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ERKAL, Mehmet

Dârül fü nun İlâ hi yat Fa külte si Mec-

mu ası, Ana do lu Mec mu ası, Mih rab, 

İc ti had, İs tan bul, İlk Ter bi ye ve Ted ri-

sat Mec mu ası, Ha yat, Ül kü, Ye ni Türk 

Mec mu ası, Si ya si İlim ler (Mül ki ye) ve 

İş der gi le rin de 200’e ya kın ma ka le si ya-

yım lan mış tır.
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ÿM. Cü neyt Ka ya

– —ERKAL, Mehmet
(1944-2015)

Ýslâm hukukçusu, akademisyen.˜ ™

Ada pa za rı’nın Ta rak lı il çe sin de doğ du. 

İl ko ku lun ar dın dan hıf zı nı ta mam la dı ve 

gir di ği İs tan bul İmam-Ha tip Oku lu’ndan 

1966’da me zun ol du. Da ha son ra bir yan-

dan imam-ha tip lik gö re vi ya par ken di ğer 

yan dan İs tan bul Yük sek İslâm Ens ti tü-

sü’nde oku ma ya baş la dı. Sı ra sıy la Top-

ha ne, Ka zan cı ve Dol ma bah çe ca mi le rin-

de ki top lam on dört yıl sü ren hiz met le ri 

sı ra sın da ca mi ce ma atiy le sı cak iliş ki ler 

kur du. 1970’te Yük sek İslâm Ens ti-

tüsü’nden me zun olun ca Ha tay’da ye dek 

su bay ola rak as ker lik yap tı (1972-1973). 
Sa lih Tuğ’un da nış man lı ğın da Er zu rum 

Atatürk Üniver si te si İslâmî İlim ler Fakül-

tesi’ ne bağ lı ola rak ha zır la dı ğı İslâm 

Ver gi Hu ku ku: Hu lefâ-i Râşidîn ve 

Eme vi ler Dev ri ad lı te ziy le dok to ra sı nı 

1981’de ta mam la dı. Er te si yıl Mar ma-

ra Üni ver si te si İlâhi yat Fa kül te si İslâm 

ken di ni gös te ren ve yak la şık iki yıl mü-

dür lü ğü nü yap tı ğı Ha yat mec mu asın da 

tam an la mıy la so mut la şan prag ma tist 

tav rı onu, bir yan dan Cum hu ri yet ide al-

le ri ni be nim se miş genç bir ne sil ye tiş tir-

me ama cı nı bay rak laş tır ma ya, di ğer yan-

dan Ni etzs che’nin et ki siy le -fel se fe da hil 

ol mak üze re- bü tün bil gi di sip lin le ri nin 

ha yat la, pra tik le iç içe ve on lar üze rin de 

et ki li ol ma sı ge rek ti ği ni ıs rar la sa vun ma ya 

sev ket miş tir.

Eser le ri. Te lif: Ye ni Ma‘lûmât-ı Me-

de niy ye ve Kånûniy ye (İs tan bul 1330; 
2. bas kı: Ma‘lûmât-ı Va ta niy ye, İs tan bul 
1341; 3. bas kı: Ma‘lûmât-ı Va ta niy ye, İs-
tan bul 1342); Devr-i İn tibâh Fel se fe si 

ve Fey le sof la rı (İs tan bul 1336); Târîh-i 

Fel se fe Not la rı: Kurûn-ı Cedîde Fel-

se fe sin den Des car tes ve Kar tez yen ler 

(İs tan bul 1336; sa de leş tir me: Des car tes 
ve Kar tez yen ler, haz. Er do ğan Er bay – Ali 
Ut ku, Kon ya 2006); Wil helm Le ib niz (İs-
tan bul 1337; sa de leş tir me: Des car tes ve 
Kar tez yen ler için de, haz. Er do ğan Er bay, 
Kon ya 2006); Kant ve Fel se fe si (İs tan-
bul 1339; kıs men sa de leş tir me: İs tan bul 
1997); Yurt Bil gi si (İs tan bul 1930); Sok-

rat (İs tan bul 1931); Kant’tan Par ça lar 

(İs tan bul 1935); Fi lo zo fi (İs tan bul 1935); 
Fi lo zo fi ye Baş lan gıç (İs tan bul 1936); 
Hu ku kun Muh te lif Cep he le ri ve Hu-

kuk İl mi (An ka ra 1938); Fel se fe ye Baş-

lan gıç (An ka ra 1944); Eko no mi Mes lek-

le ri: XVI. Yüz yıl dan Za ma nı mı za Ka-

dar (I, An ka ra 1945); Bir Fi kir Ada mı nın 

Ro ma nı: Zi ya Gö kalp (İs tan bul 1951; 2. 
bas kı: haz. Ay kut Ka zan cı gil – Cem Al par, 
İs tan bul 1984); Me rak ve Dik kat (An ka ra 
1956); Meh met Âkif: İslâmcı Bir Şairi n 

