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van ve çevresinin sıtmalıları. buranın kış
ları soğuk. yazları serin geçen sağlam 
havası ile şifa bulmak için Bayazıt 'a ge
lirlerdi. XIX. yüzyılın başlarında Erzurum 
eyaletinin bir sancağına merkez olan Ba
yazıt, Tanzimat'tan sonra eyalet siste
minden vilayet sistemine geçildiğinde 

de Erzurum vilayetine bağlı sancaklar
dan birinin merkezi oldu. 

ı. Dünya Savaşı'nın başlarında 31 Ekim 
1914'te Ruslar Bayazıt'ın kuzeyinden Tür
kiye topraklarına girerek ilk önce bu şeh
re saldırdılar. Savaşın Osmanlılar için fi
ilen başlaması Ruslar'ın bu beldeye sal
dırısı ile oldu. Savaşın sonlarına doğru 
Rus kuwetleri çekildiği sırada Bayazıt 

bir süre de Ermeni çeteleri tarafından 
işgal edildi. Nihayet 14 Nisan 1918'de 
kesin olarak kurtarıldı. İşgal sırasında 
Ruslar kendi topraklarından buraya ka
dar uzanan bir demiryolu hattı döşemiş
lerdi, fakat bu hat daha sonra söküldü. 

Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında 
sancaklar vilayet haline dönüştürülünce 
Bayazıt da aynı adlı bir vilayetin merke
zi oldu. 1927'de bu ilin merkezi Karakö
se'ye nakledildi, Bayazıt ise ilçe merkezi 
haline getirildi. 1927 sayımında 3930 olan 
nüfusu bu değişiklik sebebiyle 1935 'te 
1860'a düştü . Bayazıtadı da 1935'te Do
ğubayazıt olarak değiştirildi. Ana yolla
ra göre sapa bir yerde bulunması. Do
ğubayazıt'ın asırlardır bulunduğu yeri 
terkederek ova üzerinde eskiden İstas
yon denilen Sarıova mevkiine taşınma
sına sebep oldu. 1938 yılından itibaren 
Doğubayazıt bu yeni yerinde ve düzlükte 
gelişti. Eski Bayazıt ise gitgide tenhalaş

tı ve sönükleşti. Doğubayazıt'ın 1940'ta 
5483 olan nüfusu önceleri yavaş, sonra 
daha hızlı şekilde artarak 1960'ta 7047'
yi, 1970'te 13.373'ü, 1980'de 23.513'ü, 
1990'da ise 35.213'ü buldu. Son yıllar
daki nüfus artışında askeri birlikler de 
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önemli rol oynadı. Doğubayazıt şimdiye 
kadar sadece İran'dan gelen doğu- batı 
doğrultulu yol üzerinde önemli bir tica
ret ve konaklama merkezi durumunday
dı. Ancak yakın tarihlerde bu yolu kesen 
ve Kars'ı Digor-Tuzlu ca -Iğdır üzerinden 
Doğubayazıt'a bağladıktan sonra Çaldı

ran-Muradiye üzerinden Van'a ulaşan 

yolun da kaliteli duruma gelmesiyle bu 
iki yolun kavşağında bir konaklama mer
kezi oldu. Özellikle yaz aylarında İshak 
Paşa Külliyesi 'ni. Ağrı dağını ve Gürbu
lak sınır kapısı yakınında meteor çuku
ru olarak bilinen. fakat bu özelliği tar
tışma konusu olan (Valçınlar, I, 220) çu
kurluğu görmeye gelen turistler için de 
bir konaklama yeri durumundadır. 

Dbğubayazıt' ın merkez olduğu aynı ad
lı ilçenin merkez bucağından başka Su
luçam adlı bir bucağı daha vardır. 2383 
km 2 genişliğindeki Doğubayazıt ilçesinin 
sınırları içinde 1990 sayımı sonuçlarına 
göre 89.171 nüfus yaşamaktadır. 
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İlk dönemlerden beri bütün toplumlar
da eşierin çocuk istememeleri gibi fer
di, günümüzde ise bunun yanı sıra nü
fus artışını kontrol altında tutmak gi
bi sosyal sebeplerle doğum kontrolüne 
başvurulmuştur. Dinlerin olaya bakışı, 

doğum kontrolünde uygulanan usullere 
bağlı olarak farklılık göstermektedir. Ge
nellikle hamileliği önleyici tedbirler bir 
dereceye kadar müsamaha ile karşılan
mışsa da ana rahminde teşekkül etmiş 
çocuğun düşürülmesi şeklindeki bir mü
dahale tasvip görmemiş, yapılması ha
linde farklı dini, sosyal ve hukuki müey
yideler söz konusu olmuştur. 

