ki cins anlayışına uygun olarak altın, gü
müş, buğday, arpa, hurma gibi malların 
her biridir. Bu malların alt nevileri ara
sındaki farklılık dikkate alınmaz. Şafii 

ve Malikiler ise bu cinsleri mübadele va
sıtası olmaları (semeniyyet) veya yiyecek 
olmaları (taamiyyet) gibi üst bir katego
ride toplarlar. Bu görüş mantıkçıların 

ve usulcülerin cins anlayışına daha ya
kın sayılabilir. 

insan, erkek, at gibi cins ve nevi ifa
de eden lafızlar, İslam hukuk usulünde 
vazolunduğu mana itibariyle has lafız 

grubunda mütalaa edilir. Çünkü bunla
rın her biri yalnızca kendine ait tek bir 
mana ifade etmektedir. 

Arap dilinde ismin başına gelen "cins 
lamı"nın anlam ve delaletiyle ilgili ola
rak dilciler arasındaki tartışmalar hu
kuk usulcülerini de yakından ilgilendi
rir. Nitekim tekil veya çoğul bir ismin 
başına lam-ı ta'rif geldiğinde bu "Iam"ın 
ahd, istiğrak veya cins için olma ihtimal
leri ve bunların öncelik sıralaması, cins 



için olan lam -ı ta'rifin umumu ifade edip 
etmediği kelamcılarla Hanefi usulcüler 
arasında da tartışılmıştır. 
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Canlılarda erkekle dişiyi 
birbirinden ayıran ve türün devamı için 

bunların birbirini tamamlamasını 
sağlayan özelliklerin bütünü. 

L _j 

Cinsiyet kelimesi, "asıl, nevileri kendin
de toplayan mahiyet" anlamındaki cins 
kelimesinden mücerred isim (ca·ıı mas
dar) olup klasik Arapça'da kullanılmaz. 

Modern Arapça'da "uyruk" anlamı ya
nında bazan erkek ve dişi ayırımını da 
ifade eder. Karşı cinsler arasındaki çe
şitli ilişkiler ve farklılıklarla bunlara bağ
lı diğer hususları belirtmek amacı ile bu
gün daha çok cins kelimesi kullanılmak
tadır. 

Kur'an-ı Kerim'de çeşitli vesilelerle 
canlılardaki cinsiyet farkiarına atıflarda 
bulunulmuş, Allah'ın insanları kadın ve 
erkek olarak çift çift yarattığı (Fa tır 351 
ı ı; eş-Şüra 42 / ı ı). gerek insanların ge
rekse öteki canlıların ayrı cinsler halin
de yaratılmasında düşünenler için ibret
ler bulunduğu belirtilmiş (Taha 20/ 53-
54; Yasin 36/ 36). spermadan (nutfe) er
kek ve dişi şeklinde iki farklı cinsi yara
tan Allah'ın ölüleri dirHtmeye de kadir 
olduğu hatırlatılmıştır (en-Necm 53 / 45-
47; ei-Kıyame 75 / 37-40). Bu tür ayetler, 
cinsiyetin insan ve genel olarak canlılar 
dünyasının köklü ve sürekli bir varlık şar-

tı olduğunu ifade etmektedir. Hz. Adem 
ile Hawa'nın cennette şeytanın tahriki 
sonucunda yasaklanmış ağacın meyve
sinden yemelerini ve bunu takip eden 
gelişmeleri anlatan ayetleri (ei-A'raf 71 
ı 9-22; Ta ha 20 / ı 20-12 ı ı cinsi tabiat yö
nünde açıklayanlar olmuştur (ReşTd Rı

za, Vlll, 346-350). Buna göre Taha süre
sinde (20 / 120) zikredilen "ebedTiik ağa
cı"nı cinsi münasebet yoluyla insan so
yunun devamı, "sonu gelmez saltanat"ı 
da aynı yolla çoğalan ve genişleyen in
sanlığın yeryüzüne yayılıp dünyaya ha
kim olması şeklinde anlamak mümkün
dür. Nitekim Nisa süresinin 1. ayetiyle 
Hucurat süresinin 13. ayeti de insanla
rın bir erkekle bir kadından türeyerek 
kavimler ve kabileler halinde çoğaldık
larını ifade etmektedir. Bu şekilde insa
nın kendi faniliğini farketmesiyle içinde 
uyanan ölümsüzlük arzusu. gerçekleş

me imkanını erkek ve kadının cinsi mü
nasebetiyle sağlanacak olan neslin deva
mında bulmuştur. öte yandan Adem ile 
Hawa'nın yasak ağaçtan yemeleri so
nucunda kendilerine "kötü yerleri"nin 
görünmesi ve üstlerini cennet yaprakla
rıyla örtmeye çalışmaları (ei-A'raf 71 22; 
Taha 201 ı 2 ı), onlarda cinsiyet duygu
suyla birlikte utanma duygusunun da 
bulunduğunu, dolayısıyla insanda ahlaki 
şuurun fıtri olduğunu göstermektedir. 