Ro ma nı (I-IV, An ka ra 1956; 2. bas kı: İs lâm-
cı Bir Şai rin Ro ma nı: Meh met Âkif, haz. 
Ay kut Ka zan cı gil – Cem Al par, Ankar a 
1986); Ne den Fi lo zof Yok? (Anka ra 
1957); Türk çü lük Dev ri, Milliyet çilik 

Dev ri, İn san lık Dev ri (An ka ra 1957); İh-

mal (An ka ra 1958); Ka dın-Er kek (İs tan-
bul 1960). Çe vi ri: Emi le Boi rac, Fel se fe 

yâhud Hik met-i Na za riy ye: Bi rin ci Ki-

tap: İlm-i Ahvâl-i Rûh (Der sa â det 1330); 
Hen ri Berg son, Ahlâk ve Di nin İki Kay-

na ğı. Bi rin ci Ki tap: Ah lâ kın İki Kay na-

ğı (İs tan bul 1933; bu ter cü me, Ye ni Türk 
Mec mu ası ’nın Teşrîni ev vel 1932 ta rih li ilk 
sa yı sın dan iti ba ren der giy le bir lik te for ma 
ha lin de oku yu cu la ra su nul muş tur). Eri-

şir gil’in ay rı ca Se bî lür reşâd, Mu al lim 

Mec mu ası, İc ti mâ iy yat Mec mu ası, 

Ye ni Mec mua, Dü şün ce, Büyük Mec-

mua, Dârül fü nun Ede bi yat Fa kül te si 

Mec mu ası, Der gâh, Millî Mec mua, 

1942’ye ka dar bu gö rev de kal dı. Bu gö-

revi sı ra sın da 1939-1942 yıl la rın da An ka ra 

Üni ver si te si Dil ve Ta rih-Coğ raf ya Fa kül te si 

de kan ve kil li ği ni üst len di ve Sos yo lo ji Ens ti-

tü sü’nde gö rev yap tı. 1942’de Cum hu ri yet 

Halk Fır ka sı’ndan Zon gul dak mil let ve ki li 

se çi lin ce aka de mik gö rev le rin den ay rıl dı. 

Al tın cı ve ye din ci dö nem ler de Tür ki ye Bü-

yük Mil let Mec li si’nde Zon gul dak mil let ve-

ki li ola rak bu lun du. Ha san Sa ka ta ra fın dan 

ku ru lan on ye din ci hü kü met te Güm rük ve 

Te kel, M. Şem set tin Gü nal tay hü kü me tin-

de İçiş le ri ba ka nı ol du. 1950 se çim le ri nin 

ar dın dan si ya se ti bı rak tı. Bir sü re Tür ki-

ye İş Ban ka sı’nca ku ru lan ya yın şir ke tin de 

mü dür mua vin li ği yap tı. 7 Şu bat 1965’te 

An ka ra’da ve fat et ti ve Ce be ci Asrî Me zar-

lı ğı’na def ne dil di.

Meh met Emin Eri şir gil fel se fe ala nın-

da, II. Meş ru ti yet’ten Cum hu ri yet’e ka-

dar uza nan sü reç te ge rek eser le ri ge rek-

se üst len di ği gö rev ler le önem li bir isim 

ol muş tur. Si ya sal ve en te lek tü el açı dan 

ol duk ça ha re ket li ge çen bu dö nem de Eri-

şir gil’in fel sefî yak la şı mın da bir ta kım de-

ği şik lik ler mey da na gel diy se de ge nel de 

onun Tür ki ye’de bir fel se fe kül tü rü nün 

oluş ma sı ve yay gın laş ma sı hu su sun da ça-

ba gös ter di ği ni söy le mek mümkündür . Bu 

doğ rul tu da ver di ği dersler le, ki tap ve ma-

ka le le riy le hem Türk çe bir felsef e li tera-

tü rü nün oluş ma sı na hem de Türk çe’nin 

fel se fe di li ola rak ge li şi mi ne önem li kat kı-

lar da bu lun muş, fel se fe nin bir “ce vaplar 

bü tünü” ol mak tan zi ya de ezelî-ebedî “so-

ru lar bütü nü” ol du ğu nu vurgu la yıp bu so-

ru lar la uğ raş ma nın in san zih ni nin ge liş-

me si açı sın dan ge rek li li ği ni sa vun muş tur.