İslam dininde toplumun temeli ola
rak kabul edilen aile kurumuna büyük 
önem verilmiş, bu kurumun korunması
nı ve sağlıklı işlemesini temin etme yö
nünde dini ve hukuki mahiyette bir dizi 
tedbir alınmıştır. Kur'an-ı Kerim'de insa
nı huzur ve saadete ulaştıran . onda sev
gi ve merhamet duygularını geliştiren 

karşı cinsin yaratılması Allah'ın varlığı
nın. kullarına lutuf ve ihsanının işareti 

olarak kabul edilmiş (er-Rum 30/ 21), bu 
sebeple bekarların evlendirilmesi emre
dilmiş ve ekonomik endişelerle evlilik 
kurumunun zayıflatılmaması istenmiştir 
(en-Nur 24 / 32). Hz. Peygamber de imka
nı olan kimselerin evlenmesini emretmiş 
(Buhari, "Nikal.ı'', 2; Müslim, "Nikiili", ı; 

Ebu Davud, "Nik~". 1). eş seçiminde. ko
casına sevgiyle bağlanan ve çocuk do
ğuran kadınların tercih edilmesini tav
siye ederek kıyamet gününde diğer üm
metlere karşı kendisine inananların çok
luğuyla övüneceğini belirtmiştir (Ebu Da
vud. "Nik~", 4; N esaT, "Nikal_ı", ll) . Bu 
tür naslar. İslam dininin neslin devamı
na ve çoğalmaya önem verdiğini ve hak
lı bir sebep olmaksızın doğum kontro
lüne gidilmesini tasvip etmediğini orta
ya koymaktadır. 

Doğum kontrolü hakkında İslam hu
kukunun hükmünü tesbit edebilmek için 
bu kontrolü sağlayan işlemin hamileliği 
önlemeye mi. yoksa ana rahminde oluş
muş çocuğu düşürmeye mi yönelik oldu
ğunun bilinmesi gerel<ir. İslam hukuk
çularının çocuğun oluşmasını önlemeye 
genelde olumlu baktıkları, bunun için 
alınan tedbirlerin tarafların ve özellikle 
annenin rızasıyla olması durumunda bir 
mahzur teşkil etmeyeceğini ifade ettik
leri görülmektedir. Bu konuda en eski 
ve en yaygın metot. erkeğin menisini dı
şarı akıtması demek olan azildir. Azlin 



Hz. Peygamber tarafından yasaklanma
dığı bilinmektedir (Buhari. "Nik~". 96; 
Müslim, "NikaJ:ı", ı 25- ı 38). Buna dayana
rak islam hukukçularının büyük çoğun
luğu, eşin rızasının alınması şartıyla az
li dinen meşrü bir doğum kontrolü yön
temi kabul ederler. Eşin razı olmaması 
durumunda Hanefiler ve mezhepteki ha
kim görüşe göre Şafifler azli rnekruh ka
bul ederken Hanbeliler caiz olmadığı

nı söylerler. Zahiri hukukçularından ibn 
Hazm'a göre ise azil haramdır (bk. AZiL). 

Azil dışında ilaç almak. vaginaya gebe
liği önleyici bir madde koymak. prezer
vatif kullanmak vb. yollarla da hamileli
ğin önlenmesi mümkündür. Bütün bun
larda göz önünde bulundurulması gere
ken husus. kullanılacak usulle annenin 
sağlığına zarar vermemektir. Aksi halde 
meydana gelen zararın türüne ve ağırlı
ğına göre doğum kontrolü tenzmen ve
ya tahrlmen rnekruh yahut haram ola
caktır. Bugün tıbbın getirdiği imkanlar
dan biri olarak spiral kullanılması ayrı
ca değerlendirilmelidir. Spiralin genelde 
hamileliği önleyici olarak işlev gördüğü 
bilinmekle beraber zaman zaman döl
lenmeyi engellemeyip rahimde teşekkül 
eden cenini dışarı atıcı bir fonksiyon ic
ra ettiği de anlaşılmaktadır. Bu durum
da spiral kullanımını . hamileliği önleme 
grubunda değil çocuk düşürme grubun
da değerlendirmek ve dini hükmünü de 
ona göre belirlemek gerekir. 

Rahime yumurta ulaştıran kanalların 
bağlanması veya erkeğin kısırlaştırılma
sı çağdaş doğum kontrolü metotların
dan bir diğeridir. Bu usuller de hamile
liği önleyici etkilere sahiptir ve bu yö
nüyle öbürleri gibi kısmi bir hoşgörü ile 
karşılanabilir. Ancak söz konusu yöntem
lerden bir kısmının geri dönülmez adım
lar olduğu ve kullananlar için değişik açı 

lardan sakıncalar doğurduğu. üstelik ge
nel olarak fıtratı değiştirmek anlamına 

da gelebileceği göz önünde bulunduru
lursa zaruret hali dışında bu tür yollara 
başvurulmamasının islam'ın genel pren
siplerine daha uygun düştüğü kabul edil
melidir. 