Cinsiyet farklılığı ve bunun sonuçları, 

hayatın devamı ve düzeni için zaruri olan 
varlık şartlarıdır. Erkek ve kadında cin
siyet farkları hem bedeni hem de ruhi 
yönden esaslı ve değişmez özellikler ol
makla birlikte İslami açıdan bu durum 
her iki cinsin aynı insani değerleri taşı
masını engellemez. Nitekim insanlar ara
sında en büyük değer farkının, cinsiyet 
ayrıliğı gözetmeksizin iman, amel. bil
gi, takva gibi erdemlerdeki derecelerine 
bağlı olduğuna işaret eden Kur'an -ı Ke
rim'de (ei-En'am 6/ ı 32; ez-Zümer 391 
9; el-Mücadile 58 / ı ı), bu yönden kadın 
ve erkek olarak her iki cinsin de Allah 
katında aynı değeri taşıdığı özellikle vur
guianmış (en-Nisa 4/ ı24 ; en-Nahl 16/ 
97; ei-Ahzab 33 /35), bu arada İslam ön
cesi Araplar' ının kadın cinsini aşağıla

yan telakkileri de şiddetle reddedilmiş

tir(en-Nahl16/ 58-59; ez-Zuhruf43 / 17 ; 
et-Tekvir 8ı/8-9) Böylece İslam'da ka
dın- erkek farklılığı bir cinsin diğerine 

her bakımdan üstünlüğü şeklinde ania
şılmadığı gibi cinsiyet farkları görmez
likten gelinerek ikisi arasında tam bir 
eşitlik bulunduğu da ileri sürülmemiş, 
daha gerçekçi bir yaklaşımla cinslerden 
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her birinin kendine has bazı değişmez 
özelliklere sahip olduğu ve insan soyu
nun devamı, karşı cinsin bedeni ve ma
nevi mutluluğuna katkıda bulunma, aile
de iş bölümü gibi hususlarda iki cinsin 
birbirini tamamlaması, kendi rollerine 
uygun sorumlulukları bulunması gerek
tiği kabul edilmiştir. 

Kur'an'da kadın ile erkeğin birbirine 
karşı duydukları arzu ve ilgi gerçekçi bir 
şekilde dile getirilmiş, insanın bu duygu
ya sahip olarak yaratıldığına (Al-i imran 
3/ 14), cinsi arzunun dayanılmaz olduğu 
ve ancak Allah'ın yardımıyla kontrol edi
lebileceğine işaret edilmiştir (Yüsuf ı 2/ 
23-24, 30. 53). Hz. Peygamber ise dünya
da kendisine üç şeyin sevdirildiğini, bun
lardan birinin de kadın olduğunu belirt
mektedir (Nesai, "'işretü'n-nisa'", 1). İs
lam'ın cinsiyet konusundaki bu tutumu, 
iki cins arasında kendi fıtratlarından ge
len ve süreklilik arzeden bağın koparıl
ması yerine belli kurallar çerçevesinde 
faydalı kılınmasını amaçlar. Müfessirler. 
cinsiyetle ilgili ayetler dolayısıyla erkek 
ve kadın arasındaki ilginin kaynağını, ka
dının bütün insanlığın atası olan "bir tek 
nefıs"ten yaratılmış olmasına (en-Nisa 4/ 
ı; ei-A'raf 71 ı89) bağlarlar (mesela bk. 
Razi, IX, I6ı;Elmalılı , II, 1271-1276). 

Ayet ve hadislerde genellikle cinsi eği
limin erkekten kadına doğru olduğu şek
linde ele alınmış olmasını, cinsiyet fark
lılaşmasında erkeğin önceliğini ve her iki 
cinsin tohumunu bünyesinde taşıdığını 
hatırlatması yönünden değerlendirmek 
mümkündür. Şu var ki Kur'an kadını. er
keğin kendisinde huzur ve tatmin bul
duğu, dolayısıyla cinsi bakımdan muh
taç olduğu bir varlık olarak görür. İki 
cins arasındaki duygu bağını, "Allah ara
nızda sevgi ve merhamet bağı kurdu" 
diyerek ifade eder ve bu durumu. düşü
nenler için bir ibret örneği olarak göste
rir (el-A'raf 71 189 ; er-Rüm 30/ 21 ). 

İslam dininde cinsi ahlakta esas olan 
iffetin korunmasıdır ve bunun en güve
nilir yolu da evlenmedir. Bu sebeple ni
kah akdinin dışındaki birleşmeler ke
sinlikle yasaklanmış, evlenemeyenlerin 
de iffetlerini korumaları emredilmiştir 
(en-Nür 24 / 32-33). İnsanın cinsitabiatı
nı değiştirmek mümkün olmadığı gibi 
İslam dini açısından istenen bir husus 
da değildir. Nitekim Hz. Peygamber, Al
lah'a daha çok ibadet edebilmek mak
sadıyla bile olsa cinsi arzuyu köreitmeyi 
tasvip etmemiş (Buhari, "Nikal:ı", 8; Müs
lim, "Nikal:ı", 6-7), nikahı ahlak ve iffetin 
korunmasında bir tedbir olarak değer-
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