Bi li min çe şit li dal la rın da ki hız lı ge liş-

me ler ne ti ce sin de or ta ya çı kan po zi ti-

vist, ma ter ya list, na tü ra list, ev rim ci, ka tı 

de ter mi nist yak la şım la rın Os man lı-Türk 

en te lek tü el le ri ni de et ki le me si ne tep ki 

ola rak 1920’le rin ilk yıl la rın da Dergâh 

mec mu ası et ra fın da ge li şen Berg son cu lu-

ğun ön de ge len sa vu nu cu la rı ara sın da yer 

alan Eri şir gil bu tav rı nı iler le yen yıl lar da 

bir yan dan Al man ide aliz mi (Fich te), di ğer 

yan dan Wil li am Ja mes ve John De wey’in 

prag ma tist fel se fe siy le bes le miş tir. Her 

şe yi po zi ti vist yön tem ler le açık la ma ça-

ba la rı na yö nelt ti ği eleş ti ri ler de Berg son 

fel se fe sin den ya rar lan sa da Berg son cu 

an lam da sez gi yi bir bil gi kay na ğı ola rak 

be nim se me fik ri ne me sa fe li dur muş, bu 

tav rı za man için de onu prag ma tiz me yak-

laş tır mış tır. Bu yak la şım da ye ni ku ru lan 

Cum hu ri yet’in si ya sal ve ide olo jik ih ti yaç-

la rı nın baş lı ca et ken ol du ğu gö rü lür. Eri-

şir gil’in Millî Mec mua’da ki ya zı la rın da 
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1961-1964 yıl la rın da Üs kü dar İmar ve Kül-

tür Der ne ği’nin men su bu ola rak ba zı kül-

tü rel fa ali yet le re ka tıl dı. 1 Ekim 1964’te 

İs tan bul’da ve fat et ti ve Ka ra ca ah met 

Me zar lı ğı’na def ne dil di.

Ge rek ya zı la rı ge rek se ro man la rıy la ya-

şa dı ğı yıl lar da pek faz la dik ka ti çek me yen 

Sa fi ye Erol’un Ka dı kö yü’nün Ro ma nı 

(1938), Ül ker Fır tı na sı (1944), Ci ğer de-

len (1946) ve Di ney ri Pa pa zı (1955) ad lı 

ro man la rı ga ze te ler de tef ri ka edil dik ten 

son ra ya yım lan mış tır. 1940’lı yıl la rın ikin ci 

ya rı sın da ön ce Sa mi ha Ay ver di, onun va-

sı ta sıy la da Ke nan Rifâî ile ta nı şır (1948), 
böy le ce ha ya tın da ye ni bir dö nem baş lar. 

O za ma na ka dar ce vap lan dı ra ma dı ğı bir-

çok so ru yu, hal le de me di ği me se le le ri Ke-

nan Rifâî’nin soh bet le rin de öğ ren dik le riy-

le hal le der; bu şe kil de yıl lar dır için de esen 

fır tı na lar di ner ve ru hen sükûne te ka vu-

şur. İlk ya zı la rın dan iti ba ren bir ka dın du-

yar lı lı ğı nın hâkim ol du ğu eser le rin de Do ğu 

ve Ba tı kül tü rün den ge len özüm sen miş 

yo ğun bir ha va dik ka ti çe ker. Eser le rin de 

çev re göz lem le ri ne, bu göz lem ler den çı-

kar dı ğı so nuç la ra yer ve rir; şe hir, so kak, 

hay van, çi çek ve bö cek le re bi le fark lı bir 

açı dan yak la şır. Za man za man kü çük yaş-

ta an ne sin den din le di ği hikâye ve anek-

dot la rı an la tır ken Ke şan ağız özel lik le ri ni 

kul la nır. 1930’lu yıl la rın İs tan bul’una ya zıl-

mış bir ne vi ağıt sa yı la bi le cek olan Ka dı-

kö yü’nün Ro ma nı’nda, da ğı lan Os man lı 

Dev le ti’nden mo dern Tür ki ye’ye ge çi şin 

or ta ya çı kar dı ğı prob lem ler an la tıl dı ğı gi-

bi yer yer es ki İs tan bul’un gün de lik ha yat 

tas vir le ri ne de yer ve ri lir. Ta sav vufî bir 

muh te va ile ka der fik ri nin hâkim ol du ğu, 

bü yük öl çü de kül tür de ği şim le ri nin ele 

alın dı ğı, yer yer oto bi yog ra fik özel lik ler de 

gös te ren Ül ker Fır tı na sı, Ba tı kül tü rü nü 

özüm se miş ro man kah ra ma nı nın yer li ve 

millî de ğer ler kar şı sın da bir ba kı ma uyum 

ara yı şı nın hikâye si dir.

Sa mi ha Ay ver di’nin “uya nık ve tah-

lil ci bir ka fa” di ye ni te le di ği Sa fi ye Erol 

TDV İslâm An sik lo pe di si’nde (DİA) 
baş ta “bey tülmâl, ciz ye, ga ni met, öşür, 

zekât” ol mak üze re ön dört mad de si çık-

mış, İs lam’da İnanç İba det Ve Gün lük 

Ya şa yış An sik lo pedi si’nde de (İs tan bul 
1997) ba zı mad de le ri ya yım lan mış tır. Ma-

ka le le rin den ba zı la rı şun lar dır: “İslâmın 

İlk De vir le rin de Pa ra ve Ze kât Ni sa bı nın 

He sap lan ma sı” (MÜİFD, sy. 3 [1985], s. 79-
101); “Bey tü’l-Mâl” (MÜİFD, sy. 4 [1986], 
s. 9-22); “Ma de ni Para, Bank not ve Kâğıt 

Pa ra Mü ba delesin de Faiz” (Pa ra, Fa iz ve 
İs lam, İs tan bul 1992, s. 161-182); “Se fer le 

İl gi li Me sa fe Öl çüm le ri” (Se fe ri lik ve Hü-
küm le ri, İs tan bul 1997, s. 153-170); “Top-

rak Mah sul le ri nin Zekâtı: Öşür” (İslâm Hu-
ku ku Araş tır ma la rı Der gi si, sy. 10 [Kon ya 
2007], s. 9-35); “Usûl Is tı lah la rı nın Or ta ya 

Çı kı şın da İs lam Fe tih le ri nin Ro lü: İs tihsân 

Ör ne ği” (İslâm Hukuku Araştırmaları Der-
gisi, sy. 21 [2013], s. 11-28).
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Cumhuriyet dönemi romancý ve yazarý.˜ ™

2 Ocak 1902 ta ri hin de Edir ne’ye bağ lı 

Uzun köp rü’de doğ du. Ba ba sı Uzun köp rü 

Be le di ye si kâtip le rin den Sâmi Bey, an ne si 

Bek taşî Tek ke si’ne men sup Ke şan lı Emi-

ne İk bal Ha nım’dır. Ai le 1906’da İs tan-

bul Üs kü dar’a ta şı nın ca il ko ku lu bu ra da 

oku du. Ar dın dan Fran sız Mü reb bi ye ler 

Oku lu’na de vam et ti; 1914’te Al man Li-

se si’ne kay dol du. 1917’de Türk-Al man 

Dost luk Der ne ği’nin ara cı lı ğıy la git ti ği 

Al man ya’nın Lü beck şeh rin de özel Fal-

kenp latz Li se si’nden me zun ol du (1919). 
Al man ya’da çı kan ba zı olay lar üze ri ne 

ay nı yıl İs tan bul’a dön dü. Bir sü re son ra 

or ta lık ya tı şın ca tek rar Al man ya’ya git-

ti ve 1921’de Marburg an der Lahn’da 

yük sek tah si le baş la dı. Kısa bir süre de 

Freiburg’ da ki Re al Gymna si um’a devam 

et ti. 1923’te Mü nih Üni ver si te si’ne geç ti; 

