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SLÂM HUKUKUNDA SUÇLA MÜCADELE YÖNTEMLER
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Suç, insanl d n bir gerçedidir. Suçsuz bir dünya tahayyül etmek mümkündür, bu hepimizin temennisidir ama bunun pratidi yoktur. Çünkü insanl k
var olal dan beri suç i lenmektedir.1 Asr- Saâdet diye tâbir edilen Peygamber
döneminde dahi suç i lenmi tir. Dolay s yla k smen veya lokal olarak mümkün olsa bile tamamen suç ve suçludan ar nd r lm bir dünya imkans zd r.
Neden suç i lendidi meselesi, müstakil bir ara t rmaya konusu olacak
kadar kapsaml bir sorundur. Ama temel nedenler aras nda yarat l tan gelen
farkl l klar,2 ihtilaf gerçedi,3 insan n güzel hasletler yan nda, çirkin huylar da
benlidinde bar nd rm olmas ,4 gerek insan n kendi iç dünyas , gerekse birçok d faktörler ki iyi suç i lemeye iten temel faktörler aras nda say labilir.
Bu itibarla dinimiz insan hiç suç i lemez bir varl k olarak görmemi aksine
suç i lemenin insanî bir özellik oldudunu söylemi tir. Burada yatan espri
udur: cnsan melek dedildir, insan sorumlu bir varl kt r, iradesi olan bir var*
1

C.Ü. clahiyat Fakültesi cslâm Hukuku Anabilim Dal Ödr. üyesi/serturhan@cumhuriyet.edu.tr

Mâide (5), 27-31.
Hz. Peygamber, insanlar n madenler gibi farkl l k arz ettiklerine dikkat çekmi tir. Bkz. Buhârî, “Enbiyâ”, 19,
“Menâkib”, 1; Müslim, “Fedâilü’s-sahâbe”, 199; Ahmed b. Hanbel, II, 257, 260, 391, 438…
3
Hûd (11), 118-119.
4
Bu konuya ili kin baz ayetler için bkz. Nisâ (4), 28, 115, 128; A‘râf (7), 24; Hicr (15), 47; csrâ (17), 11; Kehf (18),
54; Enbiyâ (21), 31; Necm (53), 39-40; Meâric (70), 19; cnsan (76), 3; Beled (90), 10; eems (91), 8...
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l kt r. Bir yarat l gayesi bulunmaktad r. O da kulluk5 ve güzel amel yapmada yar t r, imtihand r.6 cnsan hiç suç ve günah i lememi olsayd imtihan n,
iradenin, akl n, sorumlu tutulman n bir anlam kalmazd . Nitekim bu gerçedi
beyan badlam nda Hz. Peygamber, “Nefsim kudretinde olan Allah’a yemin
ederim ki ayet siz günah i lememi olsayd n z, Allah sizi götürür, sizin yerinize günah i leyip daha sonra tevbe eden bir topluluk getirir, onlar bu günahlar ndan dolay Allah’tan af talep ederler de, Allah da onlar affederdi” 7
buyurmu tur.
Dolay s yla suç i leme bireysel düzeyde kald d sürece bir noktaya kadar dodald r. Dodal olmayan suçun bireysellikten ç k p yayg nla mas , süreklilik arz etmesi, rutin hale gelmesi, bireysel ve toplumsal huzur ve bar tehdit eder hale gelmesidir. Bu durumda tehlike çanlar çal yor demektir. Günümüzde dünyada suç i leme oranlar korkunç derecede artmaktad r. Ülkemizde
dahi her insafl ki iyi utand racak, tüylerini ürpertecek, parmak s rtacak
cinsten daha önceden a inas olmad d m z tür ve tarzlarda suçlar i lenmektedir.8 Suçlar n bu denli artmas ve yayg nl k kazanmas n n temelinde büyük
oranda dinî ve ahlakî dederlerden yoksunluk dolay s yla insan insan yapan
hasletlerdeki dejenerasyonun yatt d n dü ünüyoruz. Bu itibarla cslâm Hukukunun suçla mücadelede izledidi yöntemlerin ortaya konulmas önem arz
etmektedir.
Çal ma suçla mücadele badlam nda olunca as l konuya basamak olu turmas bak m ndan ki i ve kamu güvenlidini en fazla tehdit eden suçlar n
yasaklanma gerekçelerine yer vermeyi uygun gördük. cslâm Hukuku vahye
istinad eden bir hukuk oldudundan, suçla mücadelede akide boyutu son derece önemlidir. Bu nedenle suçla mücadele yöntemlerinin ilk s ras nda inanç
alt yap s , daha sonra bu inanc n somut göstergesi ibadet ve güzel ahlaka yer
verilmi tir. Akabinde sadlam temeller üzerine bir evlilidin suçu önlemedeki
5

Zâriyât (51), 56.
Mülk (67), 2.
Tevbe (9), 11.
8
Son günlerde bas nda yer alan bir haber öyledir: Türkiye'de geçen y l her gün ortalama 1336 suç i lenirken, bu y l n
9 ay nda bu rakam 2191'e yükseldi. Bu say asayi olaylar n n yakla k % 60 oran nda artt d n gösterirken, müstehcen
suçlardaki art ise üçe katland (Hürriyet Gazetesi, 14 Kas m 2006 Sal ).
Bir ba ka haber’e göre 10 gençten 4'ü sigara; 10 erkekten biri de düzenli alkol içiyor. Uyu turucu oran ise korkunç...
Her 10 gençten 2'si bir çe it uyu turucu deniyor ve biri kullanmaya devam ediyor (Sabah Gazetesi, 16 Ekim 2006
Pazartesi).
Bir ba ka haber de öyledir: Liseliler aras nda yap lan ankette, ürkütücü sonuçlar ç kt . Gençler iddet görüyor, iddet
uyguluyor. % 66's alkol, yüzde 26's uyu turucu al yor.
Ankette gençlerin % 74'ünün ailede anne veya babas ndan iddet gördüdü, % 65'inin de ba kalar na iddet uygulad d
belirlendi. Gençlerin % 60' , okulda bir çetenin içinde oldudunu belirtirken % 51'i de anne ve babas n n birbirine kar
iddetine tan k olduklar n söylediler (Halka ve Olaylara Halka ve Olaylara Tercüman Gazetesi, 12 Ekim 2006 Perembe).
Ayr ca Türkiye’de çok yak n zamanda ortaya ç kan seri katiller olay da verilebilecek bir ba ka haber örnedidir.
Katillerden baz s n n bu i i zevk için yapt d n ifade etmesi durumun vehametini ve ürkütücülüdünü ortaya koymaktad r (Hürriyet Gazetesi, 24 Ekim 2006 Sal ).
Tüyler ürperten bir ba ka haber de öyledir: czmir'de, annesi F.B. ve ayn evde kald d üç ki inin i kencesine udrad d
ileri sürülen ve kald r ld d hastanede tedaviye al nan 17 ayl k N.N.B.'nin yap lan adli t p muayenesinde, defalarca
tecavüze udrad d belirlendi. Al nan sperm örneklerinin kriminal incelemesi yap l rken, bu inceleme sonucu minik
çocuda kimlerin tecavüze kalk t d belirlenecek (Hürriyet Gazetesi, 31 Ekim 2006 Sal ).
Bunlar d nda neredeyse rutin hale gelen kapkaç olaylar ve bu olaylar çerçevesinde i lenen cinayetlerde çok ucuza
heder edilen insan hayatlar da suç i lemenin ne derece tehlikeli boyutlara ula t d n n bir ba ka göstergesidir.
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etkileri ile çevre ve editim faktörleri üzerinde durulmu tur. Bu yöntemlerden
sonra bireysel, toplumsal ve idarî alanda al nabilecek somut tedbirler ortaya
konulmu , en son mücadele ekli olarak da müeyyide konusuna yer verilmi tir.
I-SUÇ KAVRAMI
Makalenin omurgas n cslâm Hukuku aç s ndan suçla mücadele yöntem
ve tedbirleri olu turunca bu as l konuya zemin olu turmas bak m ndan cslâm
Hukuku’nda suç say lan fiillere, yasaklanma hikmetlerine ve hangi hukukî
yararlar ihlal ettiklerine yer verilmesi isabetli olacakt r.
Hukukta suç, ceza tehdidini hâvî olan bir kanunun, cezaî ehliyeti hâiz
bir ah s taraf ndan icraî veya ihmalî olabilen haricî bir hareketle ve hukuka
ayk r olarak ihlal edilmesidir.9
cslâm hukukçular aras nda Mâverdî (ö.450/1058)’nin yapt d tan m n
ön plana ç kt d n görmekteyiz. Mâverdî’ye göre suç “Allah Teâlâ’n n hadd ve
ta’zîr ile cezaland rd d er’î yasaklard r.”10 cbarede geçen “hadd” lafz n
“ er’an miktar belirlenmi ceza” olarak alg lamak gerekmektedir. Böylece
k sas cezalar 11 ve diyetler12 de bu kapsam içerisine girmektedir.
O halde suç, “kar l d nda ceza öngörülen yasak bir fiilin yap lmas veya yap lmas emredilen bir fiilin terk edilmesi”13 daha öz bir ifadeyle bir emrin ihmali veya bir yasa n ihlali demektir.14
Hadd gerektiren suçlar zina, kazf, sarho luk, h rs zl k, hirâbe
(e kiyal k), irtidat ve bady (devlete kar isyan) suçlar ndan olu maktad r.15
F k h literatüründe k sas; adam öldürme gibi hayata son verme veya
yaralama, koparma yahut da kesme gibi müessir fiiller kar l d nda öngörülen denk cezaya verilen isimdir.16 K sas gerektiren suçlar, adam öldürme ve
müessir fiiller olarak iki k sma ayr l r.

9
Alacakaptan, Udur, Suçun Unsurlar , Ankara, 1970, s. 10; Dönmezer, Sulhi-Erman, Sahir, Nazarî ve Tatbiki Ceza
Hukuku (Genel K s m), cstanbul 1997, I, 311; Önder, Ayhan, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), cstanbul 1992, s. 6;
Artuk, Emin, Suç Genel Teorisi (Ceza Hukuku El Kitab içerisinde), cstanbul 1989, s. 193.
10
!R S , T U S V WX # - Y Z [
Mâverdî, Ebu’l-Hasan Ali b. Muhammed, el-Ahkâmu’s-sultâniyye ve’lvilâyâtü’d-dîniyye (n r. Hâlid Abdullatîf), Beyrut 1410/1990, s. 361. Dider tan mlar için bkz. Ebû Ya‘lâ, el-Ahkâmu’ssultâniyye, s. 257; Serahsî, el-Mebsût, XXVII, 84.
11
Bkz. cbnü’l-Hümâm, Kemâlüddîn Muhammed b. Abdilvâhid (ö.861/1456), Fethu’l-kadîr, Beyrut, ts. (Dâru’l-Fikr),
V, 212; cbn Nüceym, Zeynüddîn b. cbrahim (ö.970/1562), el-E bâh ve’n-nezâir, Beyrut 1993, V, 2; Bilmen, Ömer
Nasuhi (ö.1971), Hukuk slâmiyye ve Ist lâhât F kh yye Kamusu, cstanbul 1967, III, 188.
12
Ebû Zehra, Muhammed (ö.1974), el-Cerîme, Kahire, ts. (Dâru’l-Fikri’l-Arabî), s. 25.
13
Ûdeh, Abdulkâdir (ö.1954), et-Te rî‘u’l-cinâi’l- slâmî, Beyrut 1415/1994, I, 66; Ebû Zehra, a.g.e., s. 24.
14
Dadc , eamil, “cslam Ceza Hukukunda crade-Suç cli kisinin Cezaya Etkisi”, Marife, III/1, Konya 2003, s. 72.
15
Ûdeh, a.g.e., I, 79; II, 345; Geni bilgi için ayr ca bkz. Mansour, Aly Aly, Hudud Crimes (ICJS’ adl eserin içinde),
Oceana Publications Inc., New York 1982, s. 195-201. Kr . Avvâ, Muhammed Selîm, Fî Usûli’n-nizâmi’l-cinâi’lslâmî, Kâhire 1983, s. 130 vd.
16
Serahsî, el-Mebsût, XXVI, 60, 63; Tûrî, Muhammed b. Hüseyin b. Ali (ö.1004/1595), Tekmiletü’l-Bahri’r-râik,
Beyrut 1413/1993, VIII, 324; Ûdeh, et-Te rî‘u’l-cinâî, I, 114; Ebû Zehra, el-Cerime, s. 98; Bassiouni, M. Cherif,
Sources of Islamic Law (Islamic Criminal Justice System), Oceana Publications Inc., New York 1982, s. 203 vd;
Bilmen, Ist lâhât, III, 18; Avvâ, Fî Usûli’n-nizâmi’l-cinâi’l- slâmî, s. 235 vd; Dadc , eamil, slâm Ceza Hukukunda
Hah slara Kar
lenen Müessir Fiiller, Ankara 1966, s. 41.
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cçerisinde suçlar n da bulundudu taabbüdî hükümlerin illeti (illet-i
matlûbe)17 salt itaat, ta‘zîm ve teslimiyettir.18 Bir ba ka ifadeyle bütün ibadetlerin, emir ve yasak kapsam na giren hükümlerin illeti âlemlerin Rabb na
kulluk izhâr etmek ve emrine imtisal etmektir.19 Bu tür hükümlerin vaz’ edili gerekçeleri/illetleri akl n kavrama alan d nda oldudundan, bu hükümlerin as l illeti eâri‘in hitab d r. Suç say lan fiillerden kaç nman n temel gerekçesi/illeti eâri’in bu yasak emrine itaat etmek olunca bir mü’mine dü en görev bu yasaklara titizlikle uymak olacakt r.
A- Yasaklanma Hikmetleri20
17
F k h usûlünde genellikle hükmü gerçekle tirdidi kabul edilen aç k ve istikrarl vas f anlam nda kullan lan illet
kavram n n özellikle eafiî (ö.204/820) den itibaren f k h usûlündeki terim anlam na yak n biçimde kullan lmaya
ba land d görülmektedir. clletin artlar : a) Zâhir (aç k) olmas , b) Munzab t olmas ; istikrarl ve objektif olup ki iden
ki iye dedi kenlik göstermemesi, c) Hükmün konulmas na münâsip bir vas f olmas yani hikmeti gerçekle tirmi
olmas , d) Kâs r olmay p müteaddî olmal . Yani ait oldudu asla münhas r kalmay p benzer meselelere de sirâyet
edebilmeli (ta‘diye-geçi lilik). Bkz. eelebî, Ta‘lîlü’l-ahkâm, s. 112 vd; Hallâf, Abdulvâhid, Masâdiru’t-te rî‘i’l- slâmî
fî mâ lâ nassa fîh, Dâru’l-kalem, 1402/1982 s. 49-52; Zekiyyüddîn ea‘bân, Usûlü’l-f khi’l- slâmî, Kahire 1963-64, s.
128-129, 138-141; Ebû Zehra, Usûlü’l-f kh, Kahire, ts. (Dâru’l-Fikri’l-Arabî), s. 221; ea‘bân, a.g.e., s. 138; eâkiru’lHanbelî, Usûlü’l-F khi’l- slâmî, Mekke 1422/2002, s. 322 vd; Zuhaylî, Vehbe, Usûlü’l-f khi’l- slâmî, D ma k 1986, I,
671-674; Koca, Ferhat, slâm Hukuk Metodolojisinde Tahsis, cstanbul 1996, s. 145 vd; Zeydân, Abdulkerîm, el-Vecîz
fî Usûli’l-f kh, Baddad 1407/1987, s. 195, 200, 204-208; Sa‘dî, Mebâhisü’l-ille fi’l-k yâs, s. 101 vd; Atar, Fahrettin,
F k h Usûlü, cstanbul 2002, s. 63, 65-66; Dönmez, cbrahim Kâfî, “cllet”, D A, XXII, 117-120; Erturhan, “Usulcülere
Göre Bir Hükmün Birden Çok clletle Ta’lîli”, slâm Hukuku Ara t rmalar Dergisi, Konya, Nisan 2005, sy. 5, s. 95124.
18
eât bî, Ebû cshâk cbrahim b. Mûsa b. Muhammed (ö.790/1388), el-Muvâfakât, II, 308-309.
19
Karadâvî, Yusuf, el-‘ bâde fi’l- slâm, Kâhire 1405/1985, s. 118.
20
F k h terminolojisinde hikmet; “hükmün konulu amac ” (makâs d- eâri‘) veya bu hükümle sadlanmak istenen
maslahat (masâlih-i ibâd) anlam ndad r. Veya hikmet; a) Hükmün konulmas na münasip dü en mana/gerekçe, b) Bir
zarar veya zorludun giderilmesi veya bir menfaatin elde edilmesi eklinde eer‘î bir hükmün te rîine terettüp eden
semere veya maslahat. Bir ba ka ifadeyle hikmet, eâriin, hüküm vaz’ ederken bir menfaat n celbi, bir zarar veya
zorludun def’i eklinde gözettidi maslahatt r. cçki ve kumar n, insanlar aras na budz ve dü manl da neden olmas ve
onlar ibadetten al koymas nedeniyle yasaklanmas (Mâide, 5/90-91); mallar n n temizlenmesi gerekçesiyle zenginlerin mallar ndan zekat al nmas n n emredilmesi (Tevbe, 9/103); hayat n korunmas amac yla kâtillere k sas n uygulanmas (Bakara, 2/179); kolayl k sadlama amac yla yolculuk an nda orucun tutulmamas na ruhsat verilmesi (Bakara,
2/185); evlatl klar n öz evlat gibi olmad klar , dolay s yla onlar n bo ad klar kad nlarla evlenmenin önünde hukukî bir
engelin bulunmad d n vurgulamak amac yla Hz. Peygamber’in Zeynep’le nikahlanmas (Ahzâb, 33/37) gibi ayetlerle;
evlilik hayat boyunca sevgi bad n n devam etmesi amac yla evlenilecek kad nlar n görülmesinin gerekli bulunmas
(Tirmizî, “Nikâh”, 5), yine gözün ve rz n haramlardan korunmas amac yla evlilidin te vik edilmesi (Buhârî, “Savm”,
10; “Nikâh”, 2-3; Müslim, “Nikâh”, 1, 3; Ebû Dâvûd, “Nikâh”, 1; Tirmizî, “Nikâh”, 1; Nesâî, “Nikâh”, 3; “S yâm”,
43; cbn Mâce, “Nikâh”, 1; Dârimî, “Nikâh”, 2; Ahmed b. Hanbel, I, 58, 278, 424-425, 432, 447) hep bahse konu
hükümlerin hikmetleri cümlesindendir. Usulcülerin çodunluduna göre nasslar n hikmetle ta‘lîl edilmesi mümkün
dedildir. Çünkü hikmet, illet gibi aç k ve munzab t/istikrarl olmay p gizli ve dedi ken (muzdarib)dir. Seyfeddîn
Âmidî ve Safiyyüddîn el-Hindî’ye göre zâhir ve munzab t olmas halinde hikmetle de ta‘lîl caizdir. Fahreddîn Râzî ise
hikmetin, illetin de illeti oldudu yakla m ndan yola ç karak hikmetin dodrudan hükmün de illeti olacad dü üncesindedir. eât bî’nin de hikmeti illet yerine kulland d görülmektedir. cslâm bilginleri er‘î hükümlerin, bir maslahat celb
veya bir mefsedeti ve zarar def’ eklinde mutlaka insanlar n maslahatlar n gerçekle tirme üzerine binâ edildidi
hususunda görü birlidi içerisindedirler. eu kadar var ki bu hikmet bütün hükümler bak m ndan zâhir ve munzab t
olmayabilir. Meselâ, al veri in hikmeti ihtiyaçt r ama her al veri yapan n ihtiyaç nedeniyle al veri yapt d söylenemez. Yolculuk esnas nda namazlar n k salt lmas ve orucun tutulmayabilecedinin hikmeti me akkattir ama her
yolculuk yapan n s k nt ya marûz kalacad dü ünülemez. Baz lar na göre yolculuk çok zevk verici olabilir ve çok rahat
geçebilir. euf‘a hakk n n hikmeti, yabanc bir mü teriden payda lara gelebilecek muhtemel zarar n engellenmesidir
ama her yabanc mü terinin zarar vermesi dü ünülemez. Belki bu mü teri ortaklardan daha uyumlu ve hay rl da
olabilir. K sas n uygulanmas n n hikmeti hayat n cinayetlere kar korunmas d r. Ama her k sas cezas hayat korumayabilir. Yani uygulanan k sas cezalar ndan sonra yine cinayetler olabilir. Görüldüdü üzere hikmet her durumda genel
geçer, aç k ve munzab t olan bir vas f olmad d ndan usulcülerin çodunludu hükümleri hikmetlere dayand rmam lar,
bunun yerine zâhir, munzab t ve müteaddî bir vas f olan “illet”e dayand rm lard r. Yukar daki örneklerden hareketle
somutla t rmak gerekirse, al veri in illeti akit, namazlar n k s lmas ve orucu tutmama ruhsat n n illeti yolculuk, uf‘a
hakk n n illeti kom uluk veya ortakl k, k sas cezas n n illeti kasten ve haks z yere masum bir ki inin katledilmesi
olarak belirlenmi tir. Bütün bu illetler hem aç k, hem de objektiftir. Buradan hareketle usulcüler, “eer‘î hükümler var
olu ve yok olu bak m ndan hikmetlerine dedil illetlerine göre cereyan eder” veya “illet varsa hüküm de var, hikmete