Ana rahminde oluşmuş ceninin düşü
rülmesi şeklindeki doğum kontrolü ise 
islam hukukçuları arasında geniş tartış
malara. özellikle hamileliğin hangi mer
halesinde bunun meŞrü sayılabileceği ko
nusunda çok farklı fikirlerio ortaya atı l

masına sebep olmuştur. islam hukuk
çularının çoğunluğuna göre hamileliğin 
hangi döneminde olursa olsun çocuk dü
şürmek caiz değildir. Bazı hukukçular 
ise bunu hamileliğin ilk dönemlerinde 

caiz görmekte ve sözü edilen süreyi aza
mi 120 günle sınırlandırmaktadırlar. Bu 
zamanlama, üçüncü kırk günde ana kar
nındaki çocuğa ruhun üfleneceği ve ka
derinin belirleneceğine dair hadise da
yanmaktadır (BuharT, "Bed'ü'l -l].all!:", 6). 
Bu süreden önce çocuk düşürmeyi mu
bah görenler. yaratılışın ancak bu saf
hada tamamlandığını ve insan olma vas
fının elde edildiğini düşünmektedirler. 

Ancak bugünkü tıbbi bilgiler, insan olu
şumunun 120 günden çok önce tamam
landığını ve ceninin rahim içindeki ha
reketinin anne tarafından hissedildiğini 
göstermektedir. Buna göre söz konusu 
dönem içinde çocuk düşürmeyi sakın
casız gören ictihadları yeni bilgiler ışı

ğında tekrar değerlendirmeye tabi tut
mak gerekmektedir. 120 günden sonra 
çocuk düşürmenin caiz olmadığı nokta
sında ise islam hukukçuları arasında gö
rüş birliği vardır (bk. ÇOCUK DÜŞÜRME). 

Klasik fıkıh kitaplarında azil veya is
teyerek gebeliğe son verme olayının fert 
planında ele alındığı, kişinin özel şartla
rı değerlendirilerek konuya yaklaşıldığı 
görülmektedir. Yukarıda kaydedilen gö
rüşler de bu çerçeve içinde değerlendi
r ilmelidir. Dünyada bir toplum politikası 
olarak doğum kontrolü, nüfus veya aile 
planlaması çalışmaları yeni olup konu
nun ilk savunucularından ingiliz Thomas 
Malthus, 1798'de üretim vasıtalarının sı
nırlı oluşuna ve nüfusun sürekli artışına 
dikkat çekmiş, evliliğin geciktirilmesini 
ve az doğum için çeşitli yollara başvurul
masını teklif etmiştir. Konunun islam 
alemine yansıması ise daha çok yeni ol
makla birlikte isıarn ülkeleri de dahil ge
lişmekte olan ülkelerin tamamı, aile ve 
nüfus planlaması yönünde yoğun bir 
kampanya ve propaganda ile karşı kar
şıyadır. Öte yandan nüfusun önemli bir 
güç kaynağı teşkil ettiği günümüzde, 
gelişmiş Batı ülkelerinin durmuş veya 
iyice azalmış nüfus artış oranlarını yük
seitici tedbir ve teşvikiere başvurduğu 
da bilinmektedir. Konunun bu yönünü 
de göz önünde bulunduran günümüz is
lam hukukçu ları. doğum kontrolü ve nü
fus planlamasına fert ve toplum açısın
dan ayrı ayrı yaklaşmakta, bunun bir 
toplum politikası olarak uygulanmasına 
genellikle karşı çıkmaktadırlar. Ayrıca 

islam dünyasındaki nüfus planlaması 
çalışmalarının belli ülkeler tarafından 

finanse edilişine de dikkat çekmekte ve 
bunun islam alemini zayıf düşürme mak
sadı taşıdığı, bu sebeple de nüfus plan
laması adı altında organize edilmiş bir 
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doğum kontrolü hareketinin uzun va
dede islam aleminin aleyhine bir sonuç 
doğuracağını söylemektedirler. Mısır' da 
Muhammed Ebü Zehre Tan?fmü'i- üsre 
ve tanzfmü 'n- nesi, Pakistan· da Mevdü
di Hareketü taf:ıdidi'n- nesi adlı kitap
larıyla bu fikre karşı çıkan islam alimle
ri arasında sayılabilir. Konuyla ilgili ola
rak islam aleminde bir hayli eser kale
me alınmış, geniş bir literatür oluşmuş
tur. Bu hususta yapılan yayınlarda islam 
alimlerinin genel tavrı , toplum politikası 
olarak nüfus planlamasının islam'ın ge
nel ilke ve amaçlarına uygun düşmediği 
yönündedir (bk. NÜFUS). 
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