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Türkiye’de ve İslam coğrafyasında son iki yüz yılda İslam hukuku alanında birtakım
çalışmalar yapılsa da sistematik, sürekli ve bütüncül çalışmalara çok az şahit olduk.
Özellikle son on beş yıldır her alanda ciddi ivme kazanan Türkiye, hukukun farklı
alanlarında da pek çok faaliyete ve yayına imza attı. 57 İslam ülkesinden 28’i İslam
dinini, anayasalarına referans olarak kabul etmektedir. Buna rağmen üzerinde bulunduğumuz miras göz önünde bulundurulduğunda İslam hukuku alanında yapılan
çalışmaların az sayıda olduğunu görmekteyiz.
Uluslararası Hukukçular Birliği olarak İslam hukuku alanında bugüne kadar pek çok organizasyon
gerçekleştirdik ve önemli eserler yayımladık. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Sabahattin
Zaim Üniversitesi, Hukukçular Derneği ile birlikte Beykoz Belediyesi ve Elbeyoğlu Hukuk Bürosunun
destekleriyle İslam Ceza Hukuku projesini hayata geçirerek kitabını yayımladık. Amacımız bu yolla
İslam hukukunun gelişimine katkı sağlamak ve Müslüman ülkeler arasında iletişim ve iş birliğini arttırmak. Bu amaçla her hukuk sisteminin omurgasını oluşturan en önemli dal olan ceza hukuku alanında 32 ülkenin katılımıyla Antalya’da 2015 yılında İslam Ceza Hukuku Uluslararası Sempozyumunu
düzenledik.
Bu çalışma neticesinde elde edilen metinler üzerinde yaklaşık iki yıllık bir çalışma yürüterek günümüz dünyasında ilk defa İslam ceza hukukunu bütün yönleriyle ele alan 2 ciltlik oluşan bu eseri
ortaya çıkardık. Eserde, metinlerin Arapça ve İngilizce özgün dillerinin yanı sıra tamamının Türkçe
tercümelerine de yer verildi.
Yapılan çalışmalarla görülmüştür ki Türkiye’de ilk defa yapılan bu çaplı bilimsel toplantı ve faaliyetler
çok faydalı olmuştur. Söz konusu çalışmalarının olumlu yönde etkilerinin önümüzdeki yıllarda daha iyi
hissedileceği aşikârdır. İslam ceza hukukuyla ilgili yapılan bu toplantıların, devlet ve hükûmetlerden
bağımsız olarak, ilmi faaliyet cihetiyle devam etmesi hatta daha derinlemesine çalışılması gerektiği,
bu hususta Müslüman hukukçuların tarihî sorumluluklarının olduğu bu sempozyum sonucunda elde
ettiğimiz en önemli kazançlardan yalnız birkaçıdır.
Bütün projelerde olduğu gibi bu projede de bizlere öncülük eden Av. Necati Ceylan’a, projenin gerçekleştirilmesiyle başından sonuna kadar ilgilenen Prof. Dr. Refik Korkusuz’a, maddi ve ayni destekleriyle projenin hayata geçirilmesine vesile olan Av. Ali Elbeyoğlu’na ve son olarak proje yayını olan
bu kitabın hazırlanmasında büyük katkıları olan Yücel Çelikbilek’e şükranlarımı belirtiyorum.
Takdimini yapmaktan büyük bir onur duyduğum İslam Ceza Hukuku kitabından istifade etmeniz ve bu
tür çalışmaların daha kapsamlı yapılarak kurumsal hale gelmesi temennisiyle saygılarımı sunarım.
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Although there have been some studies in the field of Islamic law in Turkey and in
Islamic geography in the last two hundred years, we have barely witnessed systematic, continuous and holistic studies. Turkey has, especially in the last fifteen years,
gained a lot of momentum in the various areas including law and has made many
activities and publications in different fields of law. 28 of the 57 Islamic countries accept Islamic religion as a reference to its constitutions. However, when we consider
the inheritance we have, we see that there are few studies on Islamic law.
As International Lawyers Association, we have carried out many organizations in the field of Islamic
law and have published important publications. With the support of Istanbul Medeniyet University,
Istanbul Sabahattin Zaim University, Lawyers’ Association, Beykoz Municipality and Elbeyoğlu Law
Office, we carried out the Islamic Criminal Law project and we published a book within the scope of
the project. Our aims are to contribute to the development of Islamic law and to increase communication and cooperation among Muslim countries. For this purpose, we organized an International
Symposium on Islamic Criminal Law in Antalya in 2015 with the participation of 32 countries with
respect to the criminal law which constitutes the backbone of every legal system.
We have been working for about two years on the texts obtained during the project, and for the first
time in today›s world, we have revealed this two-volume work which deals with all aspects of Islamic
Criminal Law. In addition to the original languages of the texts in Arabic and English, the work also
includes full Turkish translations.
It is seen in the studies carried out that the project with its scope and every aspects has been very
beneficial which was realized for the first time in Turkey. It is obvious that the positive effects of the
project will be appreciated better in the coming years. It is only one of the most significant gains that
we have achieved in the symposium that Muslim lawyers have the historical responsibilities to continue with the scintific activities of the Islamic Criminal Law independently of the state and governments.
I would like to extend my sincere thanks to Av. Prof. Necati Ceylan, leading us before and during the
project as he does in all projects, to Dr. Refik Korkusuz paying attention to the project from the beginning to the end, to Av. Ali Elbeyoğlu for his continuous moral and material solid support for the project
and finally Yucel Çelikbilek, who contributed greatly to the preparation of the publication of the book.
I would like you to take advantage of the book of Islamic Criminal Law for which I am honored to
present, and I would like to express my sincere respect for the institutionalization of such studies.

17

على الرغم من أجراء العديد من الدراسات في مجال القانون االسالمي في الجغرافية األسالمي
وتركية في القرنين الماضيين إال أنه لم يشاهد الكثير من الدراسات منهجية دائما ومتكاملة .لقد حققت
تركيا التي أكتسبت الكثير من الخبرات في السنوات الخمسة عشر السابقة الكثير من الفعاليات والنشر
في المجاالت القانونية المختلفة .لقد تم قبول الدين االسالمي كـ مرجع للدستور في  28دولة مسلمة
من أصل  57دولة .على الرغم من ذلك وعند أخذ الميراث الموجود لدينا في عين االعتبار نالحظ
وجود عدد قليل من الدراسات التي تم أجرائها في مجال القانون االسالمي.
نحن بصفتنا أتحاد القانونيين الدوليين قمنا بتنفيذ الكثير من التنظيمات في مجال القانون االسالمي ,كما وقمنا بنشر أعمال
هامة .لقد قمنا بتحقيق مشروع قانون العقوبات االسالمية ونشرها بدعم مكتب ألبي القانوني وبلدية بي كوز وبالتعاون مع
جامعة أسطنبول للحضارات وجامعة أسطنبول صباح الدين زايم وجمعية القانونيين .بهذه الوسيلة إن هدفنا هو المساهمة
في تطوير القانون االسالمي وزيادة التعاون والتواصل بين الدول األسالمية .لهذا الهدف قمنا بتنظيم ندوة دولية لقانون
العقوبات االسالمية في أنطاليا بتاريخ  2015وبمشاركة  32دولة في المجال االهم الذي يشكل العامود الفقري لكل نظام
قانوني أال وهو مجال قانون العقوبات.
لقد تم تحقيق دراسة يتألف من مجموع  1900صفة و  3مجلدات يتم فيها ألول مرة التطرق الى قانون العقوبات
االسالمي بجميع أتجاهاتها في عالمنا الحاضر من خالل تسيير دراسة لمدة عشرون شهر على النصوص التي حصلنا
عليها في نهاية هذا العمل .تم كتابة نصوص العمل باللغة العربية واللغة التركية الى جانب ترجمتها بشكل كامل الى
اللغة التركية.
تبين في الدراسات التي تم أجرائها بأن االجتماعات والفعاليات العلمية التي تم أجرائها ألول مرة في تركية مفيدة جداً.
من الواضح ان هذه الدراسات المذكورة سيكون لها توجيهات مهمة يتم الشعور بها في السنوات القادمة .إن ضرورة
أجراء دراسات عميقة في سبيل استمرار هذه االجتماعات التي تم اجرائها بخصوص قانون العقوبات االسالمي بجهة
الفعاليات العملية بشكل مستقل عن الدولة والحكومة ,المسؤولية التاريخية للقانونيين المسلمين في هذه القضية واحد من
بعض المكتسبات الهامة التي تم الحصول عليها في نهاية الندوة.
كما هو في جميع المشاريع نقدم الشكر الجزيل الى المحامي نجاتي جيالن الذي قام بتوجينها في هذا المشروع واالستاذ
الدكتور رفيق كوركوسوز الذي أهتم بالمشروع من البداية الى النهاية والمحامي علي ألبي أوغلو الذي ساهم في تحقيق
هذا العمل من خالل الدعم المادي والمعنوي وفي النهاية نقدم الشكر الجزيل أيضاً الى السيد يوجال تشاليك بالك الذي
ساهم بشكل كبير نشر هذا العمل وأعداد الكتاب.
أقدم هذا العمل وأتمنى أن تحصلوا على الفائدة من كتاب قانون العقوبات االسالمي الذي أفتخر كثيراً بعرضها وان تتحول
الى عمل مؤسساتي من خالل اجراء هذه االنواع من الدراسات بأكثر شمولية.
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Günümüzde, Müslüman ülkelerin büyük çoğunluğunda “İslam Ceza Hukuku” uygulanmamaktadır. İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye ülkeleri veri olarak kabul ettiğimizde 57 ülke
içinde, 28 ülke anayasasında İslam’a referans yapılmaktadır. Bu ülkelerin bazılarında
(İran, Pakistan, Katar, Brunei Dâru’s-Selâm Devleti, Suudi Arabistan, Sudan, Fas, Endonezya, Malezya, Mali, Nijerya) İslam yasamanın kaynağı kabul edilmekte ve İslam ceza
hukuku uygulamalarına rastlanmaktadır. Geriye kalan 29 ülkede İslam resmî din olarak kabul edilmediği gibi laik/seküler hukuk sistemi benimsenmiştir. Özellikle Afrika’da,
Fransız sömürgesi olmuş Frankofon ülkelerde (Burkina Faso, Çad, Fildişi Sahili,
Gambiya, Gine, Gine Bissau, Mali, Nijer, Senegal, Sierra Leone) ve Türki Cumhuriyetler (Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan) “laiklik/
dünyevi devlet” ilkesi kabul edilmiştir. Bu durum, Müslüman ülkelerin liberal Batı hukuk sistemi ile entegre sorunu ile İslam hukukunun uygulanabilirliği sorununu gündeme getirmektedir.
Müslüman ülkelerin çoğunda İslam Ceza Hukuku’nun uygulanmamasının birçok nedeni olduğu söylenebilir. Bunlardan biri, modern toplumun “çoğulculuk” özelliğidir. Çoğulcu toplumlarda, inanmayanlar yanında,
çok farklı inançlar bir arada yaşadığı gibi, aynı inancın çok farklı yorumları aynı toplumda yer alabilmektedir.
Ortak bir hukuk düzeni için, bu farklılıkları tek bir dini yorumla uyumlulaştırma zorluğu ortadadır. Nitekim
bu eserde de, had ve kısas cezalarına ilişkin çok farklı dini yorumların bulunduğu görülecektir. Bir diğer
neden “hukukun küreselleşmesi” olarak karşımıza çıkmaktadır. Küreselleşme çağında ulusal ve uluslararası alanda hukuk sistemleri karşı karşıya gelmektedir. Uluslararası alanda, liberal hukuk sisteminin hakimiyeti, İslam hukuku ile bir çatışmayı gündeme getirmektedir. Bu nedenle, uluslararası hukuk karşısında;
zinanın suç sayılması, içkinin yasaklanması, dinden dönmenin cezalandırılması, kısasın uygulanması
liberal hukuk sistemleri ile bağdaşmaz görülmektedir. Liberal hukuk sistemleri bakımından, İslam Ceza
Hukuku’nda yer alan had ve kısas cezalarının nasıl ve ne şekilde tatbik edileceği değil, “varlığı sorundur”.
Küreselleşme çağında, uluslararası ilişkilerin ortak paydası, uluslararası insan hakları hukukudur. Uluslararası insan hakları hukuku, evrensel (Birleşmiş Milletler) ve bölgesel (Avrupa Konseyi, Amerikan Devletleri Örgütü, Afrika Birliği) örgütlerce kabul edilen insan hakları sözleşmeleri ile iç hukukları doğrudan etkilemektedir. Bu örgütlere üye olan devletler, örgütlerin hazırlamış olduğu insan hakları sözleşmelerine taraf
olmakla, bu sözleşmelere uygunluğu sağlama taahhüdü altına girmektedirler. Bunun gereği olarak, ulusal
ceza kanunlarını, taraf oldukları insan hakları sözleşmeleri ile güvence altına alınan ceza hukuku prensipleri ile uyumlaştırmaktadırlar. Bu gün, uluslararası sözleşmelerce kabul edilen; suçta ve cezada kanunilik
ilkesi, masumiyet karinesi, tabii hakim ilkesi, adil yargılanma hakkı, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı, ceza
sorumluluğunun şahsiliği ilkesi gibi ceza hukuku ilkeleri, liberal, sosyalist ve İslam ülkeleri anayasalarında
büyük oranda paylaşılan “hukukun genel ilkeleri” haline gelmiştir. İslam Ceza Hukukunu uygulayan ülkeler bakımından temel sorun, “had ve kısas suçlarının”, insan hakları sözleşmelerince yasaklanan; “ölüm
cezası yasağına” , “bedensel ceza yasağına” ve “inanç özgürlüğüne” aykırılık oluşturmasıdır.
Editörlüğünü yapmakla onur duyduğum bu eser, “İslam Ceza Hukuku” hakkında, birçok Müslüman
katılımcının, “içerden” değerlendirmelerine yer vermektedir. Türkiye’de, 30 Nisan-3 Mayıs 2015 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilen “Uluslararası İslam Ceza Hukuku Konferansı”, bu eserin ortaya çıkmasına zemin oluşturmuştur. Konferansta toplam 32 farklı ülkeden 58 tebliğ sunulmuştur. Tebliğler-
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den 18 tanesi Türkiye’den, diğer 40 tebliğ; Birleşik Arap Emirliği, İrlanda, Amerika Birleşik Devletleri,
Katar, Mısır, Almanya, Irak, Kanada, Japonya, Malezya, Pakistan, Bosna, İspanya, Fransa, Bangladeş, Ürdün, Sudan, Kuveyt, Fas, Cibuti, Moritanya, Suudi Arabistan, Filipinler, Lübnan, Makedonya,
Suriye, İngiltere, Cezayir, Tayland, Yunanistan, Filistin’den gelen katılımcılar tarafından sunulmuştur.
Sunulan tebliğlerde İslam Ceza Hukuku birçok yönüyle ele alınmaktadır.
Eseri oluşturan tebliğler, İslam Ceza Hukuku alanında, hem teori hem de pratiğe yönelik oldukça zengin
bir karşılaştırmalı hukuk verisi sunmaktadır. Tebliğlerin bir bölümü, genel olarak, İslam hukukunda suç ve
ceza konularına yoğunlaşmaktadır. Bu çerçevede; İslam’da cezalandırmanın felsefesi, cezalandırma
kurallarının hedefleri, ceza hukukunun ahlak ve inanç boyutu, İslam Ceza Hukukunun prensipleri, kanunilik prensibi, suçların tasnifi ve Müslüman ülke anayasalarında ceza hukuku ilkelerinin nasıl ele alındığı
konularına odaklanmaktadır. Tebliğlerden bir kısmı İslam Ceza Hukuku’nun uygulanabilirliği sorunu üzerinde durmaktadır. Özellikle çağdaş dünyada İslam hukukunun tatbik sorunu, had ve kısas cezalarının
uygulanabilirliği, çok kültürlü toplumlarda İslam Ceza Hukukunun uygulanması konuları ele alınmaktadır.
Bazı tebliğler de ise; İdam cezası, sanığın susma hakkı, hapis cezalarının tatbiki, siyasi suçlar, güvenlik
tedbirleri, cinsiyet değiştirme, elektronik suç, cezalandırma sorumluluğu, infazın ertelenmesi, adil yargılanma konularında, İslam Ceza Hukuku ile modern ceza hukuku karşılaştırılmaktadır. Bir kısım tebliğler,
İslam ceza hukukunun pratiğine yönelik ülke uygulamalarına yer vermektedir. Bu kapsamda; Katar Ceza
Kanunu, yeni İran Ceza Kanunu, Malezya’daki anayasal ve hukuki sorunlar, Japonya’da İslami misyonerlik tecrübesi, Endonezya’nın Açe eyaletindeki uygulama, Bangladeş uygulaması ve Osmanlı uygulama
örneklerine yer verilmektedir. İçerdiği konuların zenginliği ve çeşitliliği yanında eserin Türkçe, Arapça ve
İngilizce dilinde yayınlanacak olması, önemini bir kat daha artırmaktadır.
Bu çalışmanın ortaya çıkmasına mali destek sağlayanlara, Konferansın düzenlenmesinde fedakârca
emek harcayanlara, dünyanın birçok ülkesinden davetimizi kırmayarak gelip tebliğ sunanlara, bu
eserin yayına hazırlanması için çeviri desteği veren tüm çevirmenlere, eserin basılmasını üstlenen
yayıncı ekibe kendi adıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Çalışmanın Müslüman ülkeler arasında
yakınlaşmaya, dünyada barış ve huzura ve Allah’ın rızasını kazanmaya vesile olmasını diliyorum.
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Today, in most Muslim countries, “Islamic Criminal Law” is not applied. When we
think of member states to the Organisation of Islamic Cooperation, 28 states out of
57 make reference to Islam in their constitutions. In some of these countries (Iran,
Pakistan, Qatar, Brunei, Saudi Arabia, Sudan, Morocco, Indonesia, Malaysia, Mali,
Nigeria), Islam is accepted as the source of legislation and implementation of Islamic
Criminal Law is seen to some extent. In remaining 29 states Islam is not accepted
as official religion and laique/secular law system is accepted in these states. Secularism/laicism is adopted in francophone African states (Burkina Faso, Chad, Cote
d›ivorie, Gambia, Fildişi Sahili, Gambiya, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, Sierra Leone) which were once France’s colonies and in Turkic Republics (Azerbaijan, Kazakistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan) in particular.
This situation causes two problems, namely problem of integration of Muslim countries to the western liberal law system and problem of applicability of Islamic Law.
It can be said that, there are a lot of reasons behind the non-applicability of Islamic Criminal Law in
most of Muslim countries. One of such reasons is plural characteristic of modern society. In addition