' (W

& 4 4

1

#(

Y 1 ( .3

( % DP

cslâm hukuku aç s ndan e yada aslolan ibâhedir21 kural geredince insan n evrendeki bütün e yada intifa hakk bulunmaktad r. eu kadar var ki bir
insan n dider insan üzerinde intifa hakk yoktur. Çünkü bir insan, dider insan
için yarat lmam t r. Onun yarat l gayesi Allah’a kulluktur. Dolay s yla bir
insan n dider insan n hayat, din, ak l, mal, rz-namus ve erefine yönelik
tasarruflar nda aslolan hürmettir. Hatta bir insan kendi hayat ve rz nda
dahi diledidi gibi tasarrufta bulunamaz. Bu haklar, insana dodrudan dodruya
“hakkullah” kapsam nda bah edilen esas haklar ndand r. Bu haklara taarruz
büyük günahlardand r. Ak l ve din de ayn hükme tâbidir. Bu itibarla canlarda, rz-namus, ak l ve dinde asl olan ibahe dedil hürmettir22 cslâm’da zikredilen bu dederlerin korunmas na büyük önem atfedilmi tir. Bu önem nedeniyle
hem bu dederleri ihlal iddetle yasaklanm ve büyük günahlardan say lm ,23
hem de me rû müdafaa sonucu bu udurda ölenler ehîd kabul edilmi tir.24
Suçlar n din, ahlak, sosyal hayat, ekonomi ve sadl d tehdit eden birçok
zararlar mevcuttur. Bu itibarla cslâm’ n baz fiilleri yasaklamas n n arka
plan nda genelde bu zararlar bertaraf etme dü üncesi yatmaktad r.25
Her bir suçun kendine özgü özel yasaklanma gerekçeleri yan nda bizde
olu an kanata göre suçlar n yasaklanma gerekçelerini (hikmet-gaye) u üç
nedene irca etmek mümkündür:
a) Yukar da ta’dâd edilen “zarûrî maslahatlar n” korunmas . Böylece
hem bireylerin dokunulmaz haklar hem de kamu güvenlidi ve kamu düzeni
himaye edilmi olacakt r.
b) Adaleti ikâme dü üncesi. Bunun dayanad kendine yap lmas n istemedi ini di er insanlara da yapma26 ilkesidir. Suç, bir hakk n ihlali demektir.
Bir insana bah edilen hakk n korunmas dider insanlar bak m ndan görevdir.
ayk r olsa bile; illet yoksa hüküm de yok hikmet olsa bile” eklinde genel bir kural haline getirmi lerdir. Hikmetle
illetin aynile tidi durumlarda hükmün hikmetle ta‘lîl edilebilecedi konusunda bir tereddüt bulunmamaktad r. O da
hikmetin de zâhir ve munzab t bir vas f olmas halidir. Bkz. Râzî (ö.60671209), el-Mahsûl (thk. Tâhâ Câbir Feyyâz elAlvânî), Beyrut 1412/1992, V, 287-295; Âmidî, el- hkâm fî Usûli’l-ahkâm (thk. cbrahim el-Acûz), Beyrut, ts. (Dâru’lkütübi’l-ilmiyye), III, 180-183; eât bî, el-Muvâfakât, I, 195, 265; II, 8-33, 306; Hallâf, Abdulvahhâb, Masâdiru’tte rî‘i’l- slâmî, s. 47-50; Ebû Zehra, el-Usûl, s. 220-221, 233-236; eelebî, Ta‘lîlü’l-ahkâm, s. 135-149; czmirli, csmail
Hakk , lm-i Hilâf, cstanbul 1330, s. 62 vd; Zekiyyüddîn ea‘bân, Usûlü’l-f khi’l- slâmî, s. 129-138; Pekcan, Ali, slâm
Hukukunda Gaye Problemi, cstanbul 2003, s. 54-57; Ali Haseballah, Usûlü’t-te rî‘i’l- slâmî, Karaçi 1407/1987, s.
128-129; Zeydân, el-Vecîz, s. 200-204; eâkiru’l-Hanbelî, Usûlü’l-f khi’l- slâmî, s. 323-324; Atar, F k h Usûlü, s. 6465; Koca, “Hikmet”, D A, XVII, 514.
21
Bkz. Bakara (2), 29; Câsiye (45), 13; Lokmân (31), 20; Suyûtî (ö.911/1505), el-E bâh ve’n-nezâir, Beyrut, ts.
(Dâru’l-Fikr), s. 43; cbn Nüceym, el-E bâh ve’n-nezâir, s. 66; Hamevî (ö.1098/1687), Gamzu uyûni’l-besâir, Beyrut
1985, I, 223-224; Bilmen, Ist lâhât, I, 298; Nedvî, Ali Ahmed, el-Kavâidü’l-f kh yye, D ma k 1414/1994, s. 121-122;
Bûrnû, S dkî b. Ahmed Ebu’l-Hâris el-Gazzî, Mevsûatü’l-kavâidi’l-f kh yye, Riyad 1418/ 1997, II, 115; Hallâf,
Abdülvahhâb, lmi usûli’l-f kh, Kuveyt 1406/1986, s. 91-92.
22
Yaz r, Elmal l Muhammed Hamdi (ö.1942), Hak Dini Kur’an Dili, cstanbul 1971, I, 289-290.
23
Geni bilgi için bkz. eât bî, el-Muvâfakât, II, 7 vd; Ebu Zehra, el-Ukûbe, Kahire, ts. (Dâru’l-Fikri’l-Arabî), s. 29 vd;
Ukâz, Fikrî Ahmed, Felsefetü’l-ukûbe, Cidde 1402/1982, s. 34-35.
24
Bkz. Buhârî, “Mezâlim”, 33; Müslim, “cman”, 226; Tirmizî, “Diyât”, 22; San’ânî, Muhammed b. csmâil
(ö.1182/1768), Sübülü’s-selâm, Beyrut 1960, IV, 40.
25
Geni bilgi için bkz. Zâhim, Muhammed b. Abdillah, Tatbîku’ -Herî‘ati’l- slâmiyye fî men‘i’l-cerîme, Kâhire
1412/1991, s. 33-70. Kar l d nda hadd ve k sas cezas öngörülen suçlar n tamam n n yasaklanma hikmetleri hakk nda
geni bilgi için ayr ca bkz. Cercâvî, Ali Ahmed, Hikmetü’t-te rîi’l- slâmî ve felsefetühû, yy, ts. (Dâru’l-Fikr), II, 264326.
26
Yak n ifadelerle bkz. Buhârî, “cman”, 7; Müslim, “cman”, 71-72; Tirmizî, “K yâme”, 59; cbn Mâce, “Mukaddime”,
9; “Cenâiz”, 1; Nesâî, “cman”, 19-33; Dârimî, “csti’zân”, 5.
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Bir hakk n ihlali veya bir görevin ihmali adalet ilkesine ayk r bir davran
demektir. Bu ilkeyi yani adaleti özümseyen ki i suç i lemekten kaç nacakt r.
Çünkü suç, ki inin kendisine yap lmas n istemedidi bir fiili ba kas na yapmas d r ki, bu zulümdür.
c) Haramdan kaç n lmas ilkesi. Suç i lenmi olmakla Allah’ n “yapma”
dedidi bir fiil yap lmakta dolay s yla emre muhalefet edilmektedir. eâri‘, bir
yasad mutlaka bir mefsedete binâen yasaklad d ndan bu yasad n yap lmas
faile bir yarar getirmeyecektir. Nitekim bir hadiste Allah’ n haram k ld d bir
eyde ifa yaratmad d 27 aç kça beyan edilmektedir.
Bu genel hikmet ve gerekçeler d nda her bir suçun yasaklanmas n n
özel hikmetleri vard r. Bu suçlardan adam öldürme, zina, kazf ve içki suçlar
gibi öne ç kan suçlar n yasak k l nma hikmetlerine yer vermek istiyoruz:
1-Adam Öldürme
cnsan yarat lm lar n en ereflisidir.28 Yarat c Kudret onu en güzel ekilde yaratm ,29 yeryüzünde kendisinin halifesi/vekili k lm ,30 yerde ve göklerde bulunan her eyi onun hizmetine vermi (teshîr),31 yeryüzünün imar n 32
ve emanet görevini33 ona tevdi etmi tir. Bu denli erefli bir varl d n yükümlülükleri yan nda dokunulmaz tabiî haklar da bulunmaktad r. Bu tabiî haklar n birincisi hayat ve bu hayat devam ettirme (hakk- bekâ) hakk d r. Dolay s yla “Hayat- be eriye taarruzdan masûndur.” Haks z katil ve cinayetler hem
ahlak kanunlar hem de hukuk nazar nda en idrenç bir cinayettir. Bu sayg nl d ve kutsall d na binâen Hz. Ali’nin ifadesiyle cslâm Hukuku’nda, suçsuz
ki ilerin kanlar n n dökülmesi asla söz konusu de ildir.34 Fail-i meçhul
vak’alar n ayd nlat lmas amac yla me rû k l nan “kasâme” müessesesi bunun somut tezahürüdür. Kur’an’da haks z yere bir ki iyi öldürmek bütün
insanl öldürmek gibi telakkî edilmi tir.35 Bu hükmün arkas nda yatan espri
udur: Öldürülen ki i haks z yere katledilmi tir. Öldüren ki i kas tl olarak ve
haks z yere aziz ve masum bir cana k ym t r. Bu haliyle suç faili, bütün masum canlar yani hayat hakk n hedef alm t r. Ayr ca hem Allah’ n yaratma
s fat na hem de yasak emrine isyan etmi tir. Dolay s yla i ledidi suç adeta
bütün insanl d öldürme mesâbesinde bir fiildir. Öldürme hak ve yetkisinin
sadece Allah’a ait olduduna vurgu yapan36 ve Cahiliye döneminde diri diri
27

(
) Buhârî, “E ribe”, 15.
csrâ (17), 70.
29
Tîn (95), 4.
30
Bakara (2), 30.
31
Bakara (2), 29; Lokmân (31), 20; Câsiye (45), 12-13.
32
Hûd (11), 61.
33
Ahzâb (33), 72; Ha r (59), 21.
34
Abdurrezzâk, Ebû Bekr b. Hemmâm es-San’ânî (ö.211/826), el-Musannef (n r. Habîbu’r-Rahman el-A‘zamî),
Beyrut 1970; X, 36; Muttakî el-Hindî, Alâuddîn Ali b. Abdilmelik (ö.975/1567) Kenzü’l-ummâl, Beyrut 1413/1993 ,
XV, 143; Ûdeh, et-Te rî‘u’l-cinâî, II, 327; Kal‘acî, Muhammed Revvâs, Mevsû‘atü f khi Alî b.Ebî Tâlib, D ma k
1983, s. 176; Ebû Zehra, el-Ukûbe, s. 484.
35
Mâide (5), 32. Ayr ca bkz. Bakara (2), 178; Nisâ (4), 92-93; Mâide (5), 32, 45; En‘âm (6), 151; csrâ (17), 31, 33;
Mümtehine (60), 12.
36
Bkz. Âl-i cmrân (3), 156; A‘râf (7), 158;Tevbe (9), 116; Yunus (10), 56; Hacc (22), 6…
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gömülen k z çocuklar n n mutlaka hesab n n sorulacad n beyan eden37 ayetler de hayat hakk n n ne denli aziz, kutsal ve dokunulmaz oldudunu aç kça
ortaya koymaktad r.
Ayr ca hem geçmi ümmetlerden38 hem de Muhammed ümmetinden39
masum canlara k y lmamas yönünde söz al nm t r. Hz. Peygamber de, haks z yere masum bir kimsenin hayat na son vermeyi ki iyi helake götüren yedi
büyük günahtan biri olarak saym ,40 Veda Hutbesi’nde “eüphesiz, sizin kanlar n z ve mallar n z; bu gününüzün, bu ay n z n ve bu beldenizin haram
oldudu gibi birbirinize haramd r” buyurarak41 meselenin önemine vurgu
yapm t r. Yine Hz. Peygamber, bir ahs n mü’min kimlidiyle adam öldüremeyecedini söylemi tir.42 Hayat n en mühim rüknü olan masûmu’d-dem olmak
için cslâm art olmay p insan olmak yeterlidir. cslâm nezdinde hayat hakk
çok mukaddes oldudundan mütecavizin cezas idamd r.43 Hayata kar i lenen bir cinayet hem bizlere emanet verilen bu dedere bir tecavüz, hem de
Allah’ n yaratma s fat na bir ba kald r anlam na gelmektedir.44 Can n emanet
olu u ve ahs n onu koruma mecburiyetinden dolay d r ki, bir ki inin kendi
can na kastetmesi demek olan intihar da iddetle yasaklanm t r.45
Adam öldürme suçlar ve müessir fiiller hem fertlerin hayat na yönelik
bir tecavüz, hem de kamu düzenine ve yönetime yönelik bir sald r d r. Bu tür
ihlallerde gev eklik göstermek topluma zorbalar n egemen olmas n intaç
eder. Topluma terör ve zorbalar n egemen olmas halinde kan gövdeyi götürür. Bu da dodal olarak toplumun çözülmesi ve çökü üne zemin haz rlar.46
Hayat n korunmas n n dinin ve dider temel dederlerin korunmas na öncelidi de bulunmaktad r. Çünkü din, insan ve toplum içindir. cnsan n bulunmad d yerde din i levini icra edemez. Küfür kelimesini telaffuz etmekle ölme
aras nda kalan bir ki iye küfür kelimesini telaffuz etmeye tan d d ruhsat,47
derecesi ne olursa olsun bir ba ka insan haks z yere öldürmeyi mubah k lacak bir gerekçenin bulunmamas d r. derecesi ne olursa olsun bir ba ka insan
haks z yere öldürmeyi mubah k lacak bir gerekçenin bulunmamas , cslâm’ n
hayat korumay önceledidinin aç k delilidir.48
37

Tekvîr (81), 8-9.
Bkz., Bakara (2), 84.
Mümtehine (60), 12.
40
Bkz. Buhârî, “Vasâya”, 23; “Hudûd”, 44; Müslim, “cman”, 144; Ebû Dâvûd, “Vasâya”, 10; Nesâî, “Vasâya”, 12
(Hadiste say lan dider günahlar Allah’a irk ko mak, sihir, ribâ, yetim mal n yemek, harpten kaçmak ve iffet sahibi
kad nlar zina iftiras nda bulunmakt r).
41
Buhârî, “clim”, 37; “Hacc”, 132; “Hudûd”, 9; Müslim, “Hacc”, 147; Tirmizî, “Fiten”, 6.
42
Buhârî, “Hudûd”, 20; Nesâî, “Kasâme”, 48.
43
Bakara (2), 178; Mâide (5), 45.
44
Abdullatîf, Muhammed Saîd, el-K sâs fi’ -Herî‘ati’l- slâmiyye, Kâhire ts. (Mektebetü Dâri’t-Türâs), s. 19-20;
Akseki, Ahmet Hamdi, Ahlak Dersleri, cstanbul 1968, s. 229; Armadan, Servet, slâm Hukukunda Temel Hak ve
Hürriyetler, Ankara 2001, s. 85-87; Gökmenodlu, Hüseyin Tekin, slâm’da Hahsiyet Haklar , Ankara 1997, s. 75-79.
45
Bakara (2), 195; Nisâ 4/29; Hadisler için bkz., Buhârî, “Cenâiz”, 84; “T p”, 56; Müslim, “cmân”, 175; Tirmizî,
“T p”, 7; Nesâî, “Cenâiz”, 68; Dârimî, “Diyât”, 10; Ahmed b. Hanbel, II, 254, 478, 488.
46
Udeh, et-Te rî‘u’l-cinâî, I, 619.
47
Nahl (16), 106.
48
Yaman, “Makâs d cctihad n n clkeleri”, Makâs d ve ctihad, s. 183. Ayr ca bkz. Ba gil, Ali Fuat, Demokrasi Yolunda, Yadmur Yay nlar , cstanbul 1961, s. 257.
38
39
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Bütün bunlar n bir özeti mahiyetinde denilebilir ki, “hayat hakk , di er
bütün haklardan istifade etmenin zorunlu ön art d r. Bundan dolay ahs n
hayat na yönelik tecavüzler ayn zamanda onun sahip oldu u bütün haklar n
ihlali anlam n ta maktad r. Çünkü hayat n kaybeden insan, di er bütün
haklar ndan da mahrum kalmaktad r.... nsan, vücut bütünlü ü ve taml n
olu turan bu organlarda meydana gelen kay plar nispetinde vücut bütünlüünü de kaybetmekte, ya amas zorla makta, bazen hayat anlams zla p
çekilmez hale gelmekte, nihayet insan n cevherini te kil eden ruhun bedenden
ayr lmas ile hayat bitmektedir...Varl , insan n varl na ba l oldu u için
fertlerin hayatlar n korumak devlet aç s ndan da büyük önem arz etmektedir.”49
2-Zina
Zina, nesep, rz-namus, aile ve hatta hayat n korunmas için yasaklanm t r. Çünkü zina bütün bu dederleri tehdit etmektedir. Bekâr ki inin
zinaya yönelip evlilidi dü ünmemi olmas toplumun esas olan aile kurumunun temelden y k lmas , evli ki inin zinaya temâyülü ise, aile çat s n n çökmesi, çocuklar n terbiye, sevgi ve efkatten yoksun yeti meleri, sonuçta da bu
çocuklar n her türlü suç ve cinayete aday haline gelmeleri demektir. Dider
taraftan e inin zina yapt d n ve zinaya meylettidini gören bir kad nla kocas
aras nda husumetin olu mas kaç n lmazd r. Zinan n cezas z kalmas , dodal
olarak herkesin her istedidi kad na ortak ve sahip olma arzu ve te ebbüsünü
doduracakt r. Bu giri imin doduracad dü manl k hem yuvan n y k lmas yla
hem de bazen e ler ve aileler aras cinayetlerle sonuçlanacakt r. Böylece h s m olan taraflar has m haline gelecektir. Bu itibarla cslâm, zinaya yakla may dahi yasak kapsam na50 alm t r.51
Zinan n yasaklanma nedenlerinden biri de evrensel ahlakî dederlerin
korunmas d r.52 cslâm, iffet ve haya gibi üstün ahlakî erdemlerin ya at lmas na son derece önem atfetmi , hayan n imandan oldudunu53 belirtmi , haya
duygusunun körelmesini ise bir çok suçun i lenmesinin sebebi olarak görmü tür.54
Günümüzde zinan n itiyad demek olan fuh un sebep oldudu AIDS55 ve
dider zührevî hastal klar n zuhûru, cslâm’ n, fuh u önlemek için getirdidi
hukukî ve ahlakî tedbirlerin ne denli önemli oldudunu ortaya koymas n n
yan nda56 fuh un çirkinlidi ve tahribat n n sadece sebep oldudu zührevî has49

Dadc , slâm Ceza Hukukunda Müessir Fiiller, s. 3, 60.
En’âm (6), 151; csrâ (17), 32.
51
Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, Beyrut 1411/1990, X, 158-159; Dehlevî, eah Veliyullah b. Abdirrahmân (ö.1176/1762),
Huccetullâhi’l-bâli a (haz. Muhammed eerîf Sükker), Beyrut 1413/1992, II, 421-422; Huzeyyim, Sâlih b. Nâs r Sâlih
(ö.1997), Ukûbetü’z-zinâ ve urûtu tenfîzihâ (haz. Hâlid b. Ali b. Muhammed el-Mü eyk h), Cidde-Riyâd 1422, s. 2830, 58-63; Udeh, et-Te rî‘u’l-cinâî, I, 618; Ebû Zehra, el-Cerîme, s. 48; Zâhim, Tatbîku’ -Herî‘a, s. 66-67, 172-173;
Zeydân, Abdülkerîm, Mecmûatü bühûsi’l-f kh yye, Müessesetü’r-risâle, Baddad 1402/1982, s. 410-411; Sâbûnî,
Muhammed Ali, Ravâi‘u’l-beyân tefsîru âyâti’l-ahkâm mine’l-Kur’ân, cstanbul, ts. (Dersaadet), II, 52-53.
52
Zâhim, a.g.e., s. 66, 175.
53
Buhârî, “cman”, 3, 16; “Edeb”, 77; Ebû Dâvûd, “Sünne”, 14; Tirmizî, “Birr”, 56, 80, “cman”, 7.
54
Bkz. cbn Mâce, “Fiten”, 27.
55
Aids hastal d n n %73 oran nda fuhu kaynakl oldudu tespit edilmi tir. Bkz. Co kun, Ahmet, lim ve slâm’ n
I nda AIDS, cstanbul 1993, s. 35, 13-35.
56
Zâhim, a.g.e., s. 66-67; Bozkurt, “Fuhu ”, D A, XIII, 211-214.
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tal klarla s n rl olmad d n da orta yere koymaktad r. Cinsiyet ahlak bak m ndan fuhu ruhî sap kl klara ve kad n ki ilidinin en önemli unsuru olan
iffetin kaybolmas na sebep olur. cffetin kaybolmas ki inin cemiyet içinde
eref ve itibar n kaybetmesine, bu yüzden de ba ka ahlakî kusurlar yapabilecek hale gelmesine yol açar. Vazife ahlak bak m ndan fuhu , ba ka bir
ki iye bir insan gibi dedil bir e ya gibi bakma anlam ta d d için insani prensiplere tamamen z tt r. Nihayet fuhu sevgisiz olarak vücudunu satmakt r;
ki ilik uurunu y kt d için ki ilide en ad r hakarettir.57 Fuh u sadece kad nlara özgü bir fiil olarak alg lamak da isabetli bir yakla m olmaz. Zinan n yan
s ra bir tak m cinsel sap kl k ve fiillerin erkekler taraf ndan da adet haline
getirilmesi vâki58 oldudu gibi sektörel anlamdaki fuhu olaylar nda erkedin
bu suçun en önemli unsurlardan birini olu turdudu da dikkatten uzak tutulmamal d r. M. Hamdi Yaz r’ n ifadesiyle “gerek s hhî, gerek tabiî, gerek ahlakî, gerek hukukî gerek içtimaî hangi cihetten mülâhaza edilirse edilsin zina
çok muz r, muharrib bir seyyiedir. Erkek ve kad n n h lkî ihtiyâcât ndan bulunan münâsebât- cinsiyyelerinin me rû ve müstahsen yolu zinada dedil,
nikahtad r. Nikahta hayat n bir feyzi, zina ve sifahta ise onun itlâf ve ta‘kîmi
(akamete udrat lmas ) vard r. Nikah n sühuleti, s dk u selameti ve kesreti bir
binye-i ictimaiyyenin s hhatinden oldudu gibi onun z dd olan zinan n üyûu
da bilakis binye-i ictimaiyeyi kemiren, çürüten, her türlü seyyie-i ahlakiyyeye
sürükleyen muharribât n ba d r. T bbî tabirle ifade edecek olursak zina
binye-i ictimaiyyenin frengisidir. Bir hadis-i erifte59 zinadan sak nmam z
gerektidi ifade edildikten sonra zararlar öyle s ralanm t r: Dünyadaki zararlar bahây gidermesi, fakirlik îrâs etmesi, ömrü k saltmas ; ahiretteki
zararlar ise, Allah’ n k zg nl d n celbetmesi, hesab n kötü geçmesi, cehennemde ebedi kalma s ralanm t r. Binaenaleyh, insanlara re’fet ve merhamet
ona te vikde dedil, ondan men ü zecr ile kurtarmaktad r.”60
Zinan n, taraflar n r zas yla yap lm olmas onu me rû k lmaz ve zararlar n ortadan kald rmaz. Çünkü rzlar n bezledilmesi/sergilenmesi caiz dedildir. Bezl sadece mallar bak m ndan söz konusu61 olup rzlarda esas olan haraml kt r.62 Bu f k h kural n n izah badlam nda Abdülazîz el-Buharî u görü lere yer vermektedir: Nikah n me rû olmamas as ld r. Çünkü bu i lemle bir
ah s eref ve k ymette kendisine denk hür bir ahsa /kad na sahip (istîlâ)
olmaktad r. Böyle bir durum esasen hukuken tecvîz edilebilecek bir husus
dedildir. eu kadar var ki nikah, neslin hukûkî kanaldan idamesi için
zarûreten me rû k l nm t r. Me rû k l nmamas halinde f trattan gelen
57

Bozkurt, “a.g.m.”, D A, XIII, 211-214.
Bozkurt, “a.g.m.”, D A, XIII, 211-214; Uludad, Süleyman, slâm’da Emir ve Yasaklar n Hikmetleri, Ankara 1992, s.
171-172.
59
Yaz r’ n hadis olarak geçtidi rivayetin sahabelerden birine ait oldudu nakledilmi tir [Bkz. Bursevî, csmail Hakk
(ö.1137/1724), Tenvîru’l-ezhân min tefsîri Rûhi’l-Beyân (n r. Muhammed Sâbûnî), D ma k 1408/1988, II, 342)].
60
Yaz r (ö.1942), Hak Dini Kur’an Dili, V, 3470-3471.
61
Zeydân, Mecmûatü bühûsi’l-f kh yye, s. 412.
62
(Q6 3 ° ME; ?D JI; ) Zerke î, Bedrüddîn b. Bahâd r (ö.794/1392), el-Mensûr fi’l-kavâ‘id, Kuveyt 1402/1982, I,
177, 80; Suyûtî, el-E bâh ve’n-nezâir, s. 44; cbn Nüceym, el-E bâh ve’n-nezâir, s. 67-69; Hamevî, Gamzu uyûni’lbesâir, I, 225-230; Bûrnû el-Vecîz, s. 137.
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ehevânî arzular sâkiyle erkek ve kad nlar biri birleriyle zinaya yönelirler, bu
durum da bir çok aç k fesâd (bireysel ve toplumsal zararlar ) beraberinde
getirir. Bu itibarla nikah istimtâ n (kar l kl yararlanman n) helal yoldan
gerçekle tirilmesi için hukukî k l nm t r.63 Zinan n yasak olmas n n bir ba ka
nedeni de rzlar n bize aynen can gibi emanet olarak verilmi olmas d r. Hayat m z üzerinde kendi irademizle dahi olsa tasarruf nas l haramsa nikah
bad olmaks z n rz üzerinde tasarruf da ay ekilde haramd r.64
Özetlemek gerekirse, zina neseplerin zayi olmas na, aileler aras nda h yanet ve denâetin (alçakça davran lar) zuhuruna, toplumda iffet ve nezahetin kaybolmas na, ahlakî dederlerin temelden sars lmas na neden olur. Ailenin dad l r, h s ml k, kom uluk, arkada l k badlar kopar. Bu çözülme nedeniyle çodu kez husûmet ve cinayetler vukua gelir. Zina, nice namuslu kimseleri ebediyen mahcubiyet alt nda b rak r. Nice ahsiyetlerin neseplerini üpheli gösterir. Zina mahsulü çocuklar n problem kaynad ve topluma yük olacad
aç kt r. Nihayet zina e ref-i mahlûkât olan insan bedenî zevklerinin esiri
yap p a ad layan bir derekeye dü ürür.65 Zinan n yayg n olarak i lenmesi
demek olan fuh un neden oldudu tehlikeli hastal klar da f trat kanunlar n n
d na ç kman n bir isyan , bu fiillerin faillere ve bazen de masum kimselere
geri dönü ümü olarak dederlendirilebilir.66 Nitekim bir hadiste, bir toplumda
63

Abdülaziz el-Buhârî (ö.730/1330), Ke fu’l-esrâr, Beyrut 1417/1997, I, 571.
Meseleye k tutacad n dü ünerek Ali Bulaç’a ait “Zina ile fuh un siville mesi” adl makalesinin büyük bir
k sm n nakletmenin isabetli olacad n dü ünüyoruz:
…Zina’n n dinler, ahlak sistemleri ve bunlardan ruhunu alan hukuk taraf ndan yasaklanmas n n sebebi, “olmamas
gereken bir ili kiye girilmesi”dir. Bir ey yerli yerinde dedilse ve bir ili ki kendi asli mecras nda cereyan etmiyorsa
“zulüm”dür. Zina edenler hem kendilerine hem ba kalar na kar zulüm fiilini irtikap etmektedirler. Bu, bedenin varl k
yap s ve anlam boyutuyla ilgili esasl bir ilkeye i aret eder. clkenin dayanak noktas n beden üzerinde tasarruf hakk n n beden sahibi ki iye mi, yoksa onu Yaratan’a m ait oldudu sorusuna verilen cevaptan kaynaklanmaktad r. Yarat l n anlam na uygun olarak beden, ki inin özgür tasarrufuna b rak lmad d ndan, “zina” da, “intihar” da ki iye tan nm
hak kategorisine girmez. Bu aç dan serbest cinsel ili ki, “bir özgürlük” olsa da hiçbir ekilde me ru ve savunulabilecek
bir hak dedildir.
cnsanl k tarihinde zinan n serbest oldudu çok az toplum görülmü tür. Zina kadim bir suçtur. Bu suça kar çe itli
hukuki düzenlemeler yap lm , töreler, gelenekler kurallar konmu ; gerek aile gerekse topluluk hayat nda bu suça kar
çe itli tedbirler al nm t r. Buna radmen zinan n tamamen önlendidi söylenemez. Her dönemde bu fiil i lenmi olsa da,
bunun yasal çerçevede suç olmaktan ç kar lmas ancak modern zamanlarda rastlanan bir sapmay ifade eder. Yasalar
zinay suç olmaktan ç karabilir, ama insan n vicdan nda ve hakikatte suç olmaktan ç kmaz….
Bunun yan nda toplumsal düzeni ve özellikle evlilik ve aile birlidini y kmaya matuf bir fiil olmas hasebiyle de zina
bir cürümdür. “Cürüm” kavram ayn anda hem ad r günah , hem ay b , hem suçu içerir. Ba ka bir ifadeyle öyle suç
te kil eden fiiller var ki, bunlar sadece iki ki i aras nda cereyan eden ili kiyle s n rl kalmaz, bu ili kinin üçüncü
ah slara, aileye, insan neslinin devam na ve genel toplumsal hayata yans yan derin etkileri söz konusudur. Bu aç dan
nikah bad olmayan her türlü cinsel ili ki kesin günaht r, ahlak d d r ve ayn zamanda toplumsal bir suçtur, ba kalar na olan etkileri dolay s yla önlenmeleri gerekmektedir. Evli olanlar n irtikap ettidi zina evlilik akdine ve bir kurum
olarak aileye kar y k c bir fiili ifade eder. Çünkü her evli kad n veya erkek zina etmek suretiyle aile birlidine sald r da bulunmu , e ine kar ihanet suçunu irtikap etmi ve dolay s yla toplumun birlidini ve gelecedini tehlike alt na
atm olur. Hiç kimse “ben bireysel özgürlüdümü kullanarak bedenim üzerimde tasarrufta bulunuyorum” veya “diledidim cinsel tercihte bulunuyorum” diyemez.
Zinan n felsefi ve insan n varl k yap s aç s ndan ne kadar tahripkar bir fiil oldudu önemli bir konudur. Toplumsal
aç dan “sivil fuh a” zemin haz rlayan temel faktördür; resmi “genel evler” veya “randevu evleri”nden ta ar siville ip
toplumsalla r. Zina, ister maddi zorunluluklar, ister salt ehvet, ister ba ka sebeplerle olsun, aile ve toplumsal birlidi
derin bir sars nt ya udrat r. Nüfus dengesinin bozulmas , sosyal güvenlik sisteminin aksamas ve giderek bir ülke veya
halk n bekas n n tehdit alt na girmesi zinadan ayr dü ünülemez (Zaman Gazetesi, 01.09.2004 Çar amba).
65
Bilmen, Ist lâhât, III, 202; Bardakodlu, Ali, “Zina”, slâm’da nanç badet ve Günlük Ya ay Ansiklopedisi, IV,
586-588.
66
Co kun, lim ve slâm’ n I nda AIDS, s. 17-18.
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zinan n yayg nl k kazanmas halinde (zina kaynakl hastal k ve husûmetler
nedeniyle) ölümlerin artaca 67 ifade edilmektedir.68
3-Kazf
Kazf suçu insan n manevî ahsiyeti, aile ve nesebine yönelik bir tecavüzdür. cftiraya udrayan ahs n rz ve namusu zedelenmekte, eref ve haysiyeti lekelenmekte, bu durum da onu toplum içerisinde küçük dü ürmektedir.
Irzlara yönelik bir kazf suçu, iftiraya udrayan n aile yap s n n sahihlidinde
üphe uyand rmak demektir. Çünkü bir ahsa zina iftiras nda bulunan onu
babas ndan ba kas na dolay s yla ailesinden ba kas na nispet etmi olmaktad r. Toplum aile üzerine binâ edildidinden aile kurumuna olan inanc n sars lmas topluma olan güveni de sarsacakt r.69 Namusa yönelik bir iftira toplumda bu çirkin haberin yay lmas na neden olacad gibi ahlaks z fiilin (fâhie) toplum içerisinde yay lmas na da neden olacakt r.70 Bu sebeple cslâm ki ilerin rz ve namuslar na yönelik hususlar gizlemeyi te vik etmi ,71 bu cümleden olarak ba ta yalanc l k olmak üzere dedikodu ve nemîmeyi (söz ta may )
yasaklam t r.72.
cftira, toplum içerisinde yay l nca onun dodru olup olmad d çok zor anla l r. Böylece iffetli ve namuslu insanlar hakk nda ba kalar n n içinde bir
üphe uyan r. Bu üphenin izleri bir daha kolaya kolay silinemez. Bu nedenle
zina iftiras insan eref ve haysiyetine yönelik bir sald r say lm t r.73
M. Tahir b. Â ûr’un konuya ili kin dederlendirmeleri de öyledir: Bir
mü’minin kendisi için istemedidi bir eyi, müslüman karde i için de istememesi, bu cümleden olarak kendi hakk nda yay lacak kötü bir haberden ho lanmad d gibi, karde i aleyhine yay labilecek kötü bir haberden de ho nut
olmamas Nûr sûresi (24), 19. ayetten ç kar lacak ahlakî dersler kapsam ndad r. cster dodru, isterse yanl olsun er‘an ve aklen çirkin kabul edilen
(fevâhi ) fiillerle ilgili haberlerin toplumda yay lmas ahlakî bir mefsedete
neden olur. Toplumda bu kabil haberlerin yay lmas durumunda insanlar
yava yava bu gibi fiillere ilgi duymaya ba lar, önceleri sak nd klar bu çirkin fiillerin haberlerine zamanla kulak verirler, daha sonraki bir a amada ise,
bu kabil olaylar n vukuûnu rutin görerek, art k neredeyse ay p ve günah olmad d eklinde hafife al rlar. Habis ruhlu ve suça edilimli kimseler de çok
geçmeden art k bu fiilleri i lemeye yönelirler. Bu fiillerin bir taraftan sürekli
67

Mâlik, “Cihâd”, 26.
Zinan n yasaklanma gerekçe ve hikmetleri hakk nda geni bilgi için bkz. Cercâvî. Hikmetü’t-te rîi’l- slâmî, II, 283300.
69
Udeh, et-Te rî‘u’l-cinâî, I, 619; Ebû Zehra, el-Cerîme, s. 48; Bilmen, Ist lâhât, III, 229-230; Zâhim, Tatbîku’ Herî‘a, s. 48; Sâbûnî, Ravâiu’l-beyân, II, 72-73; Gökmenodlu, slâm’da Hahsiyet Haklar , s. 132.
70
Bkz. Nûr (24), 19.
71
Suçlar n gizlenmesi konusunda geni bilgi için bkz. Erturhan, Sabri, “Ki isel Boyutlu Suçlar n Gizlenmesinin cslâm
Ceza Hukuku Aç s ndan Dederlendirilmesi”, Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi, Sivas 2001, V/2, s.
259-291.
72
Muhayzîf, Muhammed b. Abdillah, Der’u’l-ukûbât bi’ - übühât, Riyad 1414, I, 42; Zâhim, Tatbîku’ -Herî‘a, s. 4650.
73
K lavuz, A. Saim-Köten, Âkif-Çetin, Osman-Algül, Hüseyin, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi -Kaynak Kitap- (Komisyon: A. Saim K lavuz, Âkif Köten, Osman Çetin, Hüseyin Algül), Marifet Yay nlar , cstanbul 1988, s. 547-548.
68
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olarak i lenmesi, bir taraftan da haberlerinin yay lmas , toplumu çepeçevre
ku at r. Ayette geçen “Allah bilir, siz bilemezsiniz” ibaresiyle Hz. Allah, bu
nevi if ân n toplum aç s ndan ne denli mefsedetler doduracad n en iyi Allah’ n bilecedini, bizlerin bunu basit zannettidimiz için, bu çirkin fiillerin
bahsine dald d m z , oysaki gerçedin böyle olmad d n vurgulamaktad r.74
4-H=rs=zl=k
cslâm’da, mülkiyet hakk kutsal ve dokunulmazd r.75 Bu nedenle
Kur’an’da bir kimsenin bât l/haks z yollarla diderinin mallar n yememesi
emredilmi ,76 bir hadiste haramla beslenen bir vücudun cennete giremeyecedine77 dikkat çekilmi tir.
H rs zl k, ferdî mülkiyet hakk na yönelik bir ihlal ve sald r d r. Böyle bir
tecavüzün cezas z kalmas bir ba kas n n servetine ve mülkiyeti alt nda bulunan her eye haks z olarak ortak olmaya kap açacak, bunun sonucunda
olu acak bir ihtilaf ve mücadele kuvvetlinin galebesiyle sonuçlanacakt r.
Açl k, susuzluk ve mahrumiyet zay flar n kaç n lmaz sonu olacakt r. Bir ekilde h rs zl da göz yumulmas , ferdî mülkiyet hakk ndan mahrumiyet ve
bireylerin hayat n idâmesi için zarûrî olan temel ihtiyaçlar n sadlayamamas
demektir.78
H rs zl d sadece bir miktar mal n çal nmas olarak da dü ünmemek laz md r. O ayn zamanda insanlar can, rz ve mallar konusunda sürekli korku
ve deh ete dü ürme suretiyle kamu güvenlidine yönelik de bir tehdittir.79
Ki inin üretebilmesi için mal konusunda güven içerisinde olmas gerekir. Bu güveni kaybeden bir i adam n n, mal sahibinin arzulanan üretimi
yap p topluma arz etmesi mümkün dedildir.80
Genelde mülkiyet hakk na yönelik ihlallerde özellikle de h rs zl k suçlar nda hak taksimine itiraz, emede ve helal kazanca bir sayg s zl k söz konusudur. M. Hamdi Yaz r’ n ifadesiyle “Hiçbir mazeret ve ihtiyaç bulunmaks z n h rs zl da cür’et etmek hem ba kas n n hakk na el uzatmak, hem de Allah’ n izzetine bir tecavüz ve gizliden gizliye Allah’a harp açmakt r.”81
c te bütün bu nedenlerden dolay cslâm’da h rs zl k iddetle yasaklanm ,82 bir hadiste “h rs zl k yapan ahs n gerçek mü’min olamayacad ”83 ifade
74

cbn Â ûr (ö.1973), et-Tahrîr ve’t-tenvîr, yy, ts., XVIII, 185.
Demir, Fahri, slâm Hukukunda Mülkiyet Hakk ve Servet Da l m , Ankara 2003, s. 99 vd; Armadan, slâm Hukukunda Temel Hak ve Hürriyetler, s. 164-168; Gökmenodlu, slâm’da Hahsiyet Haklar , s. 135-138; Sar çam, cbrahim,
Hz. Muhammed ve Evrensel Mesaj , Ankara 2003, s. 373; Uludad, slâm’da Emir ve Yasaklar n Hikmetleri, s. 194198.
76
Nisâ (4), 29; Mâide (5), 62.
77
Dârimî, “Rikâk”, 60.
78
Udeh, et-Te rî‘u’l-cinâî, I, 618.
79
Ebû Zehra, el-Cerîme, s. 47; Bilmen, Ist lâhât, III, 263; Kaddûmî, Fâris Abdurrahman, Haddü’s-serika beyne’li‘mâl ve’t-ta‘tîl ve eseruhû ale’l-müctema‘i’l- slâmî, Kâhire 1397/1977, s. 6-7; Zâhim, Tatbîku’ -Her‘îa, s. 171-172;
Akseki, Ahmet Hamdi, Ahlak Dersleri, s. 253.
80
Kaddûmî, a.g.e., s. 7.
81
Yaz r, Hak Dini Kur’an Dili, III, 1675-1676.
82
Mâide (5), 38-39.
83
cbn Ebî eeybe, el-Musannef, III, 457-458; Buhârî, “Hudûd”, 1, 6, 14, 20; “Mezâlim”, 30; Müslim, “cman”, 100, 104,
Ebû Dâvûd, “Sünne”, 15; Tirmizî, “cman”, 11; Nesâî, “Kasâme”, 49; “Sârik”, 1; “E ribe”, 42; cbn Mâce, “Fiten”, 3;
75
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edilmi , mülkiyet hakk n n kutsall d na istinaden, bu hakka tecavüzden kaç n lmas bîata konu hususlar aras nda yer alm t r.84
5-<çki
cçki (hamr) ile bu kapsama giren alkollü ve uyu turucu maddeler korunmas hedeflenen temel dederlerin tamam n tehdit etmektedir.
cçki birinci derecede akl ve zihnî melekeleri etkilemekte, bu da sarhoun söz ve fiillerinde mant k ilkelerinin d na ç kmas na yol açmaktad r.
Mant kl dü ünme ve davranma yetenedi geçici de olsa devre d kalan ki inin ahsiyetinin sarho luk öncesine nisbeten önemli oranda yara almas ,
ahsî bir erozyona udramas bir yana bu uur kayb ki iyi h rs zl k, zina, iftira
hatta cinayet gibi fiilleri i lemeye aday haline de getirmektedir. Alkol yolunda servetler harcanabilmekte, ailevî yükümlülükler ihmal edilmekte, ileriki
a amalarda alkolün tesiriyle zina i lenebilmekte, e ler aras nda ihanetler
meydana gelebilmekte bu da neticede ailenin dad lmas n intaç etmektedir.
Yine içki, dostluk ve arkada l k badlar n kopararak dostlar biri birlerine
dü man haline getirmektedir. Nitekim birçok adam öldürme fiillerinin i ret
âlemlerinde veya içki meclislerinde i lendidi bir vak ad r. cçkinin itiyat haline
getirilmesi ahs n, zaman içerisinde iffet, haya, sadakat gibi ahlakî, insanî ve
dinî dederlerden tamamen soyutlanmas na da neden olacakt r. Bu soyutlan
da en ad r darbeyi aileye vuracakt r. cçkinin sebebiyet verdidi bütün bu olumsuzluklar tespit badlam nda ayette içkinin dü manl k ve budza kaynakl k
ettidi ve Allah’a ibadetten al koydudu belirtilmi ,85 âbid bir ki inin içki nedeniyle i ledidi suç ve cinayetleri hikaye eden Hz. Osman da içkinin “bütün
kötülüklerin anas olduduna” 86 vurgu yapm t r. Ara t rmalarda fahi elerin
ana ve babalar n n genelde alkolik kimseler oldudunun ortaya ç kmas 87 alkollü içeceklerin her türlü kötülüklere kaynakl k ettidinin aç k göstergesidir.88
SaFl k aç s ndan olaya bakt F m zda alkol kaynakl hastal klar say lamayacak derecede çoktur. Alkol, vücut mekanizmas n n tamam n etkilemektedir. Öne ç kan baz hastal klar aras nda, birçok kanser türleri, alkole
baFl sar l k, siroz, kalp hastal klar , yüksek tansiyon, felçler, ani ölümler,
çe itli cilt hastal klar , kans zl k, çe itli ruhi bozukluklar, hayal görmeler,
alkol paranoyas / üphecilik, çe itli sinir hastal klar , çift görme, sar’a nöbet-

Dârimî, “E ribe”, 11, Ahmed b. Hanbel, II, 243, 317, 376, 386, 479; III, 346; VI, 139; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, X,
314.
84
Mümtehine (60), 12; Hadisler için bkz., Buhari, “cman”, 10.
85
Bkz. Mâide (5), 90-91.
86
Nesâî, “E ribe”, 44.
87
Bkz. Co kun, lim ve slâm’ n I nda AIDS, s. 96-97.
88
Dehlevî, Huccetullâhi’l-bâli a, II, 437-438; Udeh, et-Te rî‘u’l-cinâî, I, 619, 650-651; Bilmen, Ist lâhât, III, 258260; Akseki, Ahlak Dersleri, s. 190-192; Tabbâra, Afîf Abdülfettâh, Rûhu’d-dîni’l- slâmî, Beyrut 1980, s. 230;
Sâbûnî, Ravâiu’l-beyân, I, 262-263.

F

#

$%

&

lerinde artma, bunama, delirme ve daha birçok hastal klar ve buna ilaveten
suç i leme oran nda art lar…89
Bütün bu tahribat na istinaden slâm, birey ve toplumlar n alkolizmin
elinde tutsak olmamalar için alkolün en az miktar n dahi yasaklam t r.90
Günümüzde hemen bütün dünyada oldukça yayg nla an uyu turucu
maddeleri de bu kategoride deFerlendirmek gerekmektedir. Maddeye baF ml
hale gelen, iradesini kaybeden, vücut mekanizmas n bu maddelerle uyu turarak realiteden ve hayattan kopan ki ilerin ve gençlerin olu turduFu bir
toplumun istikbaline umutla bakmas söz konusu olamaz. Kendisi bizâtihî
problem haline gelen bir ahs n veya topluluFun problem çözmesi mümkün
deFildir. Bütün çe itleriyle uyu turucu maddelerin kullan m ile ba ta beyin
ve zihnî melekeler olmak üzere vücut mekanizmas imha edilmektedir. Madde baF ml lar bak m ndan aile, çocuk ve çevre bir anlam ifade etmemektedir.
Bu ah slarda vücut gerek maddeten gerekse manen bir çöküntü içerisindedir. Asabiyet, ruhî gerginlik, sinirlilik, uykusuzluk gibi rahats zl klar yan nda
mide, baF rsak hastal klar , karaciFer büyümesi ve yaFlanmas , böbrek hastal klar , kans zl k, deride sivilce ve yaralar n belirmesi, göz adalelerinde
felçler uyu turucu maddelerin sebep olduklar olumsuzluklardand r. Uyu turucu kullan m birey ve toplumlar n yava yava intihar demektir91.
Mezkûr suçlar n d nda kalan suçlar n yasaklanma hikmetleri hakk nda sadece kaynaklara at fta bulunmakla yetiniyoruz.92 Bu suçlardan
hirâbe suçu karma nitelikli bir suç olduFundan adam öldürme, h rs zl k ve
zina konusunda söylenenler bu suç bak m ndan da aynen geçerlidir.93 Bu
suçta ayr ca seyahat hakk na94 yönelik bir tecavüz de söz konusudur.
II-SUÇU ÖNLEME YÖNTEMLER<
cslâm Hukukunun suçla mücadele yöntemleri çe itlidir. Bu yöntemlerin
ba nda inanç ve dinî altyap n n kurulmas gelmektedir. Daha sonra evlilik,
temiz bir çevrede ya ama, aile ortam , okul ve sosyal alanla ilgili yöntemleri
s ralayabiliriz. Yöntemlerin en sonunda ve son çare olarak müeyyide uygulamas yer almaktad r.
A-DinîTemel
Suçla mücadelenin dolay s yla temiz toplum olu turman n birinci ve en
önemli art iç denetim yani dinî ahlakî temeldir. cç denetimin sadlanmas nda
vicdan n95 önemli rolü bulunmaktad r. Çünkü vicdan, insan n fiillerinin so89
Geni bilgi için bkz. Özyaz c , Alparslan, Alkollü çkiler, Sigara ve Di erleri, Ankara 2001, s. 63-87; Yazar, Üç
Büyük Bela= çki;Uyu turucu;Sigara, cstanbul, 1998, I-IV.
90
Ebû Dâvûd, “E ribe”, 5; Tirmizî, “E ribe”, 3; cbn Mâce, “E ribe”, 10; Dârekutnî, Sünen, IV, 250 vd.
91
Özyaz c , a.g.e., s. 133-151; Zâhim, Tatbîku’ -Herî‘a, s. 44-46, 68-70.
92
Bkz. Udeh, et-Te rîu’l-cinâî, I, 618.
93
Udeh, a.g.e., I, 619-620; Bilmen, a.g.e., III, 294-295.
94
Armadan, slâm Hukukunda Temel Hak ve Hürriyetler, s. 89-91.
95
Vicdan, insan n dodu tan getirdidi temiz f tratt r. Bilginler bunu içi bo temiz bir kapa benzetmi lerdir. Dolay s yla
bu kap ne ile doldurulursa d a onu s zd r r. Nitekim Hz. Peygamber de her çocudun f trat (cslâm) üzerine doddudunu
ama daha sonra verilen editime paralel olarak çocudun dini alt yap s n n tamamland d na vurgu yapmaktad r. Vicdan,
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nuçlar n murakabe eden, hayat n n ak n tanzim eden bir mür it mesabesinde olan güçlü bir psikolojik denetim mekanizmas d r.96 Bununla birlikte
vicdan, fert ve toplumlar n kabullerine, editim ve çevresel ko ullara paralel
olarak zay flayabilir ve bu vicdan n f trat 97 bozulabilir veya kuvvetlenebilir.
Bu nedenle cslâm, i e, düzgün oldudunda her türlü güzellik ve hayr n, bozuldudunda ise her türlü kötülük ve errin kaynad olacak olan be er kalbine
hakim olma, onu slah etme ile ba lar. Nitekim Hz. Peygamber, kalbin, düzgün olmas halinde bütün vücudun sa l kl ; bozulmas yla ise bütün vücudun
bozulaca na” dikkat çekerek98 konunun önemini belirtmi tir. Bu nedenle
cslâm, insan slah ve her türlü kötülüklerden ar nd rmak amac yla ilk ve en
büyük çabas n kalbe yöneltir. Ayette geçtidi üzere99 havf ve recâ çizgisini
muhafazas için Allah’la irtibat n sadlamaya çal r. Allah’ n isim ve s fatlar n n tezâhürünü bu kalp üzerinde egemen olmas için gayret sarf eder. Bu
ekilde terbiye olan kalp asla suç i lemeye temâyül etmez. Çünkü o gerçek
anlamda Rabbinden korkar ve nefsinin arzular na engel olur.100
Bu itibarla vicdan n en büyük terbiyecisi, Kâdir-i Mutlak bir ilah inanc d r. Bu itibarla “Allah inanc ndan yoksun bir kalp, kad s z mahkemeye benzer” derken isabet etmi , dodru söylemi tir.101
insandaki ahlakî bilincin ad d r. Yarat l geredi insan, iyi ve kötü aras ndaki fark anlay p ay rt edebilecek bir psikolojik donan ma sahiptir (bkz. eems 91/8). Edilim ve davran lar m z ahlâk kurallar na uygun olursa vicdan taraf ndan
güzel bulunup takdir edilir, aksi halde ise cezaya çarpt r l r. Vicdan n cezas pi manl k, zd rap, azarlama, a ad lama,
suçluluk duygusu ve kendinden nefret etme eklinde kendisini gösterir. Vicdan n ödüllendirmesi ise sevinç, geni lik,
tatmin, haz ve huzur duyma eklindedir. Hz. Peygamber hadislerinde vicdana; ahlakî yetenedin varl d na öyle vurgu
yapm t r: “ yilik ve hay r ahlak n güzelli idir. Kötülük ve günah ise vicdan n t rmalayan ve halk n bilmesini istemedi in fiillerdir.” (Müslim, “Birr”, 14-15; Tirmizî, “Zühd”, 52; Dârimî, “Rikâk”, 73; Ahmed b. Hanbel, IV, 182, 228229). “ yilik ve hay r, kalbin tatmin oldu u eydir; kötülük ve günah da vicdan s zlatan ve ona ac veren eydir.
Aksine yarg da bulunsalar da ald rma.” (Dârimî, “Büyû’”, 2; Ahmed b. Hanbel, IV, 194). Durum böyle olmakla
birlikte editim ve çevresel faktörler vicdan n bozulmas na, duyarl l d n kaybetmesine neden olabilir. Bu itibarla ilahî
bir otoritenin emir ve ölçülerine göre yap lanmayan bir vicdan, tek ba na iyiye yöneltmekte yetersizdir. Vicdan, kendi
geli im ve olgunludunu, dinî dederlerle uyum içerisinde bir yöneli e sahip olmakla sadlayabilir Bkz. Hökelekli,
“Vicdan”, slâm’da nanç badet ve Günlük Ya ay Ansiklopedisi, IV, 459-460; Akseki, Ahlak Dersleri, s. 79-85; a.
mlf, slâm Dini, s. 6-7; Badçeci, Muhiddin, “Vicdan”, Hâmil slâm Ansiklopedisi, cstanbul 2000, VIII, 234-236.
96
"< D ` E / 46 H A3 ?D <± L U²
E ³ E 5 L19 5 6 ´µ ´ = ?L>B °R
\ : A M " Tabbâra, Rûhu’d-dîni’l- slâmî,
s. 173.
97
F trat n belirleyici etkisi olmakla birlikte zorlay c etkisi yoktur; o daha çok d etkilere göre dedi ik ekiller al r.
F tratta Allah’ n varl d n ve birlidini tan maya, fazilet, hay r ve güzellide, nefsini korumaya, ilim ve ara t rmaya dodru
bir edilim olsa da, buna aksi yönde geli me de gösterebilir. Çocuk dodu ta temiz ve selim yarat l l d r (Buhârî,
“Cenâiz”, 92; Müslim, “Kader”, 25; Ebû Dâvûd, “Sünne”, 17; Tirmizî, “Kader”, 5; Mâlik, “Cenâiz”, 52; Ahmed b.
Hanbel, II, 233, 275, 293, 410, 481; III, 353); fakat iyiye oldudu kadar kötüye de yönelebilecek özellikler ta r. Bu
bak mdan özellikle insandaki öfke, ehvet, menfaat gibi çe itli edilimlerin de varl d n dikkate alan cslâm ahlakç lar ,
dinî ve ahlakî kurtulu için tek ba na f trat n yeterli olmad d n , dodru bir dine, peygambere ve ayr ca insan n akl n
ve iradesini geli tirmek için içten çaba ve gayret göstermesine ihtiyaç bulundudunu belirtmi lerdir. cnsan iradesini
hangi yönde kullan rsa, Allah onu o yöne yöneltir (Bkz. Nisâ 4/15; Enfâl 8/53; Ra‘d 13/11); insan ancak yap p ettiklerinin kar l d n görür (Bkz. Tûr 52/16). Bundan dolay , f trat geli tirecek ve koruyacak olan dindir. Din, f trat dedi tirmek için dedil, f trattaki saf ve temiz yap y geli tirmek içindir. Din de sadece f trattan kaynaklanmaz, o insanüstü
ilahî bir vahiy olarak insanl k hayat na kat l r. Böylece din ve f trat birbirini tamamlam olur. Hökelekli, “F trat”,
D A, XIII, 47-48; a. mlf, “F trat”, slâm’da nanç badet ve Günlük Ya ay Ansiklopedisi, (clmî Mü avir ve Redaktör:
cbrahim Kâfi Dönmez), MÜcFV: Yay nlar , I-IV, cstanbul 1997, II, 44-45; “F trat” el-Mevsûatü’l-f kh yye, XXXII,
182-187.
98
“ = ?\F ; ¶< ± ULC ULD ULD · F < ± ULC ¸ I ¹3 I · _M ULC ?D 5 F ; ” Buhârî, “cman”, 39; Müslim,
“Müsâkât”, 107; cbn Mâce, “Fiten”, 14; Dârimî, “Büyû’”, 1; Ahmed b. Hanbel, IV, 270, 274.
99
Bkz. csrâ (17), 57.
100
Kutub, Muhammed, Havle Tatbîki’ -Herî‘a, Kâhire 1412, s. 93-98.
101
º ` A_E 3 ± » E HUA=@ 9E A ¼ 5 Tabbâra, Rûhu’d-dîni’l- slâmî, s. 173.
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Bir ba ka vecizede de “Kap ancak içerisinde olan d ar s zd r r” denmektedir102. Dolay s yla bu vicdan n Allah inanc , sevgisi ve korkusu ve
ahirette hesap verme uuru ile doldurulmas gerekmektedir.
1-<nanç Temeli
cslâm hukukunun en temel özellidi vahiy orijinli103 olmas d r.104 Dolay s yla cslâm hukuku ve özelde cslâm ceza hukuku dînî bir s fat hâizdir.105
Ayr ca bu hukukta bireyin her bir fiilinin hem dünyevî, hem de uhrevî bir
kar l d bulunmaktad r.106 Bu itibarla ki inin hukuka uygun her davran
(salih amel) kar l d nda hem dünyevî hem de uhrevî mükâfat,107 hukuk d
davran lar kar l d nda da hem dünyevî, hem de uhrevî ceza108 öngörülmü tür.109 Hal böyle olunca inanç temeli ki inin suç i leyip i lememesinde dodrudan etkili olacakt r.
a) Allah <nanc=
Allah inanc ,110 sevgisi ve korkusu suçu engellemede birinci derecede
rol oynamaktad r. Çünkü sadlam bir Allah inanc na sahip bir fert kendisini
sürekli Allah’ n murakabesinde hissedecektir. Çünkü o bilmektedir ki Allah
ona ah damar ndan daha yak nd r111 ve bilmektedir ki hayat n n her an
102