bu ra da klasik Arap şiirinde bitki adlarına 

dair “Die Pflan zen na men in der al ta ra bi-

schen Poe sie” ad lı te ziy le dok tor un va nı nı 

al dı (1926). Er te si yıl yur da döndü . Sa fi ye 

Sa mi adıy la Sel ma La ger löff’ten ter cü me-

ler yap tı; Millî Mec mua’da fikrî ya zı lar ve 

Dilârâ im za sıy la kü çük hikâye ler ya yım-

la dı. 1931’de ev len di. 1943’te ki Be le di ye 

Mec li si üye li ği dı şın da her han gi bir gö rev 

al ma dı. Ha va dis, Son Ha va dis ve Ye ni 

İs tan bul ga ze te le riy le Türk Yur du der-

gi sin de millî ve kül tü rel me se le ler, örf, 

âdet ve ge le nek ler üze ri ne ya zı lar yaz dı. 

Huku ku Ana bi lim Da lı’nda öğ re tim gö rev-

li si ol du, 1987’de do çent un va nı nı al dı. Bir 

sü re Ürdün’de araştırma lar da bu lun du. 

1993’te profesör lü ğe yük sel di, 1996’da 

Sa kar ya Üni ver si te si İlâhi yat Fa kül te si de-

kan lı ğı na ta yin edil di ve iki dö nem de kan-

lık yap tı. 28 Şu bat (1997) sü re cin den öğ-

ren ci le rin et ki len me me si için bü yük gay-

ret gös ter di, fa kül te de ka li te li bir öğ re tim 

or ta mı oluş tur ma ya ça lış tı. 2002 yı lın da 

tek rar Mar ma ra Üni ver si te si İlâhi yat Fa-

kül te si’nde ki gö re vi ne dön dü ve 2011’de 

emek li ye ay rıl dı. Ay nı fa kül te de ve 29 Ma-

yıs Üni ver si te si Ulus la ra ra sı İslâm ve Din 

Bi lim le ri Fa kül te si’nde yük sek li sans ders-

le ri ne gir me ye, tez da nış man lı ğı yap ma ya 

de vam et ti. Son dö nem le ri hıf zı nı pe kiş tir-

me ya nın da sağ lık prob lem le riy le geç ti ve 

25 Ekim 2015’te ve fat et ti. Hoş soh be tiy-

le ta nı nan, ar ka daş la rı ta ra fın dan se vi len 

bir ki şiy di. İslâm huku ku nun he men her 

alanın da el li ye yakın yük sek li sans ve dok-

to ra te zi yö ne ten Er kal, ilmî ça lış ma la rı nı 

İslâm ta ri hi nin er ken dö ne min de ki malî 

hu kuk üze ri ne yo ğun laş tır mış tır.

Eser le ri. 1. Zekât: Bil gi ve Uy gu la ma 

(İs tan bul 2004). 2. el-Me½âdi rü’l-šadîme 

li’l-išti½âd ve’l-mâliy ye ti’l-İslâmiy ye 

ve muvâze ne tühâ fîmâ bey nehâ (İs-
tan bul 2008). 3. İslâm’ın Er ken Dö ne-

min de Ver gi Hu ku ku Uy gu la ma la rı 

(İs tan bul 2009). Meh met Er kal’ın dok to ra 

te zi ni göz den ge çi re rek ye ni kay nak lar la 

zen gin leş ti rip ha zır la dı ğı bu ese ri, Cum-

hu ri yet Tür ki ye si’nde İslâm malî hu ku ku-

na da ir ilk aka de mik ça lış ma olan Sa lih 

Tuğ’un İs lam Ver gi Hu ku ku nun Or ta ya 

Çı kışı baş lık lı ese ri nin (An ka ra 1963) de-

va mı ni te li ğin de dir. Mu ham med Hamîdul-

lah’ın ge liş tir di ği yak la şım ve araş tır ma 

ko nu la rı ışı ğın da şe kil le nen Tuğ’un araş-

tır ma sı Hz. Pey gam ber dö ne miy le sı nır-

lıy ken Er kal, Hu lefâ-yi Râşidîn dö ne mi ni 

de nis be ten da ha zen gin atıf lar ve kay-

nak lar la in ce le miş tir. Bü yük ço ğun lu ğu 

İslâm malî hu ku kuy la il gi li çe şit li ma ka le-

ler ka le me alan ve teb liğ ler su nan Er kal’ın 

Safiye Erol
Mehmet Erkal
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