to existence of non-believers, diverse beliefs exist together and different interpretations of the same
faith appear in plural society. For a common legal order, it is difficult to reconcile such differences with
just one religion based interpretation. Indeed, it can be seen in this treatise that, there are diverse
religious interpretations regarding “hadd” and “tazir” punishments. “Globalisation of law” is another
reason. In the age of globalisation, law systems come face to face in nationa land international area.
The dominance of liberal law system in international area revives a conflict with Islamic law. For this
reason, acceptence of adultery as crime, prohibition of alcohol, punishment of apostasy, application
of qisas seem incompatible with liberal law systems before international law. With regards to liberal
law systems, rather than the way how hadd and qisas punishments are implemented, the existence
of such punishments constitute problem.
In the era of globalization, the common ground of international relations is the international human
rights law. International human rights law affects national laws through human rights conventions
adopted by worldwide (the United Nations) and regional organisations (the European Council, the
Organization of American States, African Union). Member states of these organisations make a
commitment to ensure harmonization of their national laws according with human rights conventions,
when they become a contracting party. Therefore, they harmonize their national criminal laws with
criminal law principles guaranteed by the human rights conventions. Principles such as legality, presumption of innocence, right to a fair trial, right to liberty and security, and individual criminal responsibility, adopted by international conventions became “general principles of law” present in liberal,
socialist and Islamist constitutions. Basic problems encountered by countries with Islamic criminal
law in force are had and kisas punishments, since they are contrary to prohibition of death penalty,
prohibition of corporal punishment and freedom of belief guaranteed by human rights conventions.
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In this study, which I am honored to be the editor for, comprises “insights” of many Muslim participants
about Islamic Criminal Law. “The Islamic Criminal Law Conference” was held in Antalya, Turkey
between 30th of April and 3rd of May and formed a basis for this study. 58 speeches were given by
participants from 32 different countries at the conference. 18 of the speeches were given by Turkish
participants and the remaining 40 speeches were given by participants from United Arab Emirates,
Ireland, United States of America, Qatar, Egypt, Germany, Iraq, Canada, Japan, Malesia, Pakistan,
Bosna, Spain, France, Bangladesh, Jordan, Sudan, Kuwait, Morocco, Djibouti, Mauretania, Saudi
Arabia, Philippines, Lebanon, Macedonia, Syria, United Kingdom, Algeria, Thailand, Greece and
Palestine. Islamic criminal law has been examined from many different aspects in the speeches.
The communiques that constitute of this work provide a very rich comparative legal data for both
theory and practice. Part of the communiques focus on crime and punishment in Islamic law in
general. In this context this work focuses on the; The philosophy of punishment in Islam, objectives
of the rules of punishment, the moral and belief dimension of criminal law, the principles of Islamic
Criminal Law, the principle of lawfulness, the classification of crimes and the treatment of criminal law
principles in the constitutions of Muslim countries. Some of the communiques emphasize of applicability of Islamic Criminal Law. Especially The application of Islamic law in the contemporary world,
the applicability of «hadd punishments» and «retaliation», the application of Islamic criminal law in
multicultural societies are handled. In some communiques; Islamic criminal law and modern criminal
law are compared in terms of death penalty, right of silence, imprisonment, political crimes, security
measures, gender change, electronic crime, punishment responsibility, deferment of execution and
fair trial. Some of the communiqués cover the practices of the country towards the practice of Islamic
criminal law. In this scope; The Turkish penal code, the new Iranian penal code, the constitutional and
legal problems in Malaysia, the Islamic missionary experience in Japan, the practice in Açe region of
Indonesia, the practice of Bangladesh and the practices of Ottoman are included. In addition to the
richness and diversity of the subjects it contains, the work will be published in Turkish, Arabic and
English. Therefore this diversity will increase the importance of the work.
I would like to thank once again to the publisher team who undertook the publication of the work, to
those who provide financial support for the emergence of this work, to those who devote themselves
to the work of the Conference, to those who come from many countries of the world without breaking
our application, to the publishing of this work. I hope this work will conduce to an intimacy among
Muslim countries, to establish peace and tranquility in the world and to win the pleasure of Allah.
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في الوقت الحاضر يوجد الكثير من الدول األسالمية التي ال تطبق قانون العقوبات األسالمي .عند
قبول بيانات الدول العضوة في منظمة التعاون اإلسالمي نالحظ أعتماد  28دولة من أصل  57دولة
للشريعة األسالمية .يتم في بعض هذه الدولة (أيران – باكستان – قطر – دولة بروناي دارو –
سالم – المملكة العربية السعودية – السودان – المغرب – أندونيسيا – ماليزيا – مالي – نيجيربا)
قبول الدين األسالمي على أنها مصدر الحياة ويتم مالحظة تطبيقات قانون العقويات األسالمي .أما
الدول  29المتبقية ال تقبل الدين األسالمي كـ دين رسمي كما أنها تبنت نظام قانوني علماني .إن دول
خاصة مثل الدولة الناطقة باللغة الفرنسية التي تعرضت لألستعمار الفرنسي في دول أفريقيا (بوركينا
فاسو – تشاد – ساحل العاج – غامبيا – غينيا  -غينيا بيساو – مالي – نيجر – السنغال  -سيراليون)
والجمهوريات التركية (أذربيجان – كازخستان – تركمانستان – قرغيزستان – طاجيكستان –
أوزبكستان) قد قبلت العلمانية كـ نظام للدولة .إن هذه الحالة تؤدي الى ظهور المشاكل المتكاملة لنظام
القانون الغربي الليبراري ومشكلة تطبيق القانون األسالمي للدول األسالمي في وقتنا الحاضر.
يمكن القول أن هناك الكثير من األسباب التي تمنع الدول األسالمية من تطبيق قانون العقوبات األسالمية .إن أحد هذه األسباب
هو ميزة « تعددية « المجتمع الحديث .يوجد في المجتمعات المتعددة أناس اليؤمنون باالضافة الى تعايش العديد من المعتقدات
معاُ ,كما ويوجد تسفيرات متعددة في نفس العقيدة .من الواضح صعوبة أنسجام هذه التعددية مع تفسير ديني واحد ألجل النظام
القانوني المشترك .في الواقع يمكن مالحظة وجود الكثير من التفسيرات الدينية المختلفة المتعلقة بالحد والقصاص .وهناك سبب
أخر وهو تحول القانون الى قانون عولمة .هناك أصطدام بين األنظمة القانونية في المجال الدولي و المحلي في عصر العولمة.
في المجال الدولي هناك تصادم بين هيمنة النظام القانوني الليبراري و القانون األسالمي .لهذا السبب نالحظ بأن أعتبار الزنة
جريمة ومنع المشروبات الروحية ومعاقبة المرتد عن دينه وتطبيق القصاص يتعارض مع القانون الدولي .إن شكل وكيفية
تطبيق عقوبة الحد والقصاص في قانون العقوبات االسالمية ليس مشكلة بل إن وجودها مشكلة بحد ذاتها.
إن القاسم المشترك للعالقات الدولية في عصر العولمة هو قانون حقوق األنسان الدولية .إن قانون حقوق األنسان الدولية
يؤثر مباشرة على أتفاقيات حقوق األنسان و القانون الداخلي المقبول من قبل (األمم المتحدة) و المنظمات األقليمية
(المجلس األوربي و منظمة الدول االمريكية و األتحاد األفريقي) .يعتبر الدول األعضاء في هذه المنظمات طرف في
أتفاقيات حقوق األنسان و تتعهد بضمان تطبيق هذه األتفاقيات .يجب انسجام قانون العقوبات الوطنية مع أجراءات قانون
العقوبات التي تضمن أتفاقيات حقوق األنسان التي تكون طرف فيها كشرط لذلك .في وقتنا الحاضر تحول مبادئ قانون
العقوبات مثل مبدأ القانون في الجريمة والعقوبة وقرينة البراءة ومبدأ القاضي الطبيعي وحق المحاكمة العادلة وحرية
األفراد وحق األمان وفردية مسؤولية العقوبة المقبولة في االتفاقيات الدولية الى «المبادئ العامة للقانون» المتشاركة
بنسبة كبيرة في دستور الدول الليبرارية واالشتراكية واألسالمية .إن المشكلة األساسية من ناحية الدول التي تطبق قانون
العقوبات االسالمية هو أن عقوبة الحد والقصاص مخالفة «حظر عقوبة االعدام وحظر العقوبة البدنية وحرية العقيدة»
التي تم حظرها في أتفاقيات حقوق األنسان.
إن هذا العمل الذي أفتخر بأنني قد ُ
قمت بتحريره قد تناول التقييم «الداخلي» للعديد من المشاركين المسلمين بخصوص
قانون العقوبات األسالمية .إن مؤتمر قانون العقوبات األسالمية الدولية التي تم عقدها في أنطاليا التركية بتاريخ 30
نيسان  3أيار  2015قد شكل قاعدة لظهور هذا العمل .تم تقديم  58تبليغ من مجموع  32دولة مختلفة مشاركة في
المؤتمر .تم تقديم  18تبيلغ من قبل المشاركين القادمين من تركية و التبليغات األخرى التي يبلغ عددها  40من قبل
المشاركين القادمين من األمارات العربية المتحدة و أيرلندا و الواليات المتحدة االمريكية وقطر ومصر وألمانية والعراق
وكندا واليابان وماليزيا والباكستان والبوسنا وأسبانية وفرنسا وبنغالدش واألردن والسودان والكويت والمغرب وجيبوتي
وموريتانيا والمملكة العربية السعودية والفلبين ولبنان ومقدونيا وسوريا وأنكلترا والجزائر وتايالند واليونان وفلسطين.
يتناول هذه التبليغات المقدمة قانون العقوبات االسالمية بالعديد من النواحي.
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يقدم التبليغات التي تم تقديمها بيانات ومقارنة واسعة جداً من الناحية العملية والنظرية في مجال قانون العقوبات
األسالمية .قسم من التبليغات يركز بشكل عام على مواضيع الجريمة والعقوبة في األسالم .في هذا االطار يمكن التركيز
على فلسفة العقوبة في الدين االسالمي وأهداف قوانين العقوبة وحجم األخالق والعقيدة في قانون العقوبة وأجراءات قانون
العقوبات االسالمية وأجراءات الشريعة وتصنيف الجريمة وموضوع كيفية تناول مبادئ قانون العقوبة في دستور الدول
األسالمية .يتم تناول مشكلة تطبيق القانون االسالمي خاصة في العالم المعاصر وقابلية تطبيق عقوبة الحد والقصاص
وقضاية تطبيق قانون العقوبات االسالمية في المجتمعات المتحضرة .أما في بعض التبليغات تم أجراء مقارنة بين
قانون العقوبة الحديث وبين عقوبة األعدام وحق المتهم في الصمت وتطبيق عقوبة السجن والجرائم السياسية وتدابير
األمن وتغيير الجنس والجريمة األلكترونية ومسؤولية فرض العقوبة وتأجيل التنفيذ ومواضيع المحاكمة العدلية وقانون
العقوبة األسالمية .في هذا االطار يتم التطرق الى قانون العقوبات القطرية و قانون العقوبات األيرانية الجديدة والمشاكل
الدستورية والقانونية في ماليزيا والتجربة التبشيرية االسالمية في اليابان والتطبيق الموجود في والية أتشيه في أندونيسيا
وتطبيقات بنغالدش والتطبيقات العثمانية .إن تنوع وغنى المواضيع التي تحتويها الى جانب نشرها باللغة العربية واللغة
األنكليزية واللغة األنكليزية سوف يزيد من أهميتها.

أقدم الشكر الجزيل بأسمي الى كل من قدم الدعم المالي لتحقيق هذا العمل والذين ساهموا في تنظيم هذا المؤتمر والذين
لم يرفضوا طلبنا وجاؤوا من جميع انحاء العالم وجميع المترجمين الذين قدموا الدعم في مجال الترجمة ألجل أعداد
ونشر هذا العمل وكادر طبع ونشر هذا العمل .أتمنى أن يكون العمل وسيلة للتقارب بين الدول المسلمة وأحالل السالم
والراحة في أنحاء العالم.

Prof. Dr. M. Refik KORUKUSUZ1
Editör/Editor

 محمد رفيق كوركيسيز. د.أ

١

محرر

İSLAM CEZA HUKUKU ARAŞTIRMALARININ ÖNEMİ
THE IMPORTANCE OF THE RESEARCH ON ISLAMIC
CRIMINAL LAW

أهمية البحث في مجال القانون الجنائي اإلسالمي
1 İMÜ Hukuk Fakültesi Dekanı
1 Dean of the IMU Faculty of Law
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İslam ceza hukuku, İslam hukukçularının üzerinde en az durdukları ve araştırmaların
ender yapıldığı bir hukuk bilim dalı olarak yerini koruyan hukuk disiplinidir. Bu anlamda, tarih boyunca da yönetenlerin de en rahat hareket ettikleri alanlardan birini
oluşturmuştur. Oysa bu hukuk dalı, toplumda yaşayanların mevcut hukuk düzeninin
emredici kurallarına uymamaları sebebiyle, karşılaşabilecekleri en ağır müeyyideleri
düzenlemesinin yanı sıra yönetenlerin, belirlenen esasların ve kıstasların ötesine
geçme hakkını kısıtlayan; onların keyfiliğe yönelmesini engelleyen bir “ilmî saha”
özelliğini de taşımaktadır.
İslam ceza hukuku, kural olarak suçları düzenlemekle birlikte günümüz “ceza hukuku” anlayışından daha geniş olarak “haksız fiilleri” de tanzim eden ve mağdurlara da mağduriyetinin giderilmesi
imkânını veren bir hukuki alandır. Bu açıdan ağırlıklı olarak suç ve cezaları düzenlemekle birlikte,
mağdurların mağduriyetini gidermede en önemli araç olan “haksız fiil tazminatları” nı da düzenlediği
anlaşılmaktadır.
Ukubat ya da “İslam ceza hukuku”, yüzyıllardır uygulana ve bütün insanlığın ortak değeri anlamında
kabul edilen günümüz modern ceza hukukundaki birçok ilkeyi içerisinde barındıran kuralları başlangıcından bu yana kabul eden bir sistem olarak da karşımıza çıkmaktadır. Suç ve cezaların kanuniliği, cezaların şahsiliği, mülkiliği ve genelliği ilkeleri gibi temel değerler, “ukubat” sisteminin özünü
oluşturur.
Suç ve cezaların kanuniliği, suç teşkil eden fiillerin ve bu fiillerin cezalarının, suça konu olan fiil işlenmeden önce belirlenmiş olmasıdır. Bu bağlamda, o andaki hukuka uygun hareket eden kişinin sonradan suç ihdas edilmek suretiyle, insanların adalete aykırı olarak cezalandırılmasını veya kural olarak
öngörülen cezanın değiştirilmesini yasaklayan bir ilkedir. Batı hukukunda 18. yüzyıldan itibaren uygulanmaya başlayan bu ilke, İslam hukukunun ceza uygulamasını oluşturan “ukubat”ın uygulanmadığı tarihten itibaren yer edinmiştir. Kur’an’da, cezalandırmanın geçmiş suçları kapsamayacağının
değişik şekillerde ifade edilmesi, sorumluluk için tebliğ ve risaletin ölçü alınması da kanunilik ilkesinin
bulunduğunu destekler niteliktedir. Bu ilkenin hedefi, keyfiliği önlemek, şahsi özgürlük ve masumiyeti
teminat altına almaktır.
Şahsilik ilkesi herkesin hem kendi fiilinden sorumlu olması hem de başkasının fiilinden sorumlu tutulamayacağı anlamına gelir. Herkesin yaptığı ancak kendi aleyhine delil kabul edileceğine ilişkin temel
ilke ve hiç kimsenin diğerinin günahını taşımaz (suçunu yüklenmez).»1 Ayeti, “ukubat” sisteminde,
bu ilkenin benimsendiğini açıkça gösterilir. Bunun dışında babanın oğlunun fiilinden ve oğlun babanın
fiilinden cezalandırılamayacağına ilişkin hadis, geniş anlamı ile ister karı-koca ister işçi-işveren ilişkisi Öte yandan İslam Ceza Hukuku’nun temel ilkelerinden biri olan “bir kişinin suçunun cezasını bir
diğerinin çekmeyeceği”ne ilişkin temel yaklaşımı da günümüz modern ceza hukukunun üzerinde en
fazla durduğu hususlardan birini ifade etmektedir.
1 En’am 6/164.
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Suç ve cezaların genelliği ilkesi, bunların uygulanışında hiçbir sınıfa veya zümreye ayrıcalık tanınmayacağını ifade eder. Peygamber Efendimiz’in bir hadisinde bu ilke; “Sizden evvelkileri helak eden şey
şudur. İçlerinden soylu birisi hırsızlık yaptığında onu terk edip ceza vermezlerdi. Aralarında kimsesiz
birisi hırsızlık yaptığında da derhal suçluyu cezalandırma yoluna giderdi. Nitekim, “ Allah’a yemin
olsun ki Muhammed’in kızı Fatıma hırsızlık yapmış olsa mutlaka onun da elini keserdim.” şeklindeki
ifadesi, kendisinin bu ilkeye olan ehemmiyetini ifade etmektedir. Modern hukukta ise bu durum kanun önünde eşitlik ve ayrımcılık yasağı kavramları ile birçok ulusal ve uluslararası belgede son birkaç
yüzyılda yerini bularak özel hukuk ve kamu hukukuna ilişkin olacak şekilde daha genel anlamda
kullanılmıştır.
Son olarak modern hukukta uluslararası nitelikteki suçların çözümünde kullanılan mülkilik ilkesi noktasında ise devletin kendi toprakları içerisinde Müslüman olsun ya da olmasın bütün failleri yargılayabileceği belirtilirken, başka ülke toprakları içerisinde meydana gelmiş olsa dahi Müslümanları suç
teşkil eden fiillerinden ötürü yargılayabileceği kabul edilmiştir.
Şüphesiz İslam ceza hukuku, sadece birkaç temel başlığını buraya zikrettiğimiz hususlardan olmayıp, gerektiğinde başkaca temel değerlerin tespit edilerek günümüz “ceza hukuku”na da önemli
katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Bu anlamda İslam ceza hukuku, sadece tarihte kalmış kuralları
düzenleyen bir hukuk sistemi olarak kalmamış; günümüz “modern ceza hukuku”na da önemli ölçüde
katkı sunmuş bir hukuk sistemi olarak gereken araştırmayı ve ilmi incelemeyi hak ediyor2.

2 Bu sunum, Antalya’da yapılan “UA İSLAM CEZA HUKUKU KONFERANSI”nda sunulan tebliğin özetidir. 	
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Islamic criminal law is a legal discipline that is the least focused and researched area
of law. Therefore, throughout the history, it is one of the areas that the rulers are the
most flexible in terms of exercising. In fact, this area of law is not only a “scientific
field” that limits the rulers to stop them from and overreach the principles and criteria, and acting arbitrarly, but also regulates the most oppressive sanctions since the
people in the society do not obey the compulsory legal rules.
Although Islamic criminal law regulates the crimes in principle, it goes beyond the modern-day understanding of criminal law, it also regulates “torts” and also a field of law that gives the victims the
opportunity to be compensated. In this sense, although it mostly regulates crimes and penal, it also
regulates “the damages of torts”, the most important means to relieve the victims.
Uqubat or “Islamic Criminal law” is appeared as a system which is applied for centuries. As it is known,
modern criminal law is accepted in the meaning of common value of humankind and “Islamic Criminal
Law” consists many modern criminal rules from the beginning. The core of uqubat system is composed
by basic principles, such as the legality, personality, territoriality, and generality of crimes and penal.
The legality principle is determination of actions which constitute a crime and the penal of these actions before actual crimes committed. In this regard, it is a principle that prohibits the change of the
penalty and the punishment in defiance of justice, by means of charging a person, who act legally at
that moment, with a crime. This principle, legality, which has applied since 18th century in western
law, has entered into Islamic law since the beginning of the implementation of “Uqubat”. That punishment doesn’t comprise past crimes and the notification and prophecy are taken in consideration, are
stated in the Qur’an. These corroborate the legality. This principle also aims to prohibiting arbitrariness, personal freedom and innocence.
Personality principle means e that a person is responsible for his/her act personelly, as well as not
holding this person responsible another’s act. There is a verse from the Qur’an: “No bearer of burdens can bear the border of another.1 This demonstrates adoption of personality, explicitly. On the
other hand, Islamic law has an rule: A person cannot be accused for other’s crime. This approach
verbalizes a very important point which overemphasizes by modern criminal law.
Principle of the generality of crimes and penal, means that no class or community has any privilege
on the application of law. The statement of Prophet Muhammed (p.b.u.h.), following as; “the thing that
destroyed predecessors is this: when a noble person makes robbery, they would leave him and not
give him any punishment. When an orphan makes robbery, they would punish him immediately. Indeed, “Swear on god, if daughter of Muhammed (p.b.u.h.) Fatıma make robbery, I would definitely cut
her hand”” shows the importance of this principle. In modern law, this principle found place in many
national and international documents and used in a more general way both in public and private law.
1 En’am 6/164, from the Quran.

Finally, principle of territoriality, which is used in solving the international crimes, means that a Muslim
state can judge anyone on its territory, whether s/he is Muslim or not; and can judge any Muslim who
commits a crime whether in its territory or in another country.
Without a doubt, Islamic Criminal Law contains not only the few principles that are mentioned about.
I believe that identifying the other basic principles of Islamic Criminal Law will also make contribution
to modern-day Criminal Law. In this sense, , Islamic Criminal Law is not a legal system that regulates
the rules which are in history, but a legal system that contributed a lot to the modern-day Criminal Law
and deserves the necessary research and academic examination2.

2 This presentation is the summary of the paper submitted in “International Islamic Criminal Law Conference” in Antalya.
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إن القانون الجنائي اإلسالمي يعتبر من أقل التخصصات القانونية التي تم التركيز عليها و بحثها .لذا،
على مدار التاريخ ،فهو أحد المجاالت التي يشعر الحكام بمرونة كبيرة عند تطبيقها .في الواقع ،فإن
هذا المجال من القانون ،ليس فقط «المجال العلمي» الذي يقيد الحكام و يمنعهم من تجاوز الحدود و
المبادئ و العمل بصورة اعتباطية ،و لكنه أيضاً الذي ينظم العقوبات األكثر صرامة عندما ال يلتزم
الناس بالقواعد القانونية اإللزامية.
|و على الرغم من أن القانون الجنائي اإلسالمي ينظم الجرائم من حيث المبدأ ،فإنه يتجاوز الفهم المعاصر للقانون
الجنائي ،حيث أنه ينظم باإلضافة إلى ذلك التعويضات ،و هو أيضاً التخصص من القانون الذي يتيح الفرصة لتعويض
المجني عليه .في هذا السياق ،فعلى الرغم من أنه ينظم في معظمه الجرائم و العقوبات ،فإنه ينظم من ثم التعويض عن
األضرار ،و هي الوسيلة األهم للتخفيف عن الضحايا.
إن العقوبات «أو القانون الجنائي اإلسالمي» يظهر و كأنه النظام الذي يطبق منذ قرون .و كما هو معلوم ،فإن القانون
ً
مقبوال كقيمة مشتركة لإلنسانية و القانون الجنائي اإلسالمي يتضمن العديد من القواعد الجنائية
الجنائي الحديث يعتبر
الحديثة منذ نشأته .و جوهر نظام العقوبات يتضمن المبادئ األساسية ،مثل الشرعية ،الشخصية ،اإلقليمية ،و عمومية
الجرائم و العقوبات.
إن مبدأ الشرعية هو تحديد األفعال التي تشكل جريمة و عقوبات تلك األفعال و ذلك قبل ارتكاب تلك الجرائم .في هذا
اإلطار ،فهو مبدأ يمنع تغيير العقوبة و الجزاء في تح ٍد للعدالة ،من خالل اتهام شخص التزم بالقانون عند وقوع الجريمة.
هذا المبدأ ،المشروعية ،الذي تم تطبيقه منذ القرن الثامن عشر في القانون الغربي ،تم تبنيه في الشريعة اإلسالمية منذ
تبني نظام «العقوبات» .إن العقوبة تشمل الجرائم المحددة سلفاً التي ورد النص عليها في القرآن الكريم .هذا ما يدعم مبدأ
الشرعية ،هذا المبدأ الذي يهدف إلى حظر التعسف و الحفاظ على الحرية الشخصية و تأكيد مبدأ البراءة.
إن مبدأ الشخصية يعني أن الشخص مسئول عن فعله الشخصي ،و عدم تحميله مسئولية أفعال غيره .و هناك آية في
از َر ٌة ِو ْز َر أُ ْخ َرى» (سورة األنعام –  .)164و هذا ما يؤكد صراحة على تبني مبدأ الشخصية .و على
القرآن َ
«و َل َت ِز ُر َو ِ
الجانب اآلخر ،يوجد بالشريعة اإلسالمية قاعدة عدم مساءلة الشخص عن جرائم غيره .هذه المقاربة تؤكد نقطة هامة جداً
تم التأكيد عليها في القانون الجنائي الحديث.
إن مبدأ عمومية الجرائم و العقوبات ،يعني أنه ال يوجد طبقة أو جماعة لديها امتياز عند تطبيق القانون .و حديث رسول
َّ ُ ُ
َ
َ
الض ِع ُ
هلل محمد صلى اهلل عليه و سلم « إنَّ َما أَ ْهلَ َك الَّ ِذ َ َ َ ُ َ َ
يه ْم َّ
يف
يه ْم الش ِريف َت َركو ُه َوإِذا َس َر َق ِف ِ
ين قبْلك ْم أنَّ ُه ْم كانُوا إِذا َس َر َق ِف ِ
ِ
أَ َقامُوا َعلَ ْي ِه ْال َح َّد َوا ْي ُم َّ
ُح َّم ٍد َس َر َق ْت لَ َق َطع ُ
ْت َيد َ
َها” ،هذا الحديث يوضح أهمية هذا المبدأ .في القانون
اط َم َة ِب ْن َت م َ
اللِ لَ ْو أَ َّن َف ِ
واسع في القانونين
مجال
الحديث ،هذا المبدأ يحتل مكانة بارزة في العديد من الوثائق الوطنية و الدولية و يستخدم في
ٍ
ٍ
العام و الخاص.
أخيراً ،فإن مبدأ اإلقليمية ،الذين يستخدم في حل الجرائم الدولية ،يعني أن الدولة اإلسالمية يمكنها محاكمة أي شخص
على أراضيها ،سواء كان مسلم/ة أو غير مسلم/ة؛ و يمكنها محاكمة أي مسلم ارتكب جريمة ،سواء على أراضيها أو
أراضي دولة أخرى.
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بال شك ،فإن القانون الجنائي اإلسالمي ،يشمل ،ليس فقط القواعد التي أشرنا إليها .إنني أظن أن تحديد المبادئ األخرى
للقانون الجنائي اإلسالمي سيمثل مساهمة في القانون الجنائي الحديث .و في هذا السياق ،فإن القانون الجنائي اإلسالمي
ليس نظاماً قانونياً ينظم القواعد التي أصبحت من التاريخ ،و لكنه نظاماً قانونياً ساهم كثيراً في القانون الجنائي المعاصر
و يستحق أهمية البحث األكاديمي.1

 1هذا العرض هو ملخص الورقة المقدمة لمؤتمر «القانون الجنائي اإلسالمي» بأنطاليا.
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Es-Selamı Aleyküm
Saygıdeğer katılımcılar, Peygamberlerin varisleri olan özel insanlar.
Hoş geldiniz, şeref verdiniz.
Bu konferansı İslam Hukuku’nun değişik alanlarında yapmayı düşündüğümüz serinin ilki olarak planladık.
Gerek bu konferansın ve gerekse ileride yapmayı planladığımız konferans dizisinin somut bir amacı
yok. Bir fikrin, bir içtihadın diğer insanlara tebliği veya öğretilmesi gibi bir derdimiz yok.
İstedik ki, İslam Hukuku günümüz sorunlarına nasıl çözümler öneriyor bunu tartışalım. İslam âleminde kimseyi dışlamadan, hiçbir öğreti ya da mezhebi ötekileştirmeden topluca biz Müslümanlar,
günümüz insanına nasıl bir hukuk sistemi öneriyoruz, ortaya koyalım.
Bunu yaparken de birbirimizi dinleyelim, farklı bakış açılarımızı anlamaya çalışalım. Sonuçta bir sentez ortaya çıkarmak gibi bir beklentimiz olamaz. Bu doğru bir yaklaşım da değildir. Farklılıklarımıza
ve fikirlerimize saygı göstereceğiz ve anlamaya çalışacağız. Ancak bunu yaparsak ihtilaflarımızdan
rahmet doğar. Tartışmanın, aykırı fikirleri dinlemenin olmadığı yerde hiçbir fikri gelişme olmaz.
Bunu yapmazsak, ihtilaflarımız, bugünkü gibi birbirimizle uğraşmaktan başka sonuç doğurmaz. Şayet günümüz insanına yaşadığı sorunlarla ilgili çözümler üretemezsek başkasında suç aramayalım
sorumlusu biziz. Şüphesiz ki, burada sunulacak tebliğler ve yapılacak çalışmalar İslam Ceza Hukuku
alanında çalışma yapacak kişilere kaynak olacak, bu alanda düzenleme yapacak mercilere yol gösterecek ve uygulama makamındaki kişilere de yardımcı olacaktır.
Servetin adil paylaşılmadığı, insanların bir kısmının açlık sınırının altında yaşadığı, ahlaki çöküntünün yaygınlaştığı ve bunun medya vasıtasıyla da teşvik edildiği, yolsuzluk ve rüşvetin sıradan şeyler
gibi görüldüğü bir toplumda salt ceza kanunlarıyla adalet sağlanamaz.
Bu toplumda uygulayacağınız adil cezalar dahi adaletsizliğe sebep olabilir.
Tüm bu olumsuzlukların olmadığı toplumlarda da adalet, can ve mal emniyeti ancak adil ceza kanunlarıyla sağlanabilir. Suçu önleme, ancak cezaların caydırıcılığıyla mümkün olabilmektedir. Günümüz
de özellikle batılı toplumlarda uygulanan ceza kanunlarının en büyük handikabı budur. Cezaların caydırıcılığının olmaması, suç oranlarını artırmakta, suçlular hak ettikleri cezalara çarptırılmamaktadır.
İnsan hakları, şüphesiz ki çok önemlidir. Şu an insanlığın ulaştığı insan hakları standartları takdire
şayandır. Bu standartlar hepimizin, özellikle idarecilerin saygı göstermesi gereken kurallardır. Ancak, insan haklarına ve ferdin hürriyetine önem vereyim derken de, cezaların caydırıcılığı geri plana
itilmiştir. Caydırıcılık dozu o kadar önemlidir ki, aşırı kaçtığında, devlet karşısında kendini güvende
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hissetmeyen, korkak bireylerin oluşturduğu bir toplum elde ederiz. Bu toplumda fikri gelişme olmaz.
Toplumsal bağlar zayıflar, ahlaki çöküntü başlar.
İdareciler despotlaşır, çevrelerini dalkavuklar sarar. Eleştirilemeyen devlet yöneticileri adaletten uzaklaşır. Fertler arası jurnalcilik çoğalır. Haksız yere insanlar cezalandırılmaya başlar. Adalet ve adalet
duygusu yok olur.
Aksi halde ceza kanunlarının caydırıcı olmadığı toplumlarda ne olur? Yapanın yaptığı yanına kâr
kalan toplumlarda suç işleme oranı hızla artar. İnsanların can ve mal güvenliği kalmaz. Rüşvet, adam
kayırma çoğalır. Aynı şekilde bu toplumlarda da ahlaki çöküntü başlar.
Toplumsal birlik ve düzen hırpalanır. Birlikte, birbirinin hakkına saygı duyarak yaşama imkânı ortadan
kalkar. Cezalar sadece zayıf insanlara uygulanır. Adalet burada da yok olur.
Ceza kanunlarının caydırıcılık özelliği, toplumların gelişimi ve bireylerin ahlaklı olup olmamalarıyla
doğrudan ilgilidir. Devlet, adalet anlayışından saparsa toplumun manevi yapısını da bozar.
Adaletse bildiğiniz gibi ifrat ve tefritten uzak kalmayı gerektirir.
İyiniyetli olmayan Batılı müfessirler, İslam ceza hukukunu insanlara zulmeden, en ufak suça inanılmaz ağır cazalar veren, çağ dışı bir hukuk sistemi olarak lanse etmektedirler. Müslüman olmayan
insanlar, bu haksız propagandalar sonucunda İslam’ı öcü gibi görmekte, İslam’dan korkmakta ve
uzak kalmaktadır.
İnsanların taşlanarak öldürüldüğü, birçok insanın kolunun kesildiği, devamlı idamların olduğu şeklindeki haksız ve kötü niyetli algı yönetimiyle, batılı toplumlarda İslamofobi gün be gün artmaktadır.
Buna inanan insanları suçlamanın hiçbir yararı yoktur. Bunların birçoğu da iyiniyetlidir. Bu haksız
algıyı yok etmek başkasına değil, biz Müslümanlara düşmektedir.
Burada yapacağımız çalışmaların bu algıyı önleme, İslam Ceza Hukuku’nun sadece kol kesen, idam
eden kurallardan oluşmadığı, adaleti amaç edinen, toplumların huzurunu öne alan, fertlerin can, mal,
namus emniyetini sağlamayı hedefleyen, kısaca, güven içinde yaşanabilir bir toplum öngören ceza
hukuku sistemi olduğunu insanlığa fısıldayacağını ümit ediyorum.
Burada sizleri ağırlamak bizim için büyük onurdur. Sizleri evinizde gibi rahat hissettirmek için elimizden geleni yapacağız, hizmetinizde olacağız.
Tekrar Hoş geldiniz.
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Esselam-u Aleykum
Dear respectable participants and the special guests as the heirs of the Prophets.
Welcome you all who honoured us.
This conference is planned as the first of the series which will expected to be continued in the different fields of Islamic Law in the future.
There is no substantive purpose of neither this nor the future conferences which is expected to be
done. We haven’t got any intention to serve or teach other people any specific idea or opinion.
We only want to discuss the issue that how the Islamic Law presents solutions to our today’s problems. We intended to assert that how, we the Muslims, propose a complete system of law to our
people without externalising and marginalising nobody and any other sect and doctrine.
And while doing this, let’s try to listen to each other and understand different viewpoints. All in all, we
haven’t got any expectation to achieve a synthesis. It even wouldn’t be a righteous approach. We
should be respectful to our differences and ideas and we should try to understand each other. The
grace would spring from our controversies, only if we behave like that. There wouldn’t be any intellectual development if there is no discussion and listening to different opinions.
If we don’t do this, our controversies lead to conflict between us, as it is today. It is our responsibility to
improve solutions to the problems of today’s people; if we don’t do this, there is no need to impeach
anybody. There is no doubt that, the presentations and workshops which are going to be held today
will provide resource to the people who are studying in the Islamic Criminal Law field, and they will
guide the legislators and the managing bodies of this field.
The justice cannot be ensured in the societies where the wealth is not shared fairly and some of the
people are living under the starvation line, the moral corruption became widespread and it is stimulated by the media, the corruption and bribery became ordinary. In such societies, even implementing
fair punishments could cause injustice.
The justice and the security of life and property could only be maintained by fair penal codes even
in the societies which are free from all those problems mentioned above. Prevention of the crime is
only possible with the deterrence of the punishments. Today, the main handicap of the penal codes
is the deterrence of punishments, especially in the western societies. Since the punishments are not
deterrent, the crime rates are increased and the offenders are not punished as they deserved.
There is no doubt that the human rights are vital. The human rights standards that the mankind
reached today is praiseworthy. These standards should be respectfully considered by all of us,

especially by the governing bodies. But while the human rights and the freedom of individual noted,
the deterrence of the punishments are ignored. The dosage of the deterrence is so important as
when it goes too far, the society would become full of coward individuals who feel insecure against
government. There wouldn’t be any intellectual development in such societies. The social ties
weakens, moral corruption arises.
The governors became despots, they became surrendered by the sycophants. The rulers who denies
criticism became distant from the justice. Denouncement between individuals became reproduced.
The people are punished unjustly. The sense of justice and the justice itself fade away.
What happens in those societies where the punishments are not deterrent? In such societies where
the offenders get away with what he/she has done, the crime rates would make a peak. There
wouldn’t be security of life and property of the people. The corruption and nepotism would increase.
And in such societies, moral corruption arises too.
The societal unity and public order would be suffered. The possibility of living together by respecting
the rights of each other would be destroyed. The punishments are only implemented to the weak
people. And the justice would fade away in such societies.
The deterrence of the punishments is directly related to the development of societies and morality of
individuals. If the governments deviates from the justice, the society would collapse morally.
As you know, the justice requires avoiding from extravagance and understatement.
The malicious Western interpreters introduced the Islamic law as a system which is very cruel to the
mankind, disproportionally punishes even petty crimes and outdated. As a consequence of these
propaganda, non-Muslim people sees Islam as a monster and they afraid of and stand clear to Islam.
The Islamophobia arises day by day in the Western societies by this unjust and malicious perception
management which reflects Islam as a religion stones people to death, amputates and murders them.
Impeaching the people who believe these is not helpful. And those people are gracious. It is the duty
of the Muslims, not any other people, to wipe this unjust perception off.
I hope, the studies which are going to be held here today will help to prevent this bad perception,
and will prove to the mankind that the Islamic Criminal Law is not only a system composed of the
rules which amputates and murders people, but also aspires to maintain justice, considers the
public peace, promotes the security of life, property and honour of individuals and prescribes a
viable society.
It is a great honour for us to entertain you here. We are going to serve to you and do our best to make
you feel at home.
Welcome Again.
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السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
أيها الحضور الكرام وورثة األنبياء الغالين ،أهال وسهال بكم ،شرفتمونا.
نظمنا هذا المؤتمر كأول مؤتمر من سلسلة المؤتمرات التي نريد ونخطط أن ننظم في مختلف مجاالت
الشريعة اإلسالمية.
ليس هناك هدف معين مادي لهذا المؤتمر أو المؤتمرات المخططة ،ال نهتم بتبليغ فكرة أو اجتهاد
للناس أو تعليمهم إياها.
وإنما أردنا أن نناقش ماذا تقدم الشريعة اإلسالمية من حلول لمشاكل اليوم ،وأردنا أن نظهر مانطرح
–نحن المسلمين دون تهميش مذهب أو فكرة -إلنسان اليوم من نظام قانوني ،وأردنا أن نستمع لبعضنا
البعض خالل ذلك ،وأن نفهم وجهات نظرنا.
ال نتوقع أن نصل إلى تركيب في نهاية المؤتمر ،وهذا ليس توقعا سليما .سنحترم أفكارنا واختالفاتنا
وسنحاول فهمها .في هذه الحالة فقط يكون االختالف رحمة .في المكان الذي ال يوجد فيه النقاش أو
االستماع إلى أفكار مخالفة ،ال يمكن أن يكون فيه تقدم فكري.
إذا ما فعلنا ذلك فاختالفاتنا ال تنتج إال التخاصم فيما بيننا كما نرى اليوم .وإذا ما وجدنا حلوال لمشاكل إنسان اليوم ،فال
نلوم اآلخرين ،فنحن مسؤولون.
إن البحوث التي ستقدم هنا واألعمال التي نقوم بها ،ستكون مصدرا لمن يريد أن يقوم بالبحث في مجال القانون الجنائي
اإلسالمي ،وستكون دليال للسلطات التي تنوي التعديل في هذا المجال ،وستسهل العملية في مجال التطبيق.
ال يمكن تأسيس العدالة فقط بالقوانين الجنائية في مجتمع يعيش فيه أغلب الناس تحت حد المجاعة ،وينتشر فيه الفساد
األخالقي ،وتقوم وسائل اإلعالم بتشجيعه ،ويعتبر الفساد والرشوة من المسائل العادية .حتى تطبيق العقوبات في هذا
المجتمع قديسبب الظلم.
في المجتمعات التي ال توجد فيها هذه السلبيات ،ال تؤسس العدالة ،واألمن إال بالقوانين الجنائية العادلة .ال يمكن منع
الجريمة إال بالعقوبات الرادعة .وهذا أكبر عائق للقوانين الجنائية التي تطبق في يومنا ،وخاصة في الدول الغربية.
القوانين غير الرادعة تؤدي إلى االزدياد في الجريمة ،والمجرمون ال يلقون العقوبات المستحقة.
ال شك أن حقوق اإلنسان مهمة جدا .المعايير لحقوق اإلنسان التي وصلت اإلنسانية إليها اليوم مثيرة لإلعجاب .علينا أن
نحترم هذه المعايير وخاصة الحكام .ولكن بينما كنا نهتم بالحقوق وحرية الفرد ،تم تهميش ردع العقوبة .إن جرعة الردع
مهمة جدا .إذا أفرط فيه ،ينشأ مجتمع متكون من أفراد خائفين ال يشعرون بأمان أمام الدولة .فال يمكن تقدم فكري في
هذا المجتمع ،وتضعف العالقات االجتماعية ويبدأ االنهيار األخالقي ،والسلطات تصبح أوتوقراطية ،وتحيط بها الوشاة،
ويبتعد الحكام الذين ال يمكن انتقادهم عن العدالة ،وتنتشر الوشاية بين األفراد .يعاقب الناس دون مبرر .فيزول العدل
ومعناه.
فماذا يحدث في مجتمعات تكون القوانين غير رادعة؟ ففي هذه المجتمعات تزداد نسبة الجريمة بسرعة ،وال يبقى أمن
وسالم ،وتنتشر الرشوة والمحسوبية والفساد األخالقي،وتهتز الوحدة االجتماعية والنظام االجتماعي ،ويزول التكاتف
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وفرصة العيش معا ،وتطبق العقوبات فقط للفقراء .فالعدالة تنعدم في هذا المجتمع.
خاصية ردع القوانين الجنائية مرتبطة مباشرة بتقدم االجتماع وأخالقية األفراد .إذا انحرفت الدولة عن العدالة ،تفسد بنية
المجتمع المعنوية.
والعدالة تتطلب البعد عن اإلفراط والتفريط.
المفسرون الغربيون المعادون لإلسالم ي ّدعون أن الشريعة اإلسالمية نظام متخلف يظلم الناس ،ويعاقب أصغر الجرائم
بأشد العقاب .بسبب هذه الدعاية الكاذبة غير المسلمين يظنون أن اإلسالم مخيف ،ويبتعدون منه .ينتشر إسالموفوبيا
(الخوف من اإلسالم) يوما بعد يوم في المجتمعات الغربية بإدارة التصورات الخبيثة بأن في الشريعة اإلسالمية يرجم
الناس،ويعدم ،وتقطع أيديهم .ال فائدة في إتهام الذين يصدقون هذه األكاذيب .ألن معظمهم لديهم حسن النية .ويجب علينا
–نحن المسلمين ،ال على الغير -إزالة هذه التصورات الخاطئة.
آمل أن يهمس ما سنقوم به هنا لإلنسانية بأن القانون الجنائي اإلسالمي ليس نظاما فقط يقطع األيدي ،ويعدم ،وإنما هو
نظام يهدف إلى العدالة ،وحفظ الحياة والعرض واألموال ،ويقدم راحة المجتمع.
إنه لشرف كبير لنا استضافتكم ،وسنقوم بكل ما بوسعنا أن تشعروا بالراحة هنا.
نحن تحت خدمتكم ،وأرحب بكم ثانية.

Necati Ceylan1
Avukat / Attorney

نجاتي جيالن

١

محامي

1 Uluslararası Hukukçular Birliği Genel Sekreteri
1 Secretary General of the International Jurists Union
 األمين العام لالتحاد الدولي للحقوقيين١
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Değerli Misafirler, Kıymetli Üyelerimiz,
Mukayeseli Hukuk Konferansları dizisinin ilki olan, Uluslararası İslam Ceza Hukuku
Konferansına teşriflerinizden dolayı Uluslararası Hukukçular Birliği adına teşekkür
ediyor, hoş geldiniz diyorum.
Çağımız gayri insani, gayri İslami, oportünist değerlerin hüküm sürdüğü, temel hak ve hürriyetlerin
yok edildiği, sömürü sisteminin hakim olduğu bir çağdır. Bu süreç, 15. yüzyıldan itibaren İslam Medeniyetinin, Batılı Seküler-Hristiyan Medeniyeti karşısında gerilemesi ile başlamıştır. Bunun en önemli
sebebi, Peygamber Efendimizin sünneti, Sahabe-i Kiramın uygulamalarından uzaklaşılarak saltanat
ve korku dönemine geçilmesidir.
250-300 yıldır Batı Medeniyeti hukuk, felsefe ve teknoloji alanında ilerlemiş, ancak bütün bu ilerlemesine rağmen, İslam Medeniyeti üzerinden tam bir hâkimiyet sağlayamamıştır. Batı İslamiyet ile
arasındaki uzun süren bu çatışma ve mücadele döneminde İslam’ı ve Müslümanları kötülemiş, gayri
insani olan kendi hukukunu dayatmış, birçok iftira ve komplolar gerçekleştirmiştir. Bu saldırılara rağmen İslam Medeniyeti, 20’nci yüzyılın son çeyreğinde toparlanmaya başlamıştır.
İslam’ın kitleler tarafından doğru anlaşılabilmesi için birçok ilmi araştırmalara ve çalışmalara ihtiyaç
vardır. Batı Medeniyetinin İslam’a saldırdığı en temel noktalardan bir olan Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında bu konferansı yapmak çok büyük bir ihtiyaç olmuştur. Konular hakkında
uzmanlarınca bilgilendirileceğiz.
Bu konferansın amacı: İslam Ceza Hukuku’nun günümüzdeki uygulamaları ve bunlara ilişkin tartışmaları ele almaktır. Konferans’da gerek maddi ceza hukuku gerekse de ceza muhakemesi hukuku
sahasında klasik öğretiye ve modern dönemin tartışmalarına başvurarak;
İslam Ceza Hukuku’nun Genel İlkeleri;
İslam Ceza Muhakemesi Hukuku;
Cezanın Amacı, İşlevi ve Modern Hukukla Mukayesesi;
Suçun Unsurları;
Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Haller;
Ceza Hukuku Kurallarının Çelişmesi ve Neshi;
Ve Mukayeseli hukuk çalışmalarına yer verecektir.
Konferans neticesinde sunulan tebliğler bir kitap haline getirilecektir.
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Evet, bu konferans bir başlangıçtır. İslam Hukuku’nun diğer alanlarında da bir dizi toplantılar yapmak
niyetindeyiz. Bu toplantılarda ümmetin, insanlığın, mahlûkatın problemlerine İslam Hukuku çerçevesinde çözüm bulmaya çalışacağız. Mukayeseli hukuktan yararlanacağız ama mihenk taşımız her
zaman Kur’an, sünnet, kıyas ve icmadır. İstişare en büyük hazinemizdir.
33 farklı ülkeden hukukçu ve fikir adamının bir araya gelerek insan hakları konusunda kurduğumuz
Uluslararası Hukukçular Birliği olarak, hukukun egemenliği, adaletin tesisi, dünya barışı ve istikrar
ortamının gerçekleşmesi, hak ve hürriyetlerin teminat altına alınması, insan hakları bilincinin gelişip
yerleşmesi için çalışmaktayız. Bize düşen, inancımızı muhafaza ederek Allah(C.C.)a kulluk sorumluluğumuzdan taviz vermeden, farklı ırk, mezhep, aidiyet, din, dil ve kültürden olan insanları birlik ve
beraberlik içinde yaşatmaktır.
Bu meseleler bizim ve bütün insanlığın meselesidir. Çözüm için bir yerden başlamak gerekiyordu. İşte
bu sıkıntıyı çekenlerden biri olan, Sayın Avukat Ali Elbeyoğlu kardeşimiz, bu toplantının yapılması
ve hayata geçirilmesi fikrini gündeme getirerek, bu konferansın gerçekleştirilmesi için büyük emek
ve fedakârlıklar göstererek hayra vesile oldu. Kendisinden Allah(C.C.) razı olsun. Elbeyoğlu Hukuk
Bürosu mensuplarına da teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum.
Toplantıya teşrif edip katılan tebliğ sahiplerine, özellikle yurt dışından ülkemize gelen dost ve meslektaşlarıma, bu konferansın organizasyonunda büyük gayret ve sabır gösteren başta Beykoz Belediye Başkanı Sayın Yücel Çelikbilek olmak üzere Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve
Uluslararası Hukukçular Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Mehmet Refik Korkusuz’a,
Uluslararası Hukukçular Birliği üyelerine, Medeniyet Üniversitesi Rektörü, Sayın Prof. Dr. M. İhsan
Karaman’a, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mehmet Bulut’a , Sayın
Yrd. Doç. Dr. Ali Emrah Bozbayındır’a, Sayın Av. Ahmet Akcan ve Lale Organizasyon yetkililerine
teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum.
Konferansın bizlere, ülkelerimize, İslam âlemine, insanlığa hayırlar ve bereketler getirmesini Cenab-ı
ALLAH’tan niyaz ediyorum. ALLAH’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.
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Our Precious Guests and Distinguished Members,
I thank you and welcome you all on behalf of the International Jurists Union for your
attendance at the International Islamic Criminal Law Conference, which is the first of
the Series of Comparative Law Conferences.
We are living in an age which is inhumane and non-Islamic, governed by the opportunist values and
where the fundamental rights and liberties are destroyed and which is dominated by the exploitation
system. This process had started in 15th Century when the Islam Civilization started to decline against
the Western Secular-Christian Civilization. The main reason of this regression is abandoning the Sunnah of our Prophet and implementation of his Companions and starting the period of sultanate and fear.
Western Civilization has been progressing in law, philosophy and technology for about 250-300 years,
but notwithstanding this progress, the West couldn’t accomplish a total hegemony against Islam Civilization. During the period of conflict and struggle with the Islam, the West dispraised Islam and Muslims, imposed its inhumane law system, made several defamations and plotted against Islam. In spite
of these attacks, Islamic Civilization recuperated in the last quarter of 20th century.
Islam needs several researches and studies in order to be understood correctly by the masses. It became vital to hold a conference in the field of Islamic Criminal and Criminal Procedure Law where the
West mainly attacks to Islam. We are going to be informed about the subjects by the experts.
The purpose of this conference is embracing today’s implementations of Islamic Criminal Law and
the discussions going around this subject. During the conference, by applying both the classical
doctrine of criminal law and criminal procedure law and modern discussions of this field, the subjects
mentioned below will be studied;
The General Principles of the Islamic Criminal Law,
Islamic Criminal Procedure Law,
The Purpose and Function of Punishment and its Comparison with the Modern Law,
The Elements of Crime,
The Circumstances that Removes Penal Responsibility,
The Contradiction of the Rules of the Criminal Law and Abrogation of them
And Studies of Comparative Law.
At the end of the conference, the presentations will be published in a book.

Yes, this conference is a kick start. Our intention is to organize several meetings in the other fields
of Islamic Law. We will try to solve the problems of the ummah, mankind and the living with the perspective of Islamic Law. We are going to benefit from the comparative law, but our benchmark will
always be the Qur’an, Sunnah, Qiyas (analogy) and the Icma’(consensus of the ulema). Consultation
is our biggest treasure.
We, the lawyers and intellectuals from the 33 different countries, come together and establish the
International Lawyers Union in the field of human rights, and we are endeavouring to maintain the
rule of law and justice, ensure world peace and stability, protect the human rights and freedoms, and
develop the consciousness of human rights. By protecting our faith and without concession from our
responsibility to serve to Allah, our duty is to make the people from different races, sects, belongings,
religions, languages and cultures live together in unity and harmony.
These are the issues of ours and all the mankind’s. To solve them, we need to start from somewhere.
Our dear brother Advocate Mr. Ali Elbeyoğlu, who suffers from these issues, conduced to organize
this conference by great efforts and sacrifices. May Allah SWT bless him. I also thank and express
my gratitude towards the members of the Elbeyoğlu Law Office.
I express my gratitude towards the attendants of the conference, especially friends and colleagues
who participated from abroad, Mayor of Beykoz Yücel Çelikbilek and the dean of the Law Faculty of
Medeniyet University and Deputy Secretary General of the International Jurists Union dear Prof.Dr.
Mehmet Refik Korkusuz, the members of the International Jurists Union, the Rector of the Medeniyet
University dear Prof.Dr. M. İhsan Karaman, the Rector of the Istanbul Sabahattin Zaim University
dear Prof.Dr. Mehmet Bulut, dear Asoc.Prof.Dr. Ali Emrah Bozbayındır, dear Adv. Ahmet Akcan and
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أيها الضيوف الكرام ،وأعضائنا الغالين،
أرحب بكم باسم اتحاد الحقوقيين الدولي وأشكركم لحضوركم مؤتمر القانون الجنائي اإلسالمي األول.
كما تعلمون أن القيم االستعمارية البعيدة عن قيمنا اإلنسانية واإلسالمية أصبحت هي التي تحكم في
يومنا هذا ،وبات واضح قمع الحريات في كل مكان.
حتى أن الحضارة اإلسالمية بدأت بالتراجع أمام الحضارة الغربية المسيحية.
ويعود ذلك إلى االبتعاد عن سنة رسول اهلل (ص) وممارسات أصحابه الكرام ،واالنتقال إلى دور السلطنة والخوف عليها.
منذ ثالثة قرون تقريبا حققت الحضارة الغربية تقدما في مجال الحقوق والفلسفة والتكنولوجيا ،ورغم هذا لم تتمكن من
التقدم على الحضارة اإلسالمية.
قام الغرب بشيطنة اإلسالم والمسلمين طوال صراعه مع اإلسالم .وفرض حقوقه غير اإلنسانية إضافة إلى المؤامرات
ضد المسلمين .وتمكنت المجتمعات اإلسالمية من استعادة قوتها وحضارتها اإلسالمية في الربع األخير للقرن العشرين.
لذلك رأينا أن الشعوب اإلسالمية بحاجة إلى أبحاث علمية لفهم اإلسالم فهما صحيحا .انطالقا من هذا كانت الحاجة
شديدة إلى عقد مؤتمر حول القانون الجنائي اإلسالمي والقانون الجنائي التنفيذي .وقد تعرض هذين القانونين إلى هجوم
من الغرب أثناء الهجوم على اإلسالم .وسيقدم المتخصصون مواضيعا في موسعة في هذا المؤتمر حول هذين القانونين.
يهدف هذا المؤتمر إلى «تناول مماراسات القانون الجنائي اإلسالمي والمناقشات المرتبطة بها في يومنا هذا» .إضافة
إلى التطرق إلى المواضيع التالية مع النظر إلى