“<AD E ; X 1; ¸² 6 ;”veya “<AD E ¸² 6 X 1^ ” Gazâlî, hyâu ulûmi’d-dîn, Beyrut 1403/1982, II, 268; Hac Hüseyin
Hüsnî, Bârika-i Hakîkat, Kayseri 1928, s. 23.
Bu konuyla ilgili u ayetlere bkz. Bakara (2), 187; Nisâ (4), 65, 105; Mâide (5), 44-45, 47, 50; En‘âm (6), 57, 62;
Yusuf (12), 40, 67; Nûr (24), 51; Kasas (28), 88; Mülk (67), 14; Ahzâb (33), 36; Tîn (95), 8.
104
Udeh, et-Te rî‘u’l-cinâi’l- slâmî, I, 17-18, 72; Bassiouni, Quesas Crimes (ICJS adl eserin içinde), Oceana
Publications Inc., New York 1982, s. 8-10; Zeydân, Mecmûatü bühûsi’l-f kh yye, s. 377; Der’ân, Abdullah, el-Medhal
li’l-f khi’l- slâmî, Riyad 1413/1993, s. 38; Ahmad Hasan, The Early Development of Islamic Jurisprudence,
Islamabad 1988, s. XIII; Çeker, Orhan, F k h Dersleri, cstanbul 1999, s. 19-28; Erdodan, Mehmet, slâm Hukukunda
Ahkâm n De i mesi, cstanbul 1990, s. 19-24; Köse, Saffet, “cslâm’da Hukuk Devleti clkesinin Dinamikleri”, Ça da
htiyaçlar ve slâm Hukuku, cstanbul 2004, s. 166.
105
Avvâ, Fî Usûli’n-nizâmi’l-cinâi’l- slâmî, s. 46-48.
106
Awwa, The Basis of Islamic Penal Legislation (ICJS adl eserin içinde), s. 131; Hacvî, el-Fikru’s-sâmî, I, 61-62;
Udeh, et-Te rî‘u’l-cinâi’l- slâmî, I, 172; Ebû Zehra, el-Cerîme, s. 12-18; a. mlf, el-Ukûbe, s. 47 vd; Zerkâ’, el-Medhal,
I, 56-57; Zeydân, el-Medhal, 38-39; Bedrân, Târîhu’l-f khi’l- slâmî, s. 239-240; Abdülazîm eerafüddîn, Târîhu’tte rî‘i’l- slâmî, s. 34-35; Der’ân, el-Medhal, s. 40; Ahmad Hasan, The Early Development of Islamic Jurisprudence, s.
13.
107
Konuya ili kin baz ayet meâlleri öyledir: “Ve (bu kitap size) Rabbinizden madfiret dilemeniz, sonra da ona tövbe
etkeniz için indirildi. eayet bu emrolunanlar yaparsan z Allah sizi tayin edilmi bir süreye kadar güzel bir ekilde
ya at r ve erdem sahibi herkese kendi mükâfat n verir” Hûd (11), 3. “Bu dünyada güzel amellerde bulunanlara güzel
mükâfat vard r. Ahiret yurdu ise onlar için daha hay rl d r” Nahl (16), 30. “Mü’min olarak salih amel i leyen bütün
erkek ve kad nlar güzel bir hayatla ya at r z. Ve onlar n mükâfatlar n yapmakta olduklar n en güzeliyle veririz” Nahl
(16), 97. Ayr ca bkz. Nahl (16), 41, 122; Ankebût (29), 27; Rahmân (55), 46. Ayr ca bkz. cbn Kayyim el-Cevziyye,
‘lâmu’l-muvakk în (n r. Isâmüddîn es-Sabâbitî), Kahire 1414/1993, II, 157-158.
108
Konuya ili kin baz ayet meâlleri öyledir: “Allah ve Rasûlüne itaat edin, birbirinizle çeki meyin. Sonra korkuya
kap l rs n z da gücünüz elinizden gider...” Enfâl (8), 46. “Kim beni anmaktan yüz çevirirse üphesiz onun için dar bir
geçim vard r ve biz onu k yamet günü kör olarak ha rederiz.” Tâhâ (20), 124.
109
Zeydân, Mecmûatü bühûsi’l-f kh yye, s. 380-381; Muhayzîf, Der’u’l-ukûbâti bi’ - übühât, I, 36-37.
110
Allah’ n varl d n ispat eden naklî, aklî ve ilmî deliller hakk nda bkz. czmirli, csmail Hakk , Yeni lm-i Kelâm (Haz.
Sabri Hizmetli), Umran Yay nlar , Ankara 1981, s. 204-253; Ayd n, Ali Arslan, slâm nançlar ve Felsefesi, cstanbul
1979, s. 191-257; Tabbâra, Rûhu’d-dîni’l- slâmî, s. 65-90; Ayd n, Mehmet, Din Felsefesi, czmir 1999, s. 19-113;
eehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi, Allah’ nkâr Mümkün mü?, cstanbul 1979; Çakar, Muharrem, Varl n Sebebi
Allah, cstanbul 1977; Badçeci, Muhiddin, Allah’ Bilmek ve Nesefî’ye Göre Îmân, Kayseri, ts. (Saray Kitabevi); Ayd n,
Mehmet, Müsbet lim ve Allah, cstanbul 1976, s. 7-121; Topalodlu, Bekir, “Allah”, D A, II, 473-477; Topalodlu,
Ayd n, Ateizm ve Ele tirisi, Ankara 2000.
111
Kâf (50), 16.
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kaydedilmektedir.112 Emredilenleri yaparken, yasaklardan kaç n rken de ç karc bir yakla mla hareket etmeyecek Kâdir-i Mutlak olan Allah’ n emrine
muhalefet korkusu ve onun sevgisini kaybetme endi esiyle hareket edecektir.
Bu da inanc n sadlaml d yla dodru orant l d r. Hz. Peygamber baz hadislerinde bir ahs n adam öldürme, zina, h rs zl k ve içki gibi fiilleri kâmil iman
sahibi bir müslüman kimli iyle i leyemeyece i113 belirterek Allah’ n yasaklar n n çidnenmesinin yani suç i lemenin iman zaaf yla olan badlant s na vurgu yap lm t r.
Sadlam inanca sahip olmak için de bilgi ve bilinç gerekmektedir. Onun
için C. Hak, Kur’an’da “Allah’tan hakk yla âlimlerin korkacad n ”114 beyan
etmektedir. Kur’an’da, Hz. Adem’in iki odlunun serüveninden bahisle Allah
korkusunun suç i lemeyi engelleyen en büyük etken olduduna dikkat çekilmektedir.115 Bir hadiste de güzel ve soylu bir kad n n kendisini zinaya davet
ettidi halde Allah korkusuna istinâden bu teklifi reddeden bir ahs n, k yamet
günü ar n gölgesinde gölgelenecekler aras nda say lm t r.116 Hz. Peygamber
de hikmetin yani her türlü iyilidin temelinde Allah korkusu oldudunu belirtmi 117 ve kendisi de “korkmayan bir kalpten Allah’a s d nm t r.”118 Allah’tan
korkma, bir silahtan veya dü mandan korkma gibi olmay p, onun sevgisini,
destek ve inayetini kaybetmeden ve lanetine udramaktan korkmak, O’na gerektidi ekilde kulluk edememenin endi esi içerisinde olmakt r. Bir eyden
korkan o korkulan eyden kaçar. Tabiî olan budur. Oysaki Allah’tan korkan
yine Allah’a kaçar ve ona s d n r. Çünkü tek yarat c ve s d nak O’dur. Allah’ n
sevgisini kaybeden hem dünya ve hem de ahiretini yani her eyini kaybetmi
demektir. Dünya ve ahiretini kaybeden kimsenin kazanç kabul ettidi eylerin
ne dederi olabilir?
Bir de halk nezdinde büyük kabul görmü , “Kork Allah’tan korkmayandan, korkma Allah’tan korkandan” eklinde formüle edilen çok veciz bir söz
vard r. Bu söz ile bütün âlemlerin yarat c s Kâdir-i Mutlak olan ve her eyin
idaresini elinde bulunduran Bir yarat c dan korkmayan bir ahs önleyecek
ba ka bir gücün olamayacad , böyle bir kimseden her türlü kötülüdün beklenebilecedi, bu yap daki bir ahs n adeta errin kaynad olacad aksine Allah
inanc ve korkusunu kalbinin derinliklerinde ta yan bir kimsenin ise her
davran n buna göre tanzim edecedi, her an kendisini Allah’ n murakabesinde hissedecedi böyle bir kimseden ise kötülük ve zarar sad r olamayacad
112

Kâf (50), 17; cnfitar (82), 10-12.
cbn Ebî eeybe, el-Musannef, III, 457-458; Buhârî, “Hudûd”, 1, 6, 14, 20; “Mezâlim”, 30; Müslim, “cman”, 100,
104, Ebû Dâvûd, “Sünne”, 15; Tirmizî, “cman”, 11; Nesâî, “Kasâme”, 48-49; “Sârik”, 1; “E ribe”, 42; cbn Mâce,
“Fiten”, 3; Dârimî, “E ribe”, 11, Ahmed b. Hanbel, II, 243, 317, 376, 386, 479; III, 346; VI, 139; Beyhakî, esSünenü’l-kübrâ, X, 314.
114
Fât r (35), 28. Allah’tan korkma ile ilgili dider ayetler için bkz. Âl-i cmrân (3), 175; Tevbe (9), 13; Ahzâb (33), 39;
Nûr (24), 52; Mülk (67), 12; Beyyine (98), 8.
115
Bkz. Mâide (5), 27-28.
116
Buhârî, “Ezan”, 36; “Zekat”, 16; “Rikâk”, 24; “Hudûd”, 19; Müslim, “Zekat”, 91; Tirmizî, “Zühd”, 53; Nesaî,
“Kudat”, 2.
117
Aclûnî, Ke fü’l-hafâ, I, 421.
118
Müslim, “Zikir”, 73; Ebû Dâvûd, “Vitr”, 32; Tirmizî, “Deavât”, 68; Nesâî, “cstiâze”, 2, 13, 18, 21, 64; cbn Mâce,
“Mukaddime”, 23; “Dua”, 2; Ahmed b. Hanbel, II, 168, 198, 240…
113
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aksine her türlü hay r ve güzellidin kaynad olacad anlat lmak istenmektedir.119
Âkif’in dilinden ifade etmek gerekirse,
Ne irfand r veren ahlâka yükseklik ne vicdand r, Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundand r
Yüreklerden çekilmi farzedilsin havf- Yezdân' n, Ne irfan n kal r tesiri
kat’iyyen ne vicdan n.120
b) Ahiret <nanc=121
Suçu önleyici en etkili faktörlerden biri Allah’a iman n zorunlu gereFi
ve sonucu olan ahiret inanc d r. Ahirete yakinen inanan, ölümün bir yok
olu deFil, hakiki ve ebedî hayat n ba lang c olduFu uuru ile hareket eder.
Herkesin her eyden çok s k bir sorgulamadan geçirileceFi, bütün organlar n n dünyada yapt F fiillere tan kl k edeceFine inan r da eylemlerini buna
göre tanzim eder. Nitekim bir ayette “…Ogün dilleri, elleri ve ayaklar n n
ki inin yapm olduFu fiillere âhitlik edeceFi”122 belirtilmekte bir ba ka
ayette de “o gün onlar n aF zlar n mühürleriz, kazand klar n (iyi ve kötü
amellerini) bize elleri anlat r ve ayaklar
ahitlik eder”123
124
buyurulmaktad r. Hz. Peygamber de bir hadislerinde bir duru ma esnas nda taraflardan birinin, diFerine oranla davas n daha iyi savunabileceFi,
bu savunmaya istinaden kendisinin de (ki i asl nda haks z olmas na raFmen) bu ki i lehine karar verebileceFini, dolay s yla bu ki ilerin bu kabil
haks z kazan mlar yla asl nda kendilerini âhirette ate e maruz b rakm
olacaklar na125 vurgu yaparak meselenin uhrevî boyutuna dikkat çekmektedir.
Bu gerçede yakînî iman olan bir fert ya ant s n buna göre düzenleyecektir. Bir ba ka ifadeyle mü’minler için ahiret inanc ve bunun içerdidi uhrevî tehdit, emredilenlerin yap lmas , yasaklananlardan kaç n lmas n n da en
önemli ve temel unsurunu olu turacakt r. Mâiz,126 Gâmid’li kad n127 ve Eslem
kabilesine mensup bir ki inin128 de bulundudu kimi suç faillerinin129 gerek
119

Gazâlî, hyâ, IV, 155-164; Tabbâra, Rûhu’d-dîni’l- slâmî, s. 183-184; Akseki, Ahlak Dersleri, s. 109-112; Uludad,
slâm’da Emir ve Yasaklar n Hikmetleri, s. 51-56.
Ersoy, Mehmed Âkif, Safahat, cstanbul 1950, s. 307.
121
Ahiret gününü ispat eden naklî, aklî ve ilmî deliller hakk nda bkz. Tabbâra, Rûhu’d-dîni’l- slâmî, s. 116-139;
Ayd n, Din Felsefesi, s. 235-267; Ayd n, Müsbet lim ve Allah, s. 190-211; Yasa, Metin, Felsefî ve Deneysel Dayanaklarla Ölüm Sonras Ya am, Ankara 2001; Topalodlu, Bekir, “Âhiret”, D A, I, 543-548; Turgay, Nurettin, Kur’an
Aç s ndan Ahiret, Ankara 2005, s. 51-71.
122
Nûr (24), 24 (. ) ! ] ^ )T [ W , [ ! ! , [ "
[ # &S 4 !)
123
Yâsin (36), 65 (. `! ] ^ )T [ W
&S, [ ! ! ) `S, [ % 2 U # ["a] 4 ).
124
Uhrevî hesaba vurgu yapan baz ayetler için bkz. Â‘râf (7), 9; Yûnus (10), 61; Nûr (24), 24; Furkân (26), 68, 69;
Tekvîr (81), 8-9; Zilzâl (99), 7-8, Kâri‘a (101), 8-9.
125
Buhârî, “eehâdât”, 28; “Hiyel”, 10; “Ahkâm”, 20; Müslim, “Akdiye”, 4; Ebû Dâvûd, “Edeb”, 87; Tirmizî, “Ahkâm”, 11, 18; Ahmed b. Hanbel, II, 232; VI, 203, 290, 308, 320; San’ânî, Sübülü’s-selâm, IV, 21; eevkânî, Neylü’levtâr, VIII, 320.
126
Buhârî, “Hudûd”, 28; Ebû Dâvûd, “Hudûd”, 23; cbn Mâce, “Hudûd”, 9; Ahmed b. Hanbel, I, 270, 289, 335;
Dârekutnî, Sünen, III, 196; eevkânî, Neylü’l-evtâr, VII, 119-121.
127
Dârekutnî, Sünen, III, 92; eevkânî, a.g.e., VII, 159.
128
Mâlik, “Hudûd”, 1; eafiî, el-Ümm, VI, 190.
120
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Peygamber’e, gerekse sahabeye gelerek suçlar n itiraf etmeleri, geri çevrilmelerine radmen bu itiraflar n yineleyerek kendilerini bu suçun utanc ndan
temizlemek ve ahirette Allah’ n huzuruna temizlenmi olarak ç kmak istemeleri, bu inanc n somut göstergelerinden baz lar d r. Bu nedenle dînî, vicdanî
ve ahlakî altyap s n tamamlayan bir mü’min, alenîlik bir tarafa gizli olarak
bile suç i lemeye130 te ebbüs etmeyecektir.131 K saca Allah ve âhiret inanc n n
yodunludu oran nda bir mü’min ah s her türlü haram fiilden sak nacak ve
yükümlülüklerini de ayn titizlikle ifa edecek, bu unsur-inanç unsuru- zay flad d oranda ise suç ve günah i lemeye, yasaklar ihlal etmeye o denli yak n
olacakt r.132 Bu inanc n sadlaml d oran nda suç i leme oran dü ecek, suç
oran n azl d oran nda da kamuya huzur ve güven hakim olacakt r.133
Bu verilerden sonra sadlam bir inanç temeli a) Suç i lemeyi önleyici bir
rol oynar, suçu doduran kini ortadan kald r r. b) Vicdan n uyand r lmas ve
canl tutulmas suçlar n ispat n ve fail-i meçhûl cinayetlerin ayd nlat lmas n

129
Bu konuda mevcut hadislerden birinin meali öyledir: Amr b. Semura Hz. Peygambere gelerek, falan kabilenin bir
devesini çald d n , bu nedenle cezay infaz suretiyle kendisini temizlemesini talep eder. Hz. Peygamber de olay n
dodru olup olmad d n tetkik amac yla zikri geçen kabileye ara t rmac gönderir. Kabileye mensup ki ilerin bir develerinin kayboldudunu bildirmeleri üzerine de faile gereken cezas n n verilmesi talimat n verir. cbn Mâce, “Hudûd”, 24.
cnfaz esnas nda haz r bulunan Sa‘lebe failin eli kesildidinde onu izledidini, infaz dan sonra failin kesilen eline hitaben
“beni senden kurtaran/temizleyen Allah’a hamdolsun, sen benim vücudumu cehenneme sokmak istiyordun” dedidini
duydudunu söylemektedir.
130
Bkz. Enbiyâ (21), 49.
131
Dinî, vicdanî ve ahlakî altyap n n bu konudaki rolü hk. bkz. Muhayzîf, Der’u’l-ukûbâti bi’ - übühât, s. 36-37;
Akseki, Ahlak Dersleri, s. 77-85; Hökelekli, Hayati, Din Psikolojisi, TDV, Ankara 1993, s. 103-109; Montaigne,
Denemeler (trc. Sabahattin Eyübodlu), cstanbul 1999, s. 109-114.
132
Ahiret inanc , insana ilerleme ve geli me yolunda büyük bir güç kazand ran mükemmel bir inanç türüdür. CenâbHakk öyle buyurur: “Her kim inanarak ahireti ister ve onun için gerekti i ekilde çal rsa, onun eme i mükâfatla
kar lan r” (el-csrâ 17/19). cnsan hayat ile dünyan n varl d , ancak sonunda bütün yap lanlar n sorgulanacad bir ahiret
hayat n n olmas yla bir anlam kazan r. Aksi takdirde hayat n ve dünyan n hiçbir anlam olmadan insan n hayat na tam
bir nihilizm hakim olacakt r. Bu da insanlar n büyük bir bunal ma ve ümitsizlide sürüklenmesine yol açar. Ahirete
iman, insana sonsuzludun yolunu açarken ölümü de en ince teferruat na kadar aç klayarak bir son olmad d n bildirmektedir. Ölüm yeni bir hayat n ba lang c demektir. Ahiret inanc yla insan n bu dünyadaki hayat na bir anlam veriliyor. Ayr ca insan n ya ay da büyük bir disiplin alt na al nm oluyor. Zira ahirete iman insana büyük bir sorumluluk
duygusu vermekte ve ilerde çekilecedi büyük hesap gününe göre hayat n ve dider insanlarla ili kilerini sadlam bir
karakter ve temele dayand r yor. cnsan dünya hayat nda yapt d bütün amellerinin kar l d n o gün görecektir. "Kim
zerre miktar iyilik yaparsa onu görecek ve kim zerre miktar kötülük yaparsa kar l n görecektir. " (Zilzâl 99/7-8).
Böylece ahirete iman insana büyük bir ümit kaynad oldudu gibi onu adâlete ve sonsuzluda inand r r. Bu da adil,
dürüst ve sadlam bir toplumun olu mas n sadlar. cnsandaki adalet, sonsuzluk ve ebedilik duygusu, sorumluluk duygusu ve insan n ba bo ve amaçs z yarat lmad d gerçedi ahiretin varl d n zorunlu k lmaktad r. Bkz. Topalodlu,
“Âhiret”, D A, I, 543-548; Yadc , Cengiz, “Âhirete cman”, Hâmil slâm Ansiklopedisi, I, 101-108.
Ahiret inanc n n fert toplum hayat aç s ndan önem ve yararlar öyle özetlenebilir:
a) Ahirete iman insan hayat na bir hedef ve yön verir, yarat l taki gaye ve hikmeti ödretir. b) Topluma dodruluk ve
hakkaniyet egemen olur. Kimse hile ve aldatmaya tevessül etmez. c) Bu inançtaki bir ki i bütün dünyevî ve dinî
vecibelerini eksiksiz yerine getirir. Çünkü her tasarrufun uhrevî bir kar l d n n oldudunu bilir. Bu sebeple ahiret
inanc hem hukukî hem de ahlakî bir müeyyide olmaktad r. d) Bu inanç kalplere bar duygusun hakim k lar. Çünkü
bar duygusu adaletin meyvesidir. Adaletle hareket eden ki i ise, ilahî adaletin ahirette mutlaka gerçekle ecedi bilincindedir. e) Ahiret inanc insana sürekli ümit ilham eder, ac lar n hafifletir ve zorluklara tahammül gücü sadlar. Dolay s yla insan hayat n n varl d ile dünyan n var olu u ancak bir öte dünya ile anlam kazanabilir. Aksi takdirde bunlar n
varl d saçma olacak ve kaba bir nihilizm insan ümitsizlide dü ürerek huzursuzluda sürükleyecektir. f) Ahiret inanc ,
insanlar dünyaya kar a r badl l klar n önler, ba kalar na iyilik ve yard m fikrini geli tirir. K lavuz, “Ahiret”,
slâm’da nanç badet ve Günlük Ya ay Ansiklopedisi, I, 58; Yadc , “Âhirete cman”, Hâmil slâm Ansiklopedisi, I,
101-108; Topalodlu, “Âhiret”, D A, I, 543-548; Akseki, Ahmet Hamdi, Ahlak Dersleri, s. 109-112; Peker, Hüseyin,
Din Psikolojisi, cstanbul 2003, s. 247-248; Turgay, Kur’an Aç s ndan Ahiret, s. 135-142.
133
Bilmen, Ist lâhât, III, 41-42.
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kolayla t r r. Nitekim aleyhimize dahi olsa adaletten ayr lmamam z gerektidini âmir ayetler134 de bunu beyan etmektedir.135
2-<badet Temeli
Hiç ku kusuz bütün ibadetler salt Allah’ n r zas n kazanmak amac yla
yap l r. Bütün ibadetlerin illeti Allah’a kulludun izhâr ve emrine imtisâl,
nihâî hedefi ise insanlar takvaya ula t rmakt r.136 Bir ba ka ifadeyle ibadetler kulluk bilincinin göstergesidir.137 Takvaya ula l nca da temiz toplumun
olu mas n n temel ta olan salih-kâmil insan vücuda gelmi olacakt r. Dolay s yla ibadetler birinci derecede kulla Allah aras nda kurulan bir irtibat olmakla birlikte ayn zamanda her ibadetin toplumsal yans malar da bulunmaktad r.
cbadetlerin birey üzerindeki etkileri u ekilde s ralanabilir: a) Ki iyi yarat klara ve nefsine kul olmaktan kurtararak gerçek bir özgürlük bah etmesi.
b) cbadetlerin ifas n n birey taraf ndan bir görev olarak alg lanmas sonucu
ilahî uurun sabitle mesi, c) Beden ve ruh sadl d n korumas , d) Dengeli bir
ki ilik kazand rmas , e) Ba kalar na zarar verici davran lardan al koymas , f)
cradeyi güçlendirmesi, g) Maddî eylere h rs derecesinde dü künlüdü azaltmas , h) eefkat ve merhamet duygular n geli tirmesi, i) Dider ki ilere kar
sevgi ve sayg hislerini kuvvetlendirmesi, j) Günahkârl k ve suçluluk duygular n yok etmesi.138
Müslüman bir fert namaz,139 oruç,140 zekat,141 hac,142 kurban143 vb. ibadetleri ifa etmekle tam anlam yla elinden ve dilinden herkesin güven içeri134

Nisâ (4), 135.
Muhayzîf, Der’u’l-ukûbâti bi’ - übühât, s. 36-37; Akseki, Ahlak Dersleri, s. 77-85; Hökelekli, Din Psikolojisi, s.
103-109; Köse, “cslâm’da Hukuk Devleti clkesinin Dinamikleri”, Ça da htiyaçlar ve slâm Hukuku, s. 177-178;
S dd q , Muhammad Iqbal, The Penal law of Islam, Kaz Publications, Lahore 1985, s. 13-14.
136
Bkz. Bakara (2), 1-3, 21, 177; 183; Ankebût (29), 45; Hacc (22), 37.
137
czzüddîn b. Abdisselâm (ö.660/1262) Kavâidu’l-ahkâm fî masâlihi’l-enâm, Beyrut 1410/1990, I, 19; Karadâvî, elbâdetü fi’l- slâm, s. 118.
138
Peker, Din Psikolojisi, s. 119-123; Hökelekli, Din Psikolojisi, s. 241-249; Tabbâra, Rûhu’d-dîni’l- slâmî, s. 191193; Pak, Zekeriya, Kur’an’da Kulluk, cstanbul 1999, s. 322-339.
139
Namaz n hikmetleri aras nda temizlik ve güzellik kaynad olmas (Mâide 5/6; Tevbe 9/108; A‘râf 7/206), çirkinliklere ve her türlü kötülüde engel olmas (Ankebût 29/45. Bir hadiste de, geceleri namaz k l p gündüz h rs zl k yapt d
yönünde durumu Hz. Peygamber’e iletilen ki i hakk nda Hz. Peygamber, zaman içerisinde namaz n bu ki iyi bu kötü
fiilinden al koyacad n ifade etmi tir. Ahmed b. Hanbel, II, 447), ferde cömertlik ve kötülüklere ve zorluklara kar
metanet kazand rmas (Bakara 2/153; Meâric 70/19-23; Mâûn 107/4-7), zihnî konsantrasyon/hu û’ kazand rmas
(Mü’minûn 23/1-2), insan moral ve psikolojisini düzenlemesi, manevî huzur ve itmi’nân sadlamas (Hacc 22/77),
mü’minin mi‘râc olmas , vücuda s hhat ve zindelik kazand rmas , ki inin hayat n düzene sokmas , disiplin bilinci
kazand rmas gibi hususlar say labilir. Gazâlî, hyâ, I, 145-172; Molla Fenârî, eemsüddîn Muhammed b. Hamza b.
Muhammed (ö. 834/1431), Fusûlü’l-bedâyi’ fî usûli’ - erâi‘, cstanbul 1289, II, 372-375; Dehlevî, Huccetullâhi’lbâli a, I, 27-28, 214-216, 529-530; Karadâvî, el- bâde fi’l- slâm, s. 221-247; Tabbâra, Rûhu’d-dîni’l- slâmî, s. 250252; Elmal l , Hak Dini Kur’an Dili, V, 3780; Uludad, slâm’da Emir ve Yasaklar n Hikmetleri, s. 80-83. Pak,
Kur’an’da Kulluk, s. 254-262; Namaz n bütün yönleriyle yarar ve hikmetleri hak. bkz. Fâris Ulvân, Ve fi’s-salâti s hha
ve vikâye, Kahire 1409/1989.
140
Elmal l Hamdi Yaz r’ n ifadeleri: Oruç ehveti k rar, hevâ-y nefsanîyi madlup eder (Buhârî, “Savm”, 10; “Nikâh”,
2-3; Müslim, “Nikâh”, 1; Nesâî, “S yâm”, 43; cbn Mâce, “Nikâh”, 1; Dârimî, “Nikâh”, 2; Ahmed b. Hanbel, I, 57, 278,
424-425, 432), azg nl ktan, fevâhi ten meneyler, lezâiz-i hasîse-i Dünyeviyeyi, câh ve tefavvuk davalar n istihkar
ettirir, hayat n lezzetini tatt r r, kalbin Allah’a incizâb n art r r, ona melekî bir zevkü safa bah eyler (Hak Dini, I, 627).
Ayr ca insan n iradesini terbiye eder, nimetin kadrini bildirir, ki iye yoksulun mahrumiyetini bizzât ya at r. Bkz.
Gazâlî, hyâ, I, 230-237; Molla Fenârî, Fusûlü’l-bedâyi‘, II, 376; cbnü’l-Hümâm, Fethu’l-kadîr, II, 300-301; Dehlevî,
135
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sinde oldudu, kimsenin incinmedidi, adeta “insan suretinde bir melek” eklinde p r l p r l, mümtaz bir ahsiyet olacakt r. Bu denli salih kimselerden
olu an toplum da elbette ki suç i lemeden uzak temiz bir toplum olacakt r.144
Temiz bir toplum olu turulmas için gerekli en temel unsur olan inanç
boyutu bu ekilde izah edildikten sonra, dider pratik çözüm yollar na geçebiliriz:
B-Ahlakî Temel
“Kanun koyucu bir hukuk kural koyarken topluludun genel dü üncesini ve ahlak anlay n göz önüne almak zorundad r. Aksi takdirde hukuk kural kendisinden beklenen sosyal i levi gerçekle tiremez. Bu nedenle, bazen
hukukun asgarî ahlak oldu u veya devlet yapt r m na badlanm ahlak kurallar n n hukuku olu turdudu” 145 ifade edilmi olmakla birlikte “kanun koyucular bugün, genel olarak, kamu sadl d n , güvenlidini ve tabiî kaynaklar
korumak, i ve ticaret alan nda uygunsuz ve hileli uygulamalar önlemek,
devlet gelirlerini korumak maksatlar ile suç koymaktad r. Günümüzde genel
ahlâk ve âdab korumak amac ile suç koymak söyle dursun, hatta, bu konuda baz fiilleri suç olmaktan ç karmak (decriminalisation) ya da baz fiilleri
Huccetullâhi’l-bâli a, I, 28, 220-221; II, 125-133; Karadâvî, el- bâde fi’l- slâm, s. 288-293; Muhayzîf, Der’u’lukûbâti bi’ - übühât, I, 40; Döndüren, Hamdi, Delilleriyle slâm lmihali, cstanbul 1998, s. 415-416; Pak, Kur’an’da
Kulluk, s. 262-265; Uysal, Veysel, Psiko-Sosyal Aç dan Oruç, Ankara 1994.
Bunlar n yan nda oruç, sindirim sisteminden kalbe, karaciderden, tansiyona, kolesterolden, i manl da ve daha birçok
rahats zl klar için tam anlam yla bir ilaçt r. Bat l bir ilim adam n çok isabetli ifadesiyle “oruç, b çaks z ameliyatt r. Özyaz c , s. 68-” Geni bilgi için bkz. Özyaz c , Alparslan, Din ve Bilimin I nda Oruç ve Sa l k, Ankara 2004, s.
57-79, 83-167.
141
Zekat’ n hikmetlerini u ekilde s ralayabiliriz: Veren ahs cimrilikten kurtar r, hay r yapmaya al t r r, Allah’ n
ahlak (cömertlik) ile ahlaklanmay sadlar, nimete ükür ifade eder, kalbi dünya sevgisinden kurtar r, zenginin ahsiyetini geli tirir, mal temizler ve art r r, sevgi ortam n n olu mas n sadlar, zekat alan ihtiyaç sahibi olmaktan kurtar r,
kin ve k skançl k duygular n engeller, toplumda karde lik, sevgi-sayg ve dayan ma atmosferinin olu mas n , ekonominin geli mesini sadlar. Zekat n çözümledidi problemler aras nda fakirlik, dilencilik, bekarl k ve tabi afetlerin yol
açt d zararlar sayabiliriz (Bakara 2/268, 276; Tevbe 9/34, 35, 103; Sebe’ 34/39). Bkz. Gazâlî, hyâ, I, 208-230; Molla
Fenârî, Fusûlü’l-bedâyi‘, II, 375-376; Dehlevî, Huccetullâhi’l-bâli a, I, 217-219, II/100-101; Karadâvî, F khu’z-zekât,
II, 856-913; a. mlf,, el bâde fi’l- slâm,s. 273-278; Yavuz, Yunus Vehbi, slamda Zekat Müessesesi, cstanbul 1975, s.
77-139; Erkal, Zekât, s. 49-54; Özek, Ali-Karaman, Hayreddin-Ayd n, M. Akif-Erkal, Mehmet, badet ve Müessese
Olarak Zekât, cstanbul 1984, s. 186-205; Tabbâra, Rûhu’d-dîni’l- slâmî, s. 342, 355; Pak, Kur’an’da Kulluk, s. 269272; Yazgan, Turan, Sosyal Güvenlik Aç s ndan Zekat, Ankara 1995.
142
Hacc n bireysel faydalar unlard r: Ki inin tevhid inanc n ve dini duygular n kuvvetlendirir, ükür duygusunu
art r r, Hacc esnas nda ifâ ettidi bir çok ibadet yoluyla olgunla r, kendisini muhasebeye çeker, dünya Müslümanlar n
yak ndan tan m olur. Hacc n toplumsal faydalar na gelince; Müslüman milletler kendilerini tan tma f rsat bulmu
olur, ilmî kongrelerin gerçekle tirilme imkan dodar, ticari badlar geli tirilebilir, dünya Müslümanlar n problemlerini
yak ndan tan ma imkan ve çözüm yollar aramas na vesile olur, dünya Müslümanlar aras nda birlik ve beraberlik
badlar perçinle tirilir. Gazâlî, hyâ, I, 239-272; Molla Fenârî, Fusûlü’l-bedâyi‘, II, 377; Dehlevî, Huccetullâhi’lbâli a, I, 28, 221-223; II, 150; Karadâvî, el- bâde fi’l- slâm, s. 301-311; Döndüren, Delilleriyle slâm lmihali, s. 562;
Uludad, slâm’da Emir ve Yasaklar n Hikmetleri, s. 94-98; Tabbâra, Rûhu’d-dîni’l- slâmî, s. 259-260; Pak, Kur’an’da
Kulluk, s. 265-269.
143
Kurban’ n hikmetleri hakk nda bkz. Molla Fenârî, Fusûlü’l-bedâyi‘, II, 380; Daryal, Ali Murat, Kurban Kesmenin
Psikolojik Temelleri, cstanbul 1994; Affâne, Hüsâmüddîn b. Mûsâ, el-Mufassal fî ahkâmi’l-udhiyye, Kudüs 1419/1999,
s. 13-21.
144
cbadetlerin hikmetleri ferdî ve toplumsal yararlar hakk nda. ayr ca bkz. Karadâvî, el- bâde fi’l- slâm, s. 11-209;
Uludad, a.g.e., s. 80-103; DcA clmihal, I, 217-223, 382-384, 423-427, 511-514; Köse, “cslâm’da Hukuk Devleti
clkesinin Dinamikleri”, Ça da htiyaçlar ve slâm Hukuku, s. 178-179.
145
Bilge, Hukuk Ba lang c , s. 20. Ayr ca bkz. Ba gil, Ali Fuat, Esas Te kilat Hukuku, cstanbul 1960, I, 41-42; Çadr c , Mustafa, slâm Ahlak , cstanbul 1985, s. 24.

CC

#

$%

&

sadece idarî tedbir ve müeyyidelerle kar lama (dépenalisation) yolu tutulmaktad r.”146 Ama cslâm hukuku bütün emir ve yasaklar nda meselenin ahlakî cihetini her zaman ve zeminde mutlaka gözetmi , üstün ahlak (ahlâkfâd la), toplumu ayakta tutan temel dinamiklerin ba nda görmü , bu itibarla
ahlak n korunmas na son derece önem atfetmi tir. Çünkü bu dinin Peygamberi yüce bir ahlaka sahiptir147 ve ayn zamanda o, ahlakî güzellikleri tamamlamak için gönderilmi tir.148 Hal böyle olunca cslâm Hukuku, ahlak ilkelerine
ayk r l k te kil eden fiilleri yasak normu kapsam na alm , kar l d nda cezaî
müeyyideler tertip etmi tir. Yani cslâm hukuku evrensel ahlak ilkeleriyle tam
bir ittifak içerisindedir.149
cslâm’da ahlakla hukukun iç içe oldudunu veya ahlakî ilkelerin hukuk
normuna temel te kil ettiklerini daha yak ndan görmeye çal al m:
Hukukun temin etmeye çal t d adalet, hakkaniyet, özgürlük, düzen,
emniyet, vicdan bütünlüdü, iyiyi yapma, kötüden sak nma ve sak nd rma,
erdem, insan haysiyeti, e yay ve mülkiyeti koruma hep ahlakî içerikli dederlerdir. Hukuk, bu dederleri somut ili kiler ad nda gerçekle tirmeyi amaçlayan
ve maddî yapt r m gücüne sahip normatif bir kurumdur. Kur’an’a bakt d m zda hukukun hedef gayelerinin vahyin ilk geli a amas ndan itibaren belirlendidini görürüz. Ama bunlar bu a amada henüz somut hukuk normu dedildir.
Adalet, ihsan, iyilik, af, sab r, ükür, vefa gibi emirler ile fuhu , haks zl k,
ahde vefas zl k, ölçü ve tart da hile, yalanc l k, yeryüzünde fitne ç karma,
haks z yere masum bir cana k yma gibi yasaklar Mekke döneminin iman
vurgusu ile birlikte s kça vurgulanan hususlard r. Bu ahlakî ilkeler Medine
döneminde hukuk normlar n alt yap s n olu turmu tur. cslâm’da ahlak ile
hukukun iç içe oldudunun dider baz kan tlar daha vard r. Kur’an’ n zaman
zaman hukukî hükümleri ahlakî kavramlarla, ahlakî hükümleri de hukukî
kavramlarla sunmu olmas bunun örneklerindendir. Meselâ Bakara 2/177 ve
A‘râf, 7/33. ayetlerde hukukî hükümler bir ahlak kavram olan “birr” lafz yla
sunulurken; En’âm 6/151-151. ayetlerinde bahse konu ahlakî yükümlülükler
hukukî bir terim olan “haram” lafz yla verilmi tir. Böylelikle ahlaka uygunlukla (moralite) hukuka uygunluk (legalite) birlikte yürütülmü tür. Bu uygunluk, Kur’an’ n yeti tirmeyi istihdaf ettidi insan tipinin de önemli özellididir. Kur’an terbiyesinde yeti en bir insan müeyyide korkusuyla dedil, vicdan
murakabesiyle ve Allah’a olan derin hu û ile hareket eder de suç i lemeye
elveri li kimsenin vâk f olamayacad ss z ortamlarda dahi hukuk d na ç kmaz (Enbiyâ, 21/49). 150

146
Dönmezer, Sulhi, “Suç Kavram n n Men ei ve Geli mesi”, www.kriminoloji.com/Suc%20kavrami.htm (09. 11.
2006 Per embe).
147
Kalem (68), 4.
148
Mâlik, “Hüsnü’l-huluk”, 8.
149
Udeh, et-Te rîu’l-cinâi’l- slâmî, I, 70; Ebû Zehra, el-Cerîme, s. 12 vd; Dadc , slâm Ceza Hukukunda Müessir
Fiiller, s. 37; Hammâsî, Fethî b. Et-Tayyib, ed-Darûratü’l-merhaliyye fî tatbîk ’l-kânûni’l-cinâi’l- slâmî, Beyrut/D ma k 1421/2001, s. 43-59; Çadr c , slâm Ahlak , s. 24-26.
150
Yaman, Ahmet, “Kur’an’da Yasaman n Arka Plan Olarak Ahlak”, Marife, y l. 6, say ,1, Bahar, Konya 2006, s. 43,
44-45.
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Hulâsa, cslâm Hukuku ahlakî dederleri himayeyi kendinse gaye edinmi , bu amaçla bahse konu ahlakî ilkeleri temel alarak hüküm/hukuk normu
vaz’etmi tir. Bir ba ka ifadeyle Kur’an, yasaklad d baz fiilleri bu fiillerin
ahlakî sonuçlar yla gerekçelendirmi tir.151 Meselâ içki ve kumar yasad 152
eeytan’ n insanlar aras na “kin” ve “dü manl k” tohumlar ekmesiyle gerekçelendirilmi tir. Kin ve dü manl k çirkin huylar n ön s ralar nda yer almaktad r. Zinay konu edinen ayetlerden birinde153 zinaya yakla lmamas , çünkü
onu i lemenin “hayas zl k (fâhi e)” ve “kötü bir yol” oldudu ifade edilmi tir.154 Yine baz hükümlerin konulu gerekçesi olarak “nefisleri ve kalpleri
daha fazla temizleyici olmas ”155 gösterilir. Nefsin ve kalbin temizlenmesi ise
ancak sadlam ahlakî ilkelere badlanmak ve ahlak n gereklerini yerine getirmekle mümkündür.156 Bu arada adam öldürme, zina, kumar, iffete iftira,
terör, h rs zl k ve mülkiyete yönelik sald r lar, alkol ve uyu turucu ad na
dü menin bir ba ka ifadeyle hayat, din, ak l, nesil, rz ve mülkiyet hakk na
yönelik ihlallerin ahlakî davran lar olmad d n da ayr ca belirtmeliyiz.157
cslâm’da ahlakla hukuk iç içe olunca yine erdemli bir fert ve toplumun
in âs cslâm’ n temel hedeflerinden olunca bir ah s ahlakî olgunludu oran nda hukuka sayg l olacak ve hukuk içerisinde kalacak, aksi halde hukuku
ihlal etmi olacakt r. Ahlakî temelin sadlaml d suç i lemenin önünde sadlam
bir set olu turacakt r. Dolay s yla bu ahlakî donan ma sahip bir ki i cezaî
müeyyideye gerek kalmaks z n kendisini suç say lan fiillerden korumu olacakt r.
Ahlakî temelin olu turulmas nda özellikle adalet, hakkaniyet; helal haram bilinci, efkat-merhamet, hayâ, îsâr (didergaml k) gibi insani dederlerin
mutlaka kazand r lmas ve ya at lmas artt r. Bu temel ahlakî dederlerden
soyutlanmas halinde insan çok tehlikeli bir canavar haline gelebilir. Özellikle adalet duygusunun vicdanlara hakim k l nmas elzemdir. Çünkü adalet, bir
eyi yerli yerine koymak, her hak sahibine hakk n vermek demektir. Fert ve
toplum hayat nda en önemli huzur ve güven unsuru adalettir. Adalet, Allah’ n s fat d r ve mülkün yani devlet nizam n n, egemenlidin ve toplum hayat n n da temelidir. Bir devlet ülkesinde her ey var olup da adalet yok olsa,
o devlet mahvolmaya mahkûmdur. Bu itibarla adalet, cslâm Dininin olmazsa
olmazlar aras ndad r. Adaletin tesisi Kur’an emridir.158 Peygamberlerin gönderilme gerekçelerinden biri de yeryüzünde adaletin tesis edilmesidir.159 Yine
hukukun temel gayelerinden biri adaletin tesisidir.160 Adaletin gayesi de top151

Avvâ, Fî usûli’n-nizâmi’l-cinâi’l- slâmî, s. 53.
Mâide (5), 91.
csrâ (17), 32.
154
Avvâ, a.g.e., s. 53.
155
Bakara (2), 232; Nûr (24), 28, 30; Ahzâb (33), 53; Mücâdele (58), 12.
156
eelebî, Ta‘lîlü’l-ahkâm, s. 19; Avvâ, a.g.e., s. 53-54.
157
Akseki, a.g.e., s. 159-179; Tabbâra, a.g.e., s. 225-240.
158
Bkz. Nahl (16), 90; A‘râf (7), 29. Adalete riayet hakk nda ayr ca bkz. Nisâ (4), 135; Mâide (5), 8; Hadîd (57), 25.
Ayr ca hadisler için bkz., Müslim, “cmâre”, 18; Tirmizî, “Ahkâm”, 4.
159
Bkz. Hadîd 25.
160
Bilge, Hukuk Ba lang c , s. 30.
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lumu saadete ula t rmakt r.161 Adaletin kalmad d yere zulüm egemen olur ki
zulmün egemen olmas hem fert hem de toplumlar n helak nedenidir. Hangi
din ve ideolojik dü ünceyi ta rsa ta s n adaletle hükmeden her toplum veya
devletin hükümranl klar n , devletlerini sürdürdükleri, adaletle hükmetmeyen
topluluk veya devletlerin müslüman da olsa çöktükleri ve y k ld klar tarihi
bir hakikattir. Bu itibarla “Küfür âbâd olur, ama zulüm âbâd olmaz” veya
“mülk küfürle devam eder ama zulümle devam etmez”162 denilmi tir.163
Ziyâ Pa a’n n Terkîb-i Bend’inde geçen
“Zâlim yine bir zulme giriftâr olur âhir, Elbette olur ev y kan n hânesi
vîrân”164
beyti ile “Adlayan n mal gülene hay r etmez”, “Çalma el kap s n çalarlar kap n ” eklinde formüle edilen atasözlerinde de bu husus vecîz bir ekilde ifade edilmektedir.
C-<slâm’=n ÖngördüJü <deal Bir Evlilik
Temiz bir toplumun olu mas için neslin de temiz olmas , neslin temiz
olmas için de kad n ve erkek aras nda kurulacak bad n hukukun cevaz verdidi sahih ve me rû/hukukî evlilik dairesi içerisinde kurulmas laz md r. Neslin korunmas cslâm hukukunun korumay amaç edindidi temel dederler aras nda yer al nca bu amac n gerçekle tirilmesi için bu hukukta ister iradî isterse gayr-i iradî olsun her türlü fuhu ve zina yasaklanm t r.
Aile kurumunun temelleri insanl k kadar eskidir. Yarat c kudret ilk insan bir aileye sahip olarak yaratm t 165. Bu durum Kur’an166 ve Sünnette167
sarahaten haber verilmektedir.
Sadlam ve temiz bir toplumun tesisi, toplumun nüvesini olu turan ailenin sadlam ve temiz temeller üzerine kurulmas yla dodru orant l d r. Bu
itibarla gerek ayetlerde gerekse hadislerde evlilidin dindarl k, iffet ve haya
temelleri üzerine kurulmas hususuna özel önem atfedilmi tir.168 Bu cümleden olarak Hz. Peygamber, bir hadislerinde bir kad n n mal , hasebi (soyluludu), güzellidi veya dindarl d için nikah edilecedini, mutlu, huzurlu, sadakat
ve güven temelleri üzerine bir evlilik gerçekle tirilmek isteniyorsa dindarl d n
dider özelliklere tercih edilmesi gerektidini vurgulamaktad r.169 Hadiste say 161

Ba gil, Esas Te kilat Hukuku, s. 35.
Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XVIII, 61; ( U S ¿FUG A1U : =6F . L ¹1 ± 5 F ½ QA=6 ;F¾H D ± ¹1 ± 5 F
FU QA=6 » 5
¿9:; F Q ½ S ¿FUG ;F > F) cbn Teymiye, Takiyyüddîn b. Ahmed (ö.728/1327), Mecmûu fetâvâ, yy, ts., XXVIII, 146.
163
Adalet konusunda bkz. Ba gil, a.g.e., I, 32-34; Tabbâra, a.g.e., s. 300-302; Çadr c , Mustafa, “Adâlet”, slam’da
nanç badet ve Günlük Ya ay Ansiklopedisi (clmî Mü avir ve Redaktör: cbrahim Kâfi Dönmez), cstanbul 1997, I,
40-42.
164
Bkz. Göçgün, Önder, Ziya Pa a’n n Hayat , Eserleri, Ankara 2001, s. 163; Dilçin, Cem, Örneklerle Türk Hiir
Bilgisi, Ankara 2000, s. 246.
165
cbn Âbidîn, Muhammed Alâuddîn (ö.1252/1836), Reddü’l-muhtâr ale’d-Dürri’l-muhtâr, Beyrut 1412/1992, III, 3;
Döndüren, Hamdi, Delilleriyle Aile lmihali, cstanbul 1995, s. 17-20, 125.
166
Bkz. Bakara 2/35; Nisâ 4/1; A’râf 7/19, 23, 190; Tâhâ 20/117-119; Yâsin 39/6.
167
Hz. Peygamber haya, güzel koku, misvak ve nikah n bütün peygamberlerin sünnetlerinden oldudunu ifade etmi tir
(Tirmizî, “Nikâh”, 1; Ahmed b. Hanbel, V, 421).
168
Bkz. Bakara(2), 221.
169
Buhârî, “Nikâh”, 15; Ebû Dâvûd, “Nikâh”, 2; Nesâî, “Nikâh”, 13; cbn Mâce, “Nikâh”, 6; Dârimî, “Nikâh”, 4;
Mâlik, “Nikâh”, 21; Ahmed b. Hanbel, II, 428; San’ânî (1182/1768), Sübülü’s-selâm, III, 111.
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lan dider niteliklerin de bulunmas elbette ki en arzulanan bir durumdur.
Ama kal c olan sadlam dinî ve ahlakî altyap d r. Ayr ca hem güzel, hem,
zengin ve hem de asîl biriyle yap lan bir evlilidin mutlu bir ekilde idâmesi
için de yine sadlam bir dinî alt yap n n bulunmas artt r. Bu nedenle Hz.
Peygamber, bir hadislerinde mezbelelikte/çöplükte-pis bir ortamda yeti en
güllerden yani sureti son derece cezbedici ve fizikî güzellide sahip olmakla
birlikte iffet, haya, vefa ve sadakat gibi ahlakî dederlerden uzak güzellerden
sak n lmas na”170 dikkat çekerek meselenin önemine vurgu yapm t r. Bir
dider hadislerinde de “ 2, "2 9`S b S c b `]02 * 8, * ! . d S 9 [^ S e size
dini ve ahlakî durumundan ho nut oldudunuz bir ah s geldidinde onu evlendiriniz. eayet böyle yapmazsan z fitne ve fesat ba gösterir” 171 buyurarak
bekarl d n daha dodrusu evlenmenin zorla t r lmas n n toplumsal tehlikelerine dikkat çekmi tir. Zaten Kur’an’da da topluma aile kurumunun ya at lmas
görevi yüklenmi tir.172
Baz cslâm hukukçular salih bir toplumun tesisi ve bekas için arz ettidi önem dolay s yla aile kurumuna özel bir önem atfederek nikah akdini ibadete en fazla yak nl k arz eden bir amel olarak mütalaa etmi ler bu cümleden
olarak evlenmeyi, kendisini nafile ibadetlere adamak amac yla bekar kalmaya yed tutmu lard r. Ayr ca cihad için gerekli eleman n yeti mesine temel
te kil etmesi yönüyle nikah akdini salt ibadet kapsam nda görülen cihada da
öncelemi lerdir.173
Evlenmenin gerek bireysel gerekse toplumsal birçok hikmetleri bulunmaktad r. Bu hikmetleri u ekilde s ralamak mümkündür:
Nikah me rû yoldan neslin devam n sadlar, neseplerin kar mas n önler. Zinaya sürüklemede muharrik unsur olan ehveti teskin eder, zinaya
dü mekten ve zina töhmetine marûz kalmaktan korur. E ler, zinan n yay lmas n n yol açt d cinsel hastal klardan evlilik yoluyla korunmu olurlar.
E ler aras nda sevgi, ülfet ve ünsiyet meydana gelir, bunun sonucu s cak bir
ortam olu turur. Evlilik sorumluluk duygusunu geli tirir. Evlilik nedeniyle
akraba çerçevesi geni ler. cslâm’ n öngördüdü nitelikte yeti tirilen çocuklar
nedeniyle ebeveynin amel defterlerine sevap yaz lmaya devam eder.174
Nikah n me rûiyetinin say labilecek dider hikmetleri yan nda özellikle
iki hikmetin alt n çizmek gerekmektedir. Bunlardan biri, zina, fuhu ve dider
yasak fiillerden uzakla mak suretiyle iffetli ve ahlakl bir ahsiyete sahip

170

“9 f g8, [^ !h” Muttakî el-Hindî, Kenzü’l-ummâl, XVI, 300.
Tirmizî, “Nikah”, 3.
Nûr (24), 32.
173
Gazâlî, hyâ, II, 21; Molla Fenârî, Fusûlü’l-bedâyi‘, II, 378; cbnü’l-Hümâm, Fethu’l-kadîr, III, 184; cbn Âbidîn,
Reddü’l-muhtâr, III, 3.
174
Geni bilgi için bkz. Gazâlî, a.g.e., II, 24-33; eât bî, el-Muvâfakât, II, 396-398; Abdülhamîd, Muhammed
Muhyiddîn, el-Ahvâlü’ - ahsiyye fi’ -Herîati’l- slâmiyye, Beyrut 1424/2003, s. 6-9; eelebî, Muhammed Mustafa,
Ahkâmü’l-üsreti fi’l- slâm, Beyrut 1397/1977, s. 37-44; Bedrân, Ebu’l-ayneyn el-F khu’l-mukâren li’l-ahvâli ahsiyye, Beyrut 1967, s. 12-14; Zekiyyüddîn ea’bân, el-Ahkâmü’ -Her‘iyye li’l-ahvâli’ - ahsiyye, Bingazi1993, s. 4956; Sâbûnî, Ravâiu’l-beyân, II, 186-187; Karaman, Hayreddin, slâm’da Kad n ve Aile, cstanbul 1995, s. 197-198;
Döndüren, Delilleriyle Aile lmihali, s. 128; S dd q , The Penal law of Islam, s. 14-16.
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olunmas yani gözün ve rz n korunmas , dideri de neslin hukukî bir yolla
yani nikahla sürdürülmesidir.”175
Dindarl k, haya, iffet, sadakat, vefa, kar l kl sayg ve anlay esaslar
üzerine kurulan bir yuva hem bu kurumun uzun ömürlü olmas n n hem de
yeti tirilecek çocuklar n ayn nitelikleri haiz olarak yeti melerinin de garantisi olacakt r. Bu nitelikteki ailelerin de erdemli toplumun çekirdedini olu turacaklar nda ku ku yoktur.
D-Erdemli Bir Çevre
cnsan çevresinin çocududur. cnsan büyük ölçüde çevresi terbiye etmektedir. Bir çevrede yeti en bireyin o çevrenin kabullerinden, hayat tarz ndan
etkilenmemesi, kendi f trat ve ya ant s na uygun çevrede bulunmaktan mutluluk duymamas mümkün dedildir. Ziya Pa a’n ifadesiyle
“Nâ-dânlar eder sohbet-i nâ-dânla telezzüz, Dîvânelerin hemdemi dîvâne gerektir.”176
Veya Leskofça’l Gâlib Bey’in ifadesiyle
“Ehl-i dil, sohbet-i nâ-cins ile âdân olmaz, Bezm-i cühhâl gibi ârife
zindân olmaz.”177
Hz. Peygamber, çevrenin etkileyici ve belirleyici rolüne dikkat çekmi ,
bu hususu misk satan attâr ile ate i tutu turan körükçünün yan nda bulunan
ki ilerin durumlar n örnek vererek izah etmi tir. Hadiste salih arkada ve
dost misk satan kimseye; kötü ve zararl arkada da körük çeken ahsa benzetilmi tir. Buna göre iyi arkada veya çevreyi sembolize eden attâr ile badlant l olan ki i veya ki iler ya misk sat n almak suretiyle veya attâr n kendilerine misk ikram etmesiyle veyahut da en az ndan o mekanda bulunarak
misk koklamalar suretiyle miskten bir ekilde istifa edeceklerdir. Kötü arkada veya çevreyi sembolize eden körükçüyle hemdem olan kimse veya kimseler ise ya bir ekilde elbiselerinin yanmas veya bu mekanda bulunarak kötü
kokuyu teneffüs etmeleri suretiyle ortamdan menfi olarak etkileneceklerdir.178 Peygamber, bu temsili ile u gerçeklere dikkat çekmi tir: a) Çevrenin
bireyler üzerindeki etkisi tart lmazd r. b) Ki i iyi veya kötü çevreye yak nl d
veya uzakl d oran nda etkilenecektir. c) Ki inin kendisi ve etraf ndakileri
kurtarmak için mutlaka temiz ve erdemli bir çevre aray içerisinde olmal d r.
Kur’an’da erdemli/hay rl bir toplumun temel özelliklerinin inanç ve
salih amel oldudu belirtilmektedir.179 Salih amel, usûl-fürû‘, farz-nafile, iba175

Abdülhamîd, a.g.e., s. 8-9; Yaz r, Hak Dini Kur’an Dili, II, 1327.
Göçgün, Ziya Pa a’n n Hayat , Eserleri, s. 164; Dilçin, Örneklerle Türk Hiir Bilgisi, s. 248. Beytin anlam : Kaba ve
cahil kimseler aynen kendisi gibi kimselerin sohbetinden haz al rlar. Divanelerin sohbet edecedi arkada lar da kendileri gibi divane olmas gerekir ki, anla abilsin ve zevk alabilsinler.
177
Bkz. Pekolcay, Neclâ-Erayd n, Selçuk, slâmî Türk Edebiyât , cstanbul 1976, s. 41. Beytin anlam : Gönül ehli
olanlar, kalender kimseler cinsi bozuk olanlarla mutlu olamaz. Ârif bir kimseye de cahiller meclisinden daha kötü bir
zindan olmaz.
178
( 5 À A ZD 1F 4AÁ 36 <B UCG 5 ÀF <B ° 4G 5 ÀF Â6µ36 5 À ÂL J 3D A ZD 1F ÂL J 3± X L F ¸
ÃA C J³ "
" ³A4V 36 <B UCG 5 ÀF ÂE AÄ Å 36) Buhârî, “Zebâih”, 31; “Büyû’”, 38; Müslim, “Birr”, 146; Ebû Dâvûd, “Edeb”, 16;
Ahmed b. Hanbel, IV, 404-405, 408.
179
Beyyine (98), 7.
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det-muâmelât gibi amelleri kapsad d gibi, Allah’ n r zas na uygun dü ecek
salaha ve hayra hizmet eden bütün iyi amellerle yasaklardan sak nmay da
kapsamaktad r.180
cnsan n en yak n çevresi tabiî ki onun aile ortam d r. Ailenin ferdi ekillendirmedeki tart lmaz rolüne dikkat çeken Hz. Peygamber, “Her do an
( slâm) f trat üzere do ar sonra ana-babas onu Yahudi, H ristiyan, hatta
mecûsî yapar”181 buyurmaktad r.
Çocudun söz ve davran lar mekanik bir özellik ta maktad r. Ailedeki
büyüklerin dinî ya ant lar , kulland klar sözler, abdest, namaz, oruç gibi
ritüeller çocudun benlidinde derin etkiler b rak r. Aile büyüklerinin sahip
olduklar iyilik, dodruluk, temizlik, yard m severlik gibi güzel hasletler veya
bunlar n z dd kin, nefret, ho görüsüzlük, yalan, kavga ve iddet gibi olumsuz tutumlar ba lang çta çocuk taraf ndan taklit edilerek benimsenir, içselle tirilir ve kendi karakter yap s n olu turan parçalar olur. Sosyal hayatta
uyumlu bir ki ilik sergileyen ailelerin çocuklar uyumlu; davran lar nda iddet, karga a, kavga hakim olan daha da ötesi suç i lenen bir aile ortam nda
yeti en çocuklar da o oranda problemli olacakt r. Aile içinde ya anan her olay
çocudu dodrudan etkileyecek, bu da dodal olarak onun ahlakî ve moral yap s n n olu mas nda dodrudan etkili olacakt r.182
Arkada çevresi, kom u çevresi ile sürekli ikamet edilen mahalle, semt
ve muhit gibi çevreler de bir bireyin iyi veya kötü insan olarak yeti mesinde
birinci derecede etkilidir. Bu itibarla arkada l k ve kom uluk yap lacak ki ilerle, ikamet edilecek muhitin iyi seçilmesi hayati önem arz etmektedir. Nitekim Hz. Peygamber, bir insan n, arkada n n dini üzerinde oldudunu, bu nedenle herkesin kimi dost/arkada edinecedine iyi bakmas gerektidine183 vurgu yapm t r.
Duyarl bir müslüman n erdemli çevrede bulunma, böyle bir muhit olu turma yükümlülüdü bulunmaktad r. Nitekim bir ayette sadakat sahibi kimselerle birlikte bulunmam z emredilirken,184 ba ka ayetlerde de dinî ve ahlakî
dederlerimize sayg duymayan kimselerle (insanî ve cslâmî görevlerimiz hariç) içli d l dost185 ve s rda olmamam z istenmi tir.186 Bu badlamda Hz.
Peygamber de geçmi ümmetlerden birinde yüz ki iyi öldüren ve kurtulu
yolu arayan ahsa o yörenin bilge ki isinin mezkur ahs önce tövbe etmesi,
sonra da salih kimselerin olu turdudu temiz ve erdemli bir çevreye yönlendirmesini hikaye ederek bizlerin de erdemli bir toplum olu turmam z veya
böyle bir çevrede ya amam z geredinin önemine i aret etmi tir.187

180

Yaz r, Hak Dini Kur’an Dili, IX, 6002.
Buhârî, “Cenâiz”, 79, 80, 93; “Kader”, 3; Müslim, “Kader”, 6.
182
Y lmaz, Hüseyin, Din E itimi ve Sosyal Bar , cstanbul 2003, s. 129-132.
183
i a! 9 [^
Z 2 * 8 9! U # iW Tirmizî, “Zühd”, 45.
184
Tevbe (9), 119.
185
Âl-i cmrân (3), 28.
186
Âl-i cmrân (3), 118.
187
Müslim, “Tevbe”, 8; Ahmed b. Hanbel, III, 72; eevkânî, Neylü’l-evtâr, VII, 62-63.
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E-EJitim
Editim birey ve toplum hayat n n sadl kl bir ekilde sürdürülmesinin
omurgas n olu turmaktad r. Editim medeniyetin göstergesidir. Toplumda
bar ve esenlidin hakim olmas editimin kalitesi ve bu editim ve terbiyenin
bireylerce içselle tirilmesiyle dodru orant l d r. Bu itibarla güzel, müspet ve
kaliteli bir editimin/terbiye suçun önlenmesinde büyük katk s vard r.
1-Aile <çi EJitim
cslâm’da “insan- kâmil” olma serüveni dodumdan ba lay p ölüme kadar devam eden bir süreçtir. Bu süreç çocudun sad kulad na ezan sol kulad na kâmet okunduktan188 ve güzel bir isimle isimlendirilmesiyle ba lay p189
iman ve cslâm üzere ruhunu teslim edip yine cslâmî usullere göre defnedilmesine kadar sürer.
Aile ortam çocudun hem hayat n idame ettirdidi, beslendidi ve yeti tirildidi bir ortam, hem de dinî, ahlâkî ve moral dederlerini ald d ilk editim
ortam d r.190 Anne ve baba çocudun editimi ve ekillenmesinin ba aktörleridir. Karakter geli imi büyük oranda aile ortam nda geçirilen ya larda tamamlanmaktad r. Bu itibarla ana-baban n bu konudaki sorumluludu son derece
önemlidir. Kur’an’da ebeveyne yönelik olarak hem kendilerini hem de aile
bireylerini cehennem ate inden korumalar için gerekli önlemleri almalar
yönünde191 önemli uyar lar bulunmaktad r. Hz. Peygamber, babas taraf ndan çocu a b rak lacak en güzel miras n güzel terbiye oldu unu ifade etmi tir.192 Namaza te vik de güzel terbiyenin önemli bir bölümünü olu turmaktad r.193 Kur’ân ayetlerinden yola ç karak aile içi çocuk terbiyesinde izlenmesi
gerekli esaslar s ralamak gerekirse;
Müslüman ailedeki editim tolerans, sevgi, disiplin ve merhamete dayanmal d r. Çocuk inançs zl d n veya dini editim alamaman n olumsuz etkilerinden korunmaya aileden ba lanmal d r. Haram lokma ve haram sütten daima kaç n lmal , editim temelinde haram lokma ve haram süt bulunmamal d r. Ana-babalar çocuklar na iyi ve kötü olan telkin ederken Lokman Peygamber’in davran ve hitap tarz n örnek almal d r. cslâm editimcileri çocudun editiminde iki genel kuraldan hareket ederler: Birincisi, çocudun geli im
a amalar n n dikkate al nmas ve her bir a aman n özellidine göre uygun
bilgi ve davran lar n kazand r lmas . ckinci a ama, ferdî farkl l klar n dikkatle korunmas ve her çocuda kendi yetenedine uygun dü en bilgi ve davran lar n ödretilmesidir. Editimde öncelik s ras Allah olmal , sonra insan ve insanlar aras ili kilere yer verilmelidir. Ana-baban n iradesi d nda kalabilecek hususlarda ilahî müdahale ve yard m n yeti mesi için duaya ba vurulmal d r.194 Aile içi terbiyede hangi bilgileri verilmesi gerektidi hususunda Lok188

Bkz. Ebû Dâvûd, “Edeb”, 108; Tirmizî, “Edâhî”, 17; Ahmed b. Hanbel, VI, 391.
Bkz. Ebû Dâvûd , “Edeb”, 7, 106; Müslim, “Fedâil”, 15; Tirmizî, “Edeb”, 63.
190
Ailede çocudun ahlakî editimi konusunda detayl bilgi için bkz. Ayd n, Mehmet Zeki, Ailede Çocu un Ahlak
E itimi, Ankara 2006.
191
Tahrîm (66), 6.
192
TL Æ T JMD /U F U J31 Tirmizî, “Birr”, 33; Ahmed b. Hanbel, III, 412; IV, 77-78.
193
Tâhâ (20), 132; Lokmân (31), 17; Ebû Dâvûd, “Salât”, 26; Ahmed b. Hanbel, II, 180, 187.
194
Bayrakl , Bayraktar, “Kur’ân- Kerim’e göre Ailede Çocuk Editimi”, slâm’da Aile ve Çocuk Terbiyesi, II, 188.
189
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man Sûresi 13-19. ayetleri k lavuzluk etmektedir. Buna göre çocuda tevhîd
esas na dayanan Allah inanc na sahip olma, ana-babaya dinî dederlere ayk r
olmayan emirlerinde itaat etme, iyilik yapma, namaz k lma, emr bi’l-ma‘rûf
nehy ani’l-münkerde bulunma, kibirlenmeyip alçak gönüllü olmak gibi cslâmî
temel editimde yer almas gereken hususlarda terbiye edilmelidir.195
Aile içi terbiyede ebeveynin uymas gereken kurallar aras nda unlar
sayabiliriz: a) clk dini bilgiler ailede verilmeye ba lanmal d r. a) Anne-baba
çocuklar na örnek olmal d r, b) Çocuk psikolojisi iyi bilinmelidir, c) Terbiyede
Allah sevgisi esas olmal d r. d) Ho görü ve müsamaha hakim olmal d r. e)
Güzel davran lar ödüllendirilmelidir. f) Çocuda fizikî ceza uygulamaktan
kaç nmal d r.196
2-Okulda EJitim
Suçla mücadelede okulda verilecek editimin rolü tart lmaz. Çünkü
okullarda zihnî editim verilmekte, bilimsel veriler esas al nmakta, olaylar
mant k ilkeleri dodrultusunda dederlendirilmektedir. Ödrenciye baz fiilleri
neden yapmas , baz lar n neden yapmamas gerektidi hem ak l, hem bilimsel
veriler çerçevesinde verildidinde suç say lan fiillerin önlenmesinde çok büyük
mesafe al nacad aç kt r. Ayr ca editimcinin ki ilidiyle örneklik olu turmas ,
söyledikleriyle yapt klar n n tutarl l k arz etmesi ödrencinin ikna olmas nda
ve editicilerine güvenmesinde birinci derecede etkili olacakt r.
Editim faaliyetinin en temel amac , ki iyi, varl k düzeni, bu düzenin i leyi i, nesnelerin bu düzendeki yerleri, mahiyet ve gerçeklikleri hakk nda
bilgilendirmektir. cslâm inançlar aç s ndan en büyük gerçek dider bütün varl klar kendi gücüne, bilgi ve iradesine badl olan en yüce varl k Allah oldudu
için editimin temel amac da Allah’ bilme, tan ma (marifetullah) ve O’na
inanmad r.197
cslâm’ n ilme verdidi dedere198 paralel olarak Hz. Peygamber de editim
ve ödretime büyük önem vermi bu faaliyetlerin temelini Mekke’de Dâru’lErkâm, Medine’de de Mescid-i Nebevî çat s alt nda atm t r. “Suffe Ashâb ”
tâbir edilen bu “ilk csâm Üniversitesinin Medîne mescidindeki ödrenci say s n n zaman zaman dört yüze ula t d görülmektedir. Burada insanl da ayn
zamanda ödretmen olarak gönderilen Hz. Peygamber199 bizzat ders verdidi
195
Canan, cbrahim, “cslâm’da Aile Terbiyesi”, slâm’da Aile ve Çocuk Terbiyesi, cstanbul 2005, II, 41; Hökelekli,
Hayati, “Editim ve Ödretim” slam’da nanç badet ve Günlük Ya ay Ansiklopedisi, I, 448-449; a. mlf, “Çocuk”
D A; VIII, 355-358. aile terbiyesinin etkileri hakk nda ayr ca bkz. Mansûr Rahmânî,“ jj)!
2 ` 12 1 ! &" X #' ”
http://www.al3nabi.com/vb/showthread.php?t=42192 (26.10.2006).
196
Geni bilgi için bkz. Ay, Mehmet Emin, Ailede ve Okulda deal Din E itimi, Bursa 2005, s. 15-76. Ayr ca bkz.
Canan, “cslâm’da Aile Terbiyesi”, slâm’da Aile ve Çocuk Terbiyesi, II, 23-41; Özbek, Abdullah, “Bir Editim Kurumu
Olarak Ailenin Önemi”, slâm’da Aile ve Çocuk Terbiyesi, II, 57-74; Çamdibi, Mahmut, “Ailede Çocudun Ahlâkî
Terbiyesi”, slâm’da Aile ve Çocuk Terbiyesi, II, 127-133; Bayrakl , “Kur’ân- Kerim’e göre Ailede Çocuk Editimi”,
slâm’da Aile ve Çocuk Terbiyesi, II, 179-188.
197
Hökelekli, “Editim ve Ödretim” slam’da nanç badet ve Günlük Ya ay Ansiklopedisi, I, 446-447.
198
Bkz. En‘âm (5), 35; A‘râf (7), 199; Tevbe (9), 122; Tâhâ (20), 114; Fât r (35), 28; Zümer (39), 9; Mücâdele (58),
11; Kalem (68), 1; Alak (96), 1-5; Ebû Davud, “clim”, 1; (Hz. Peygamber’in ödretmen olarak gönderildidine dair
hadis) cbn Mâce, “Mukaddime”, 17.
199
Bkz. Âl-i cmrân (3), 164; Ahmed b. Hanbel, III, 328.
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gibi Ubâde b. Sâmit gibi baz sahabeyi de tedriste görevlendirmi tir. Hatta
mü rik ödreticiler dahi bulunmaktayd .200
Bu özet bilgilerden sonra Hz. Peygamber’in bizlere k tutacak editimödretim metotlar n maddeler halinde de olsa s ralamak isabetli olacakt r.
Öncelikle belirtmeliyiz ki en etkili ve izlenmesi gereken metodu onun
Kur’an’dan ibaret olan üstün ahlak 201 ve örnek ya ant s d r. Yani numûne-i
imtisâl olmas d r.202 Bir editimcide kanaat önderinde bulunmas gereken en
temel özellik budur. Bu da tam anlam yla Hz. Peygamber’in ahs nda tecessüm etmi tir. Bunun d nda Hz. Peygamber, muhatab n ve editecedi ahs n
psikolojik yap s , sosyal durumu ve kapasitesini dikkate alan bir metot izlemi tir. Bu metotlar aras nda tedrîcîlik, kolayla t rma, meseleyi basite indirgeme, bireysel farkl l klar göz önünde bulundurma, diyalog kurma, sorgulama, mant k ilkelerini esas alma, muhatab test etme, meseleleri mukayese
etme, takrîr metodu, cevaplama, tekrar metodu, jest ve mimiklerden yararlanma, ekil ve çizim metodu, ima etme, konunun özellidine göre üstü kapal /kinayeli konu ma, k ssalardan yararlanma, ödüt ve nasihat verme, terdîb
ve terhîb gibi metotlar sayabiliriz.203
Konumuzu ilgilendirmesi ve bir fikir vermesi bak m ndan suç i lemeye
karar veren ama icradan önce kendisinden izin isteyen bir genci bu dü üncesinden vazgeçirmek için Hz. Peygamber’in izledidi ince metodu aktarmak
istiyoruz. Olay öyledir: Bir genç, Hz. Peygamber ashab yla toplant halinde
iken meclise gelir ve Peygamber’den zina i lemesi hususunda kendisine izin
vermesini ister. Bu beklenmedik talep kar s nda a k nl da dü en baz
sahabiler, mezkur talebinden vazgeçmesi konusunda genci derhal uyar rlar.
Çünkü i lenmesi istenen fiil yasak bir fiildir. Üstelik kar l d nda ad r müeyyide tertip edilen ve cslâm’da büyük günahlar aras nda yer alan bir fiildir.
Ayr ca izin talep edilen ah s bu yasak emrini teblid eden ve toplumu bu gibi
çirkin fiillerden ar nd rmakla görevli te rî‘ ve icra makam nda bulunan Peygamber’dir. Sonra mekan bu dü üncenin aç lmas na uygun olmayan bir yerdir. Bütün bu ve benzeri usûl hatalar na radmen Hz. Peygamber, ashab n
teskin ettikten sonra gençle ikili diyaloga girer ve ona bir dizi sorular yöneltir. Ona bir ba ka ahs n bu gencin annesiyle zina yapmas na r za gösterip
göstermeyecedini sorar. Genç kesinlikle raz olmayacad n ifade eder. Peygamber de, ayn ekilde dider insanlar n da kendi anneleriyle bir ba kalar n n
zina etmelerine r za göstermeyeceklerini söyler. Hz. Peygamber devamla bu
gencin bac s , k z , halas vb. yak n akrabas yla yabanc bir erkedin nikah d
200
Hamîdullah, slâm Peygamberi, II, 767-778; Kaz c , Anahatlar yla slâm E itim Tarihi, s. 11-14; Sar çam, Hz.
Muhammed ve Evrensel Mesaj , s. 139, 316-317; Hökelekli, “a.g.m.” a.g.e., I, 448.
201
Müslim, “Müsâfirûn”, 139.
202
Kalem (68), 4; Ahzâb (33), 21.
203
Ebû Gudde, Abdülfettâh, er-Rasûlü’l-muallim ve esâlîbuhû fi’t-ta’lîm, Beyrut 1417/1996, s. 64-218. Bu eser
Enbiya Y ld r m taraf ndan tercüme edilmi tir. Bkz. Y ld r m, Enbiya, Bir E itimci Olarak Hz. Muhammed ve Ö retim
Metodlar , cstanbul 1998. cdeal bir editim için bulunmas gereken artlar hakk nda bak n z. Ay, deal Din E itimi, s.
79-128. Peygamber döneminde editim-ödretim ilkeleri ve faaliyetleri hakk nda geni bilgi için bkz. Kettânî,
Abdülhayy (ö.1382/1962), Nizâmü’l-hukûmiyyeti’n-nebeviyye el-müsemmâ et-Terâtibü’l-idâriyye, Beyrut, ts. (Dâru’lKütübi’l-Arabî), II, 168-362.
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ili kiye girmelerine r za gösterip göstermeyecedini teker teker sorar, genç de
her defas nda r za göstermeyecedini söyler. Hz. Peygamber de her defas nda
ayn ekilde dider insanlar n da r za göstermeyeceklerine vurgu yapar. Diyalogun sonunda Hz. Peygamber, elini gencin üzerine koyarak “Allah’ m bu
gencin günah n affet, kalbini temizle, rz n /namusunu koru” diye dua eder.
Hadisin râvisi Ebû Ümâme, bu gencin, Hz. Peygamber’le gerçekle en bu görü meden sonra günah say lacak hiçbir fiile asla meyletmedidini belirtmektedir.204 Bu örnek olayda Hz. Peygamber mezkur genci editirken onun f trî, vicdanî ve ahlakî duygular na hitap etmi , dinî ve manevî duygular n harekete
geçirmeye çal m , meseleyi örneklendirerek gencin mukayese etmesine ve
ak l süzgecinden geçirmesine imkan vermi tir. Nihayet gencin bu fiilden kendilidinden vazgeçmesini sadlam t r. Bu görü mede Hz. Peygamber’in, gence
zinay yasaklayan ve bu suçu i leyenlerin cezaland r lmalar n öngören ayetleri hat rlatmay p, onun vicdan na, iffet, haya ve namus duygular na kaynakl k eden f trat na ve akl na hitap ederek probleme çözüm getirmesi hem onun
editim metodunu göstermesi, hem de editimcilere k lavuzluk etmesi bak m ndan son derece önemli bir husustur.205
Bu örnek olayda Hz. Peygamber, gencin hem vicdan na, hem akl na hitap etmesinin yan nda görü menin sonunda gencin haram tehlikesine dü memesi için de ayr ca duaya ba vurmu tur. Hz. Peygamber’in bu yakla m
duan n da bir metot oldudunu göstermektedir. Fiilî tedbirlerden sonra mutlaka bu çabalar dua ile taçland rmak gerekmektedir. Çünkü bir mü’minin yegâne ilticâ ve arz makam onun yarat c s d r. Yarat c da her halu karda kendisine müracaat edilmesini ve yard m n n talep edilmesini istemektedir.206
cslâm Hukukunun suç kabul ettidi fiiller Ortaödretim 10. S n f Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi’nin konular aras nda yer almaktad r. clgili s n f n
IV. Ünitesinde “Kötülüklerden Kaç nma Ve Kötülükleri Önleme” ba l d alt nda 1. H rs zl k, 2. Yalan söylemek, 3. Zina, 4. Cana k ymak, 5. Kaçakç l k
yapmak, 6. Devlet mal n kötüye kullanmak, 7. Yadmac l k ve adaletsizlik, 8.
cçki ve kumar, 9. Konu ile ilgili ayet ve hadisler207 eklinde s ralanan konular
yer almaktad r. Ayr ca clködretim VI. s n flar n dördüncü ve VIII. s n flar n
yedinci ünitelerinde bu suçlara Zaral al kanl klar çerçevesi içerisinde yer
verilmektedir208. Bu konular n özellikle lise k sm nda ad rl kl olarak yer almas isabetlidir. Fakat günümüzde suç i leme oranlar n n oldukça artt d ,
bizim toplumumuzda daha önce rastlanmayan farkl tür ve ekillerde yeni
suç tiplerinin türedidi dikkate al narak ilgili konulara daha geni verilmesi,
dider s n flardaki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde de i lenmesi, hatta
vatanda l k, hukuk, sadl k vb. dedi ik derslerde de mezkur derslerle ilgileri

204

Ahmed b. Hanbel, V, 256-257.
Ebû Gudde, er-Rasûlü’l-muallim ve esâlîbuhû fi’t-ta‘lîm, s. 100-101.
206
Bakara (2), 186; Mü’minûn (23), 60; Furkân (25), 77.
207
http://ttkb.meb.gov.tr/indir/ttkb/programlar/lise/DinKABil2.pdf (07 Kas m 2006 Sal )
208
Bkz. http://dogm.meb.gov.tr/ödretim_program .htm; Ayd n, Mehmet Zeki, Din Ö retiminde Yöntemler, Ankara
2004, s. 354-355, 380.
205
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oran nda bahse konu suçlar n i lenmesinin hem birey hem de kamu güvenlidine katk sadlayacad n dü ünüyoruz.
3-Toplumda EJitim
cslâm, üstün ahlâkî meziyet ve faziletlerle donanm insanlar n olu turdudu bir toplum olu turmay bir ba ka ifadeyle “yeryüzüne salih kullar n
hakim olmas n ” amaçlam t r.209 Böyle bir toplumun olu mas için sadece tek
ba na erdemli, üstün ahlakl salih bir insan olmak yeterli bulmay p bu ortam n idâmesi için muslih yani slah edici olmay da gerekli görmü tür.210 Bunun için de toplum bireylerini emr bi’l-ma‘rûf nehy ani’l-münker vazifesiyle211 yükümlü tutmu tur.212 Bir hadis-i erifte de emr bi’l-ma‘rûf nehy ani’lmünkerin el, dil ve kalple budz eklinde üç a amal olarak yap lacad ifade
edilmi tir.213 Hadiste geçen “kötülüdü el ile önleme” görevinin rasgele ki iler
taraf ndan kaba kuvvet kullanarak yap lmas halinde bir ba bo luk ve düzensizlik olacad bunun da toplumda telafisi mümkün olamayacak fitne ve
kaosa neden olacad aç kt r. Bu itibarla bu görevin ehliyetli ve liyakatli ki i ve
kurumlar taraf ndan yap lmas öngörülmü tür. Yani bu görev merkezi otoriteye aittir. cslâm tarihi içerisinde bu görevi ifa eden “hisbe” te kilat vücut
bulmu tur. Biraz sonra aç klay c bilgi verilecek olan hisbe veya ihtisab, emr
bi’l-ma‘rûf nehy ani’l-münkerin müessesele mi eklidir.
Dil ile önleme kapsam na editim, ödretim, ir at faaliyetleri, yaz l , görsel ve sözlü her türlü faaliyet girmektedir. Bu görevi yapacak ki ilerin de ayn
ekilde belli bir donan ma sahip davet metotlar n çok iyi bilen örnek ahsiyetler taraf ndan yürütülmesi zorunludur214. Hz. Peygamber’in, “dinin nasihatten ibarettir.”215 meâlindeki hadisleri bu konuda donan ml ve liyakatli
ki ilere ve sivil toplum örgütlerine vazife yüklemektedir. Bu alanda Ye ilay
ile uyu turucu ve dider suçlarla mücadeleyi ilke edinen bütün dernek, vak f,
kurum ve kurulu lara önemli görevler dü mektedir. Bu kurulu lar n hem
say lar n n art r lmas , hem de daha fonksiyonel hale getirilmesi gerekmektedir. Bu sivil örgütlerin hem ülke içinde hem de uluslararas benzeri kurulu larla koordinasyon içerisinde çal malar da suçla mücadeleye önemli katk
yapacakt r.

209

5 3
´ 4@ NÄ 6 º ; 5À Enbiya (21), 105.
5 3
N \ F Q ½E ´ = Â NA ÂE 5 ± F Hûd (11), 117.
211
Âl-i cmrân (3), 104, 110, 114. Ayr ca bkz. A‘râf (7), 157; Tevbe (9), 71, 112; Nahl (16), 125; Lokmân (31), 17.
212
Mâverdî, el-Ahkâmu’s-sultâniyye, s. 391-392; Gazâlî, hyâ, II, 306-313; cbn Teymiye, Mecmûu fetâvâ, XXVIII,
122-178; Zuhaylî, Vehbe, el-F khu’l- slâmî ve edilletühû, D ma k 1989, VI, 763-765; Karaman, Hayreddin, slâm’ n
I nda Günün Meseleleri, cstanbul 2003, II, 615-616.
213
(. )!
dc 3 e, * 2 no" ! [ .k2 *] 2 no" ! [ .k2 b T l 2 ` [` mc 9 ) Müslim, “cman”, 20; Ebû Dâvûd,
“Salât”, 242.
214
Çadr c , Mustafa, “Emr bi’l-ma’rûf nehy ani’l-münker ”, slam’da nanç badet ve Günlük Ya ay Ansiklopedisi, I,
472-474.
215
Buhârî, “cman”, 42; Müslim, “cman”, 95; Tirmizî, “Birr”, 17; Nesâî, “Bey’at”, 31; Dârimî, “Rikâk”, 41; Ahmed b.
Hanbel, I, 351; II, 297; IV, 102.
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F-Denetim Mekanizmas=
cslâm Hukukunda suçla mücadelede dider yöntemlerden sonraki a amalarda ba vurulacak yöntem denetim mekanizmas d r. eimdi bu denetim
mekanizmalar ve i leyi ekillerine bir göz atal m.
1-Hisbe
Hisbe veya ihtisab, emr bi’l-ma‘rûf nehy ani’l-münkerin müessesele mi
eklidir.216 Hisbe te kilat n n, akîde, ibadetler, muâmelât, çevre, esnaf, ahlak
ve genel adâba ayk r davran lar ile cezaya konu suçlar n denetimi ve ayr ca
akla, dine ve kamu düzenine ayk r hususlar n slah n kapsayan geni bir
görev alan bulunmaktad r. Amac erdemli bir toplumun olu turulmas d r.
Hisbe te kilat n n ilk kurucusu Hz. Ömer’dir.217
ca) Aranan eartlar
Hisbe görevini îfâ edecek ah sta (muhtesib) cslâm, ak l, bülûd, hürriyet
gibi genel artlar yan nda adalet, dinî hassasiyet, ilmî vukûfiyet, bu görevi
îfâ edebilecek derecede sadl kl ve güçlü olma (kudret) ve kamu otoritesi taraf ndan atanm olma gibi özellikler aranm t r.218
clim art kapsam nda emr bi’l-ma‘rûf nehy ani’l-münker görevinin lay k yla yerine getirilebilmesi için muhtesibin er‘î hükümlere yeterince
vukûfiyeti bulunmas gerekmektedir. Hatta az da olsa baz bilginler, muhtesibin ictihad yeterlilidini hâiz olmas n öngörmü lerdir. Muhtesibin, eer‘î
hükümler d nda ayr ca toplumda egemen örfleri ve toplumun sosyolojik
artlar na da vâk f olmas gerekmektedir.219
Muhtesibde aranan artlardan biri de adalettir. Bu cümleden olarak
muhtesibin hissî davranmamas , yanl davranabilecek zaaflardan uzak olmas , hakkaniyet ölçülerine göre görev yapmas gerekmektedir. Çünkü görevi
adaleti gerçekle tirmek olan bir ki inin adalet ve hakkaniyet ilkelerine uymamas kendiyle çeli kiye dü mesi yan nda, toplum nezdinde bu ki i ve kuruma olan güveni de sarsacakt r.220
Kudret art muhtesibin hem psikolojik hem de fizik olarak güçlü ve
dayan kl olmas demektir. Çünkü bu görevi yapacak bir ahs n inisiyatif ortaya koyabilecek cesaret ve kararl l d gösterebilecek iradeye sahip olmas
ayr ca olabilecek mukavemetleri önleyebilecek, yerine göre güç kullan p sald rgan etkisiz hale getirebilecek ve adalete teslim edecek derecede sadl kl ve
güçlü olmal , organlar eksik olmamal d r.221
216
Bkz. Mâverdî, a.g.e., s. 394-397; Zeydân, Abdülkerîm, Nizâmü’l-kadâ fi’ -Herî‘ati’l- slâmiyye, Amman 1409/1989,
s. 313-343; Zuhaylî, el-F khu’l- slâmî ve edilletühû, VI, 763-771; Karaman, slâm’ n I nda Günün Meseleleri, II,
612-632; Kallek, Cengiz, “Hisbe”, D A, XVIII, 133-143; Bardakodlu, Ali, “Hisbe”, slam’da nanç badet ve Günlük
Ya ay Ansiklopedisi, II, 281-283; Uludad, Süleyman, slâm’da Mür id ve r ad Faaliyeti, cstanbul 1975, s. 22-23;
“Hisbe”, el-Mevsûatü’l-f kh yye, XVII, 223-268.
217
Zuhaylî, el-F khu’l- slâmî ve edilletühû, VI, 764.
218
Mâverdî, a.g.e., s. 394-397; Gazâlî, a.g.e., II, 312i-315; Zeydân, a.g.e., s. 313-343; Zuhaylî, a.g.e., VI, 765; Karaman, a.g.e., II, 612-632; Kallek, “Hisbe”, D A, XVIII, 133-143; Bardakodlu, “Hisbe”, a.g.e., II, 281-283; Uludad,
a.g.e., s. 22-23; “Hisbe”, el-Mevsûatü’l-f kh yye, XVII, 235 vd.
219
Zeydân, a.g.e., s. 325-327; Zuhaylî, el-F khu’l- slâmî ve edilletühû, VI/765; “Hisbe”, a.g.e., XVII, 235-236.
220
Mâverdî, a.g.e., s. 397-400; Gazâlî, a.g., 236-239.
221
Gazâlî, a.g.e., II, 319-320; Zeydân, a.g.e e., II, 312; Zeydân, a.g.e., s. 325; Zuhaylî, a.g.e., VI, 765-767; Karaman,
a.g.e., II/617; “Hisbe”, a.g.e., XVII., s. 328; Karaman, a.g.e., II, 618-619; “Hisbe”, a.g.e., XVII, 239-240.
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Muhtesibin kamu otoritesi taraf ndan atanmas artt r. Bu hukuk düzeninin de bir geredidir. Aksi halde herkes kendisini bu görevi yapmaya yetkili görür. Bu da beraberinde birçok haks zl klar , tepkileri ve nihayet kamu
düzeninde kaosun egemen olmas n intaç eder. Çünkü muhtesib yerine göre
güç kullanacak ve fail hakk nda baz tasarruflarda bulunabilecektir. Bu da
ancak resmi yetkiyle mümkündür. Ama insanî görev ve karde lik hukuku
çerçevesinde bireysel düzeyde her müslüman n nasihat ve telkin hakk her
zaman mevcuttur.222
Bunun d nda muhtesibin salt Allah r zas n gözeterek görev yapan,
sab rl , olabildidince merhamet ve efkat sahibi olan, ç kar gayesi bulunmayan istidnâ ruhuna sahip ahlakî meziyetlerle donanm bir ki ilide sahip olmas öngörülmü tür. Bu cümleden olarak adalet ilkeleri çerçevesinde görev
yapabilmesi için onun, görev alan kapsam na giren ki ilerden hediye kabul
etmemesi, onlarla kendisini etkileyebilecek derecede içli d l olmamas istenmi tir.223
cb) <htisas Alan=
Muhtesibin ihtisas alan d dünyaya yans yan bireysel veya toplumsal
tasarruflard r. Dolay s yla suç kapsam na giren emrin ihmali veya nehyin
ihlâli eklindeki fiillerin alenî olarak i lenmeleri artt r. Bu itibarla muhtesib
gizli olarak i lenen suçlar tâkibe alma hak ve salahiyeti bulunmamaktad r.
Çünkü bu özel hayat n gizlilidini ihlâl anlam ta maktad r yani tecessüstür.224 Tecessüs cslâm’da iddetle yasaklanm t r.225
Hisbe, emr bi’l-ma‘rûf nehy ani’l-münker görevinin kurumsalla m ekli olunca muhtesibin görevleri aras nda emredildidi halde yap lmayan ve yasakland d halde yap lan gerek Allah/kamu gerekse kul/ ahsî hakk kapsam na giren bütün filler girmektedir. Muhtesibin muhatab bu fiilleri yapan vali,
kad gibi resmî ki ilerle gayr-i resmî ki iler yani özel ve tüzel ki ilide sahip
herkestir. Buna göre inanç esaslar , ibadetler, her türlü muâmeleler, akitler,
piyasa, esnaf, kamuya ait ve kamu hizmetine aç k alanlar, cezaya konu olan
fiiller k saca sosyal hayata ili kin her ey muhtesibin görev alan içerisindedir. Muhtesib, yerine göre inanç esaslar kapsam na giren tereddütler varsa
onu düzeltecek, ayk r l klar varsa engelleyecek, ibadetlerdeki sapmalar düzeltecek, ibadete te vik edecek, piyasada güven içerisinde al veri yap labilmesi için gerekli ortam sadlayacak, kumar, fuhu ticareti, tefecilik, içki
ticareti gibi haram al veri lere engel olacak, alenen i lenen bütün suçlara
müdahale edebilecektir.226
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Gazâlî, a.g.e., II, 315-319; Zeydân, a.g.e., s. 324; Karaman, a.g.e., s. 617; “Hisbe”, a.g.e., XVII, 240-242.
Gazâlî, a.g.e., II, 333-335; Zeydân, a.g.e., s. 328-329; “Hisbe”, a.g.e., XVII, 244-245.
224
Tecessüs konusunda bkz. Erturhan, “Ki isel Boyutlu Suçlar n Gizlenmesinin cslâm Ceza Hukuku Aç s ndan Dederlendirilmesi”, Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi, Sivas 2001, V/2, 263-265.
225
Hucurât (49), 12.
226
Mâverdî, el-Ahkâmu’s-sultâniyye, s. 397-414; Gazâlî, hyâ, II, 333-357; cbn Teymiye, Mecmûu fetâvâ, XXVIII, 69106; Zuhaylî, el-F khu’l- slâmî ve edilletühû, VI, 765-769; Zeydân, Nizâmü’l-kadâ’, s. 335-341; Karaman, slâm’ n
I nda Günün Meseleleri, s. 622-624; “Hisbe”, el-Mevsûatü’l-f kh yye, XVII, 245-265.
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cc) Muhtesibin czleyecedi Yöntem (chtisâb)
Muhtesibin görev esnas nda izleyecedi metot da ayr nt l olarak belirlenmi tir. Bu metot, yap lan fiilin yanl l d n ve yasakl d n bilmeyen kimseye
yasak oldudunu bildirme ve ödretmeden ba lay p, ödüt verme, dodruya yöneltme, sert davranma, yasak eylemi meselâ gasbedilen araziden ç karma
gibi fiilen engelleme, tehdit ve korkutma, direnen ah slara direnmenin iddeti oran nda güç kullanmaya kadar farkl l k arz etmektedir. Bu cümleden olarak kar taraf n silah kullanmas durumunda hisbe görevi yapan ah slar da
me rû müdafaa çerçevesinde silah kullanabileceklerdir.227
Hisbe te kilat n n pratik yararlar n ceza hukuku aç s ndan dederlendirdidimizde bir defa gerçekle tirilmek istenen bir suç henüz i lenmeden önce
önlenmi olmaktad r. Suçun i lenmeden önce önlenmesinin hem bireysel hem
de toplumsal müspet yans malar olacakt r. Suç i leme haz rl d nda veya teebbüsünde olan ah s aç s ndan bak ld d nda ki i hem maddî müeyyideden
yani cezadan kurtulmu olacak, hem de bu fiilin günah ndan korunmu olacak dolay s yla uhrevî cezadan da kurtar lm olacakt r. Suç i lenmeyince de
kamu düzeninin bozulmas , suça edilimli olanlara kötü örnek olma veya te vik gibi olumsuzluklar topluma yans mam olacakt r. K saca gerek fail gerekse suç madduru ve bunlar n yak nlar bak m ndan dodabilecek olumsuzluklar ba tan önlenmi olacakt r.
2-Âkile
Genel olarak âkile, taksirli veya kast a an ( ibhü’l-amd) bir öldürme
veya yaralama hadisesinde, suçlu ad na maddurun diyetini yüklenen ah slar
topluluduna verilen isimdir. Hanefî mezhebine göre âkile; öncelikle suçlunun
badl bulundudu “dîvan ehli”dir. Bunlar ayn ücret siciline badl askerî birlik
mensuplar ndan olu ur. Daha sonra onun asabesi yani faile kan bad yla badl
olan akrabas , a ireti veya beytü’l-mâl’dir. Hanefîler d ndaki mezhepler
âkileyi öncelikle suçlunun baba taraf ndan erkek akrabas olan asabenin
olu turdudu hususunda görü birlidi içerisindedirler. Bunda da yak n akrabadan uzak akrabaya dodru bir s ralama söz konusudur. Âkile siteminin
te rîinde temel iki nedenin yatt d söylenebilir. Birinci neden, suçun irtikâb ndan sonra âkilenin yard mc olmas suretiyle onun yaln zl ktan kurtar lmas , bir ekilde ondan sâd r olan ve kas tl da olmayan bir cinayet nedeniyle
kaderine terk edilerek peri an olmas n n ve bîçare kalmas n n önüne geçilmesidir. Bu yönüyle âkilenin suçluya bir yard m söz konusudur. ckinci neden
kay ts zl k, ilgisizlik ve yetersiz murakabeleri sonucu failin suç i lemesine
engel olmamalar d r. Bu engel olmamalar kendilerini de suçlu konumuna
getirmi tir. Bu yönüyle âkilenin diyeti yüklenmeleri kendileri aç s ndan bir
ceza nitelidi ta maktad r. Âkilenin, yak nlar üzerinde denetim ve kontrol
görevi bulunmaktad r. Bu denetim ve kontrolü yeterince yerine getirmemeleri
sonucu içlerinden birinin suç i lemesi halinde kendileri de bu suçun diyetini
227

Gazâlî, a.g.e., II, 329-333; Karaman, a.g.e., s. 620-621; Zeydân, a.g.e., s. 343; “Hisbe”, a.g.e., XVII, 265-266.

OQ

#

$%

&

ödeme yükümlülüdüne ortak olacaklard r. Böyle bir cezan n varl d , âkilenin
suç öncesi denetim görev ve sorumluluklar nda daha titiz davranmalar nda
muharrik bir rol oynayacakt r. Dider taraftan âkile sistemi cezalar n ahsîlidi
prensibiyle çat yor gibi görünse de durum böyle dedildir. Aksine âkile, toplum halinde ya amaktan kaynaklanan ve kas t unsuru da ta mayan suçlardan meselâ trafik kazas , i kazalar , mekanik kökenli kazalar gibi fiillerin
zararlar n n telafi edilmesinde hem faili hem de madduru koruyan sosyal
sorumlulukla sosyal dayan man n iç içe oldudu kolektif sorumluludun göstergesi mesabesinde model bir müessesedir.228
Bütün mezhepler âkilenin diyeti bir defada pe in ödeme yerine, üç taksit halinde üç y lda ödeyecedi hususunda görü birlidi içerisindedirler. Hanefîler âkilenin, ödenecek miktar, ancak tam diyetin yirmide birinden fazla
olmas halinde ödemeye kat lacad n kabul ederken, Mâlikî ve Hanbelîler
âkilenin ancak tam diyetin üçte birinden fazla olan diyetin ödenmesine i tirak edeceklerini kabul ederler. eafîiler ise böyle bir ölçü getirmemi lerdir.
Âkilenin bulunmad d durumlarda veya ödeme gücünün yetersiz oldudu hallerde yak ndan uzada dodru kom u ehirlerden yard mla ma cihetine gidilebilir. Bunun da mümkün olmamas halinde, sosyal dayan maya katk da bulunmas amac yla devlet hazinesi devreye girerek diyeti tazmin eder. Dedi en
toplum artlar göz önünde bulundurularak cslâmî ilkelere ters dü memesi
ko uluyla âkile müessesesinin kapsam daha da geni letilebilir.
3-Kasâme
Kasâme, f k h terminolojisinde faili meçhul bir öldürme olay nda olay n ayd nlat lmas amac yla tekrar tekrar edilen yeminler demektir. Bu yemin ya maktul yak nlar n n, üzerinde öldürme emareleri (levs) bulunan san k aleyhine yemin etmeleri veya san F n kendinin masum olduFuna dair
yemin etmesi ekliyle gerçekle ebilir. Hanefîler’e göre bu yeminin maktulün bulunduFu mahalle sakinlerinden elli erkek taraf ndan ayr ayr yap lmas gereklidir. Bu ki ilerin say s elliye ula mad F takdirde, mevcut ki ilere yemin say s elliye ula ncaya kadar tekrar ettirilir. Yemini yapacak kiiler maktul yak n taraf ndan seçilerek belirlenir. Bu yeminden sonra kâtil
tespit edilemediFi takdirde maktulün diyeti o mahalle veya köy vb. sakinle228
Mâverdî, el-Ahkâmu’s-sultâniyye, s. 233; Kâsânî, Alâüddîn Ebû Bekir b. Mes’ûd (587/1191), Bedâi‘u’s-sanâi‘,
Beyrut, ts. (Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye), VII, 255 vd; cbn Rü d, Muhammed b. Ahmed b. Muhammed (ö.595/1198),
Bidâyetü’l-müctehid (n r. Mâcid el-Hamevî), Beyrut 1416/1995, IV, 1679-1680; cbn Kudâme, Muvaffakuddîn Abdullah b. Ahmed (ö.620/1223), el-Mu nî, Mekke 1412/1992, IX, 515-530; Bâbertî, Ekmelüddîn Muhammed b. Mahmûd
(ö.786/1384), el-‘ nâye ale’l-Hidâye (Fethu’l-Kadîr’le birlikte), Beyrut, ts. (Dâru’l-Fikr), X, 394-410; eirbînî,
eemsüddîn Muhammed b. Muhammed (ö.977/1570), Mu ni’l-muhtâc (n r. Ali Muhammed Muavvad-Adil Ahmed
Abdulmevcûd), Beyrut 1415/1994, V, 357 vd; Kâdîzâde, eemsüddîn Ahmed b. Bedrüddîn (ö.988/1580), Netâicü’lefkâr fî ke fi’r-rumûz ve’l-esrâr (Tekmiletü Fethi’l-kadîr), Beyrut, ts. (Dâru’l-Fikr), X, 394-410; Derdîr, Ebu’l-Berekât
Ahmed (ö.1201/1786), e -Herhu’l-kebîr (Düsûkî’nin Hâ iye’si ile birlikte), Beyrut, ts. (Dâru’l-Fikr), IV, 282 vd;
Düsûkî; eemsüddîn Muhammed Arafa (ö.1230/1815), Hâ iyetü’d-Düsûkî ale’ -Herh’l-kebîr, Beyrut, ts. (Dâru’l-Fikr),
IV, 282; Udeh, et-Te rî‘u’l-cinâî, II, 195-200; Bilmen, Ist lâhât, III, 53-58; Zuhaylî, el-F khu’l- slâmî ve edilletühû,
VI, 322-326; Nebhân, Muhammed Fârûk, Mebâhis fi’t-te rîi’l-cinâi’l- slâmî, Beyrut 1981, s. 158-173; Aktan, “Âk le”,
D A, II, 248-249; Dadc , slâm Ceza Hukukunda Müessir Fiiller, s. 186-189; Zâhim, Tatbîku’ -Herî‘a, s. 192-193;
eafak, Mezhepleraras Mukayeseli slâm Hukuku, s. 103-104.
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ri üzerine e it oranda taksim edilir. Kasâme’nin gerçekle ebilmesi için
maktulün mevcut olmas , maktulün insan olmas (müslüman olmas , erkek-kad n veya çocuk olmas sonucu deFi tirmez), öldürme olay n n, bir
ahs n mülkiyetinde bulunan bir mahalde veya bir mahalle veya köy gibi
bir yerle im merkezinde veyahut da kimsenin mülkünde olmay p bir beldeye ses i itilecek derecede yak n bo bir mahalde îkâ edilmi olmas , maktul
yak nlar n n dava açm olmalar gibi artlar aranmaktad r. Hanefîler d nda kalan cumhûra göre bu yemini maktul yak nlar , itham edilen san k
aleyhine yaparlar. Ayr ca klasik f k h ekollerine göre çocuk ve kad nlar
kasâmeye dahil edilmezler.229
Esas itibariyle kasâme i leminin gerçekle mesi maktulün velilerinin ikayet ve takip art na badl d r. Maktul yak nlar n n dava etmemeleri veya
dava eden kimsenin bulunmamas durumunda ise, devlet organlar n n olaya
re’sen müdahale etme ve olay çözüme kavu turma hak ve yükümlülüdü bulunmaktad r. Bu itibarla velisi bulunmayan bir maktûlün kan n n heder
edilmesi söz konusu dedildir. Maktulün kâtilini devlet ba kan n n affetme
yetkisi de bulunmamaktad r. Devlet ba kan veya yetkili merciin bu sahipsiz
maktulün kâtilini (Mâlikî mezhebine göre) k sas etmesi zorunludur.230 Meselenin hayatî öneminin bilincinde olan Hz. Ömer bizzat, öldürülerek yol ortas na at lan faili meçhul bir gencin kâtilini bulabilmek amac yla bir y l tahkikat yapm t r.231
Devlet ba kan (veliyyü’l-emr), ülkesinde olup biten her olaydan birinci
derecede sorumlu oldudundan, faili meçhul bir cinayetin vukûu halinde gerek
kamu yönetimindeki taksiri, gerekse emniyet te kilat n n taksirinden, dodrudan sorumludur. Hal böyle olunca bir yerle im merkezinde veya ahsa ait
olmayan bir kamu arazisi vb. mahallerde öldürülmü bulunan bir ahs n sorumlusu devlettir. Dolay s yla devlet, bu maktulün diyetini ödemekle yükümlüdür.232
Kasâmenin hikmetleri u ekilde hulâsa edilebilir: Belli bir semt veya
mahalde ikâmet eden ah slar n kendi semtleriyle yak ndan ilgili olmalar , ne
olup bittidini tâkip etmeleri bu cümleden olarak orada sald r ya udrayanlar n
yard m na ko malar , gerek semt içerisinden gerekse semt d ndan baz mütecâvizlerin türeyerek ya ad klar semtin asâyi ini ihlâl etmelerinin önüne
geçmek suretiyle kendi semtlerinin güvenlidini korumalar . Böyle bir meskûn
mahalde faili meçhul bir cinayetin i lenmi olmas burada ya ayan sakinlerin
görevlerinde gev eklik gösterdikleri anlam na gelir ki bunun cezas da
229

Geni bilgi için bkz. Tahâvî, el-Muhtasar, s. 247 vd; Kâsânî, Bedâî’, VII, 286 vd; cbn Rü d, Bidâyetü’l-müctehid,
IV, 1705 vd; Bâbertî, el- nâye, V, 372 vd; Kâd zâde, Netâicü’l-efkâr, X, 372 vd; eirbînî, Mu ni’l-muhtâc, V, 392 vd;
Behûtî, Ke âfü’l-k nâ’, VI, 66 vd; Derdîr, e -Herhu’l-kebîr, IV, 293 vd; Düsûkî, Hâ iye, IV, 293 vd; Ali Haydar,
Dürerü’l-hukkâm, IV, 557; Udeh, et-Te rîu’l-cinâî, II,321 vd; Bilmen, Ist lâhât, III, 156-186; Behnesî, el-Ukûbe, s.
166; Zuhaylî, el-F khu’l- slâmî ve edilletühû, VI, 393 vd; Zeydân, Nizâmü’l-kadâ, s. 225-226; Nebhân, Mebâhis fi’tte rîi’l-cinâi’l- slâmî, s. 192-199; Hammâsî, el-F khu’l-cinâi’l- slâmî, s. 384-390; eafak, Ali, Mezhepleraras Mukayeseli slâm Hukuku, Erzurum 1972, s. 118-126.
230
Ven erîsî, Ahmed b. Yahyâ (ö.914/1508), el-Mi‘yâru’l-mu‘rab, Beyrut 1401/1981, II, 287-288.
231
cbn Kayyim el-Cevziyye, et-Turuku’l-hükmiyye, s. 37-38.
232
Ebû Zehra, el-Ukûbe, s. 496-498; Bilmen, Ist lâhât, III, 160.
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kasâme ve sonuçta maktulün diyetini ödemedir. Böyle bir cinayetin i lenmesi
burada ya ayanlar üzerinde bir töhmet olu turur. Bu töhmetten kurtulman n
yolu kasâmedir. Kasâme, çodu kez faili meçhul cinayetlerin ayd nlat lmas nda önemli rol oynayacakt r. eöyle ki, yemin bir müslüman aç s ndan çok
önemli bir tasarruftur. Yeminle onun mü’minlidi test edilecektir. Geçek bir
mü’minin yalan yeminde bulunmas kolay kolay mümkün olmayacad na göre
ya biliyorsa failin kimlidini aç klayacak, bilmiyorsa gerekli denetim ve koruma görevini yeterince yapmad d için ceza olarak maktulün diyetini ödemeye
ortak olacakt r.233
Gerek âkile gerekse kasâme müesseselerinin te rîindeki temel espri, kiilerin yak nlar yla sürekli ilgilenmeleri ve onlar denetlemeleridir. Bu ilgi ve
denetime gereken titizlidin gösterildidi oranda suç i leme fiilleri engellenmi
olacakt r.234
G- Pratik Tedbirler
Henüz vücut bulmadan önce al nabilecek pratik ve somut önlemlerle
suçlar n önlenmesi mümkündür. Bu önlemler aras da fert, toplum ve kamu
otoritesi bak mlar ndan farkl l k arz etmektedir.
1- Bireysel Düzeyde
Bireysel olarak al nabilecek somut tedbirleri u ekilde s ralayabiliriz:
Suça zemin olu turabilecek öncüllerden, te ebbüslerden235 uzak bulunmak meselâ zina suçunun önlenmesi için ki inin evlenmesi, kad n n müstehcenlikten236 ve yasak süslenmeden uzak olmas ,237 erkekleri tahrik edecek fiilî
tutum ve davran lardan kaç nmas ,238 erkedin ehevî arzular n harekete
geçirecek ekilde k r tarak konu mamas ,239 her iki cinsin de gözlerini haramdan korumalar , srarl bak lardan kaç nmalar ,240 mahremi olmayan kad nla
bir zorunluluk bulunmaks z n ss z bir mekanda ba ba a kalmamalar ,241
ayn odada gecelememeleri,242 flört yapmamalar ,243 ba kas n n evine izin
al nmaks z n girilmemesi244, her iki cinsin de kendilerini me gul edecek güzel
san’at gibi hobiler edinmeleri, bilimsel, kültürel ve sosyal etkinliklerde bu233
Kâsânî, Bedâî‘, VII, 291; Bilmen, a.g.e., III, 157-158; Nebhân, Mebâhis fi’t-te rîi’l-cinâi’l- slâmî, s. 194-195;
eafak, Mezhepleraras Mukayeseli slâm Hukuku, s. 120.
234
Mansûr Rahmânî,“ jj)!
2 ` 12 1 ! &" X #' ” http://www.al3nabi.com/vb/showthread.php?t=42192
(26.10.2006).
235
Geni bilgi için bkz. Udeh, et-Te rî‘u’l-cinâî, I, 342-356; Behnesî, Ahmed Fethî, Nazariyyât fi’l-f khi’l-cinâî’lslâmî, Kahire 1389/1969, s. 33-48; Ebû Zehra, el-Cerime, s. 360-362.
236
Nûr (24), 31; Ahzâb (33), 59.
237
Ahzâb (33), 33.
238
Nûr (24), 31.
239
Ahzâb (33), 32.
240
Nûr (24), 30-31.
241
) s p . o & .k2 qc T iW . a! r Ahmed b. Hanbel, I, 26; Hâkim en-Nîsâbûrî, Müstedrek, I, 198; Müttekî elHindî, Kenzü’l-ummâl, V, 323.
242
(¿ 3 · F 3± 1 5 6 5 ;À AÄ H7 UB@ J T A46; ¶; ) Müslim, “Selâm”, 19.
243
Harun Yahya, Adaml k Dini, cstanbul 2006, s. 93-100; Karaman, Hayreddin, “Flört”, Hayat m zdaki slâm, cstanbul
2003 (3. Bask ), httb://www.HayrettinKaraman.net/yazi/Hayat/0331.htm (14. 11. 2006); Özalp, Ahmet, “Flört”, Hamil
slâm Ansiklopedisi, II, 374.
244
Nûr (24), 27.
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lunmalar , spor yapmalar , seyahate ç kmalar , oruç tutmalar 245 gibi tedbirler
bireysel tedbirler aras nda say labilir.246
H rs zl d n önlenmesi için i bulma çabas na girmesi247 ve dilenme yerine velev ki daddan odun ta y p satma eklinde bile olsa çal mas 248 gibi
hususlar say labilir.249 Ayr ca h rs zl k suçuna te ebbüs say lacak mal çalmak
için binay gözetleme, delme, içeri girme vb. davran lardan uzak durmas
gerekmektedir.250
cçkide de onun üretimini yapma, satma, ta ma, servis yapma251 gibi
suça te ebbüs say lacak fiillerden, bu fiili i leyen ah slardan ve meclislerden
uzak olma, içki hediye etme, içki üretimi yapacak ahsa üzüm satmama gibi
tedbirler say labilir.252
Adam öldürme suçu i lememek için ki inin böyle bir cinayeti planlamadan kaç nmas , silah ta mamas , iki ahs n silahl olarak birbirleriyle tart mamalar 253 gibi tedbirler ile bütün suçlar bak m ndan suç i leme amaçl organizelerden, örgütlerden uzak bulunmak gibi tedbirler say labilir.
2- Kamu Otoritesi Düzeyinde
Suç i lemeye imkan verecek alt yap n n ortadan kald r lmas bu cümleden olarak meselâ silah sat m n n yasaklanmas , silah müsâderesi yap lmas ,
içki ve uyu turucu maddelerin üretimi ve ticaretinin engellenmesi, fuhu la
etkin mücadele edilmesi, i sizlidin ortadan kald r lmas , zekât n ilgili s n flara ula t r lmas , maa lar n iyile tirilmesi, insanlar n helal kazanca te vik
edilmesi ve yönlendirilmesi,254 suçlular n veya bad ml lar n tedavisi için gerekli tedavi ve rehabilite merkezlerinin tesisi, suçla mücadeleyi gaye edinen
kurumlar n tesisi ve desteklenmesi,255 yaz l ve görsel medya yoluyla ki ileri
ve toplumu ayd nlat c ve bilinçlendirici yay nlar n yap lmas na ad rl k verilmesi gibi hususlar kamu otoritesi taraf ndan al nabilecek tedbirler aras nda
say labilir. Yukar da ele al nan tüm müstakil maddelerin hayata geçirilmesinde esasen kamu otoritesinin dodrudan katk s bulundudunu belirtmeliyiz.
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H-Müeyyide
Yukar da arz edilen yöntemlerden biri veya bir kaç bir suçun engellenmesi için esasen yeterlidir. Bu yöntemlerin say s ki isel farkl l klara göre
de dedi ebilir. eu kadar var ki bütün bu yöntemlere radmen çok nadir de olsa
arzulanan sonuca ula lamayabilir, tedaviye cevap vermeyen ah slar bulunabilir. Bu kabil insanlar n bulunmas gayet dodald r. Hedef, topluma iyi
insanlar egemen k lmak, zararl insanlar n say s n ve etkisini olabildidince
azaltmaya çal makt r. Müslüman toplumlar bir melekler topluludu dedildir;
insanlar toplulududur. Yukar da da belirtildidi gibi insanlarda nefis vard r,
zaaflar vard r, çizgiden ç kmas na neden olabilecek iç ve d unsurlar vard r.
Yarat l tan gelen farkl l klar vard r256. chtilaf gerçedi vard r257.
Bütün bu tedbirlere radmen suçun i lenmesi durumunda son ba vurulacak yöntem ve çare müeyyidedir. Müeyyide, içtimaî bir kaide ve kanuna
ayk r hareketten do arak, hareketin bir nevî cevabî eklini alan teminat demektir ve hukuk mefhumunun üçüncü temel unsurudur.258 Tarih boyunca
müeyyidesi bulunmayan hiçbir insan topluludu ve hukuk sistemi mevcut
dedildir ve müeyyidesiz bir düzen kurma iddias da ütopik olmaktan öte bir
anlam ifade etmez. Zaten hukuk normlar n dider disiplinlerin normlar ndan
ay rt eden en temel özellik müeyyidedir.
Dodal olarak cslâm Hukuku da baz ihlaller kar l d bir tak m müeyyideler tertip etmi tir. eu kadar var ki bu hukukta cezaland rma genel bir kural
olmay p ancak zarurete binâen me rû k l nm istisnâî bir haldir. “Zarûretler
de ancak kendi miktarlar nca takdir olunaca ndan”,259 istisnalar n s n rlar
ise temel bir kural gibi geni letilmez.260 Ayr ca gerek Hz. Peygamber’in gerekse sahabenin ikayetçisi bulunmad d , kamu vicdan n yaralamad d ve toplumsalla mad d sürece suçlar görmezlikten gelmeler, affetmeyi ve sulhü
tavsiye etmeleri261 de cezaland rman n gaye olmad d n n somut göstergesidir.
Müeyyidesi nasslarla belirlenen suçlar n say s oldukça azd r. Bunlardan zina,262 zina iftiras (kazf),263 h rs zl k,264 hirâbe,265 adam öldürme266 ve
bady267 suçlar n n cezalar bizzat Kur’an taraf ndan; içki268 ve irtidat cezas 269
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ise hadisle belirlenmi tir. Bu müeyyidelerin say s n n azl d yan nda uygulanmalar da son derece ad r artlara badlanm t r. Öte yandan tövbe, gizleme, üphe,270 ispat zorludu, af, sulh vb. hususlar da asl nda ceza alan n oldukça daraltmaya yönelik prensiplerdir.
cslâm Hukukunda ceza infaz yla “genel önleme” ve “özel önleme” gibi
temel iki amac n gerçekle tirilmesi hedeflenmi tir.271 Bu hususu cbnü’lHümâm’ n (ö.861/1456) veciz ifadesiyle aktarmak gerekirse, ceza normunun
suç öncesi bilinmi olmas genel önlemeyi, suç irtikâb sonras cezan n uygulanmas ise faili tekerrürden engelleyecektir,272
Bu ana hedefleri d nda cezaland rman n dider amaçlar n kamu düzeninin korunmas , adaletin ikâmesi dolay s yla adalete güvenin tesisi, suçlunun slah , failin i ledidi suçun kar l d n görmesi (keffâret) maddurun ve
maddur yak nlar n n kalplerindeki intikam duygular n n teskini273 eklinde
s ralamak mümkündür.
Bunun d nda her bir özel ceza bir hukukî yarar koruma amac yla te ri
k l nm t r. Buna göre k sas hayat hakk n n korunmas ; içki cezas (seksen
k rbaç) akl n ve zihnî melekelerin korunmas , h rs zl k cezas (el kesme) mal n ve mülkiyet hakk n n korunmas , zina cezas (celde veya recm) nesil, rz
ve namusun korunmas , kazf cezas (seksen celde) insanl k eref ve haysiyetinin korunmas , hirâbe/terör cezas can, mal, rz ve seyahat hakk n n korunmas , bady (me rû yönetime isyan) cezas , kamu otoritesinin, ülke bütünlüdü ve halk n güvenlidinin korunmas , irtidat cezas dinin korunmas amac yla te ri k l nm t r.274
Türk Ceza Kanununda baz fiiller suç say lmamaktad r. Baz cezalar n
niteliklerinde de cslâm Hukukuna göre esasl farkl l klar bulunmaktad r. Bununla birlikte evrensel dederlerin ihlali TCK’da suç say lm ve bu suçlar karl d farkl müeyyideler tertip edilmi tir. Buna göre TCK’da
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n na Kar5 , 141-169. maddelerde Mal Varl 8 na Kar5 ; 170-180 Topluma Kar5 , 185-196 Kamu Sa8l 8 na Kar5 , 225-229 Genel Ahlaka Kar5 , 230-234
maddelerde Aile Düzenine Kar5 i lenen suçlar tespit ve tarif edilerek her bir
ihlâl kar l F tertip edilen müeyyidelere yer verilmi tir.
SONUÇ
cslâm Hukuku suçla mücadele konusuna son derece önem vermi tir.
Çünkü dünyan n fesat unsurundan temizlenmesi, topluma sulhün ve
salihlerin egemen olmas bu hukukun en temel hedeflerindendir.275 Bu hedefe
paralel olarak suçla mücadele çerçevesinde getirilen çözüm önerileri ve izlenen yöntemler, orijinal, vak a mutab k/realist, rasyonel ve amac gerçekle tirici niteliktedir. Sadece kalbin slah dahi suçla mücadelede tek ba na sonuç
almada yeterli bir yöntemdir. Bununla birlikte cslâm, sadece meseleyi inanç
boyutuyla s n rl tutmam , ibadet, güzel ahlak, güzel bir çevre, iyi bir editim
ve ödretimi de inanç boyutuyla birlikte yürütmü tür. cslâm, temiz ve erdemli
bir toplumun tesisi dolay s yla suçun önlenmesinde ayr ca aile müessesesinin
mutlaka ya at lmas n öngörmü tür. Bununla da yetinmeyerek gerek bireysel,
gerek toplumsal gerekse idarî denetim mekanizmas n çal t rm , suçun önlenmesi için somut ad mlar atm t r. Bütün bu tedbirlere radmen sonuç al nmad d takdirde en son yöntem olarak müeyyideyi devreye sokmu tur ki müeyyide, hukuku hukuk yapan temel unsurlardan biridir.
cslâm Hukukunda nasslarla belirlenen cezalar ad r cezalard r. Ayr ca bu
cezalar halktan bir gurubun huzurunda alenen infaz edilir. Cezalar n bu ad rl d ve infaz n alenilidi, böyle bir cezaya hem de halk n huzurunda maruz
kalma korkusu ta yan te ebbüs a amas ndaki fail bak m ndan cayd r c bir
rol oynayacakt r. Buradan hareketle bahse konu cezalar n nitelikleri ve infaz
ekillerinin dahi suçu önleyici önemli bir unsur oldudunu söyleyebiliriz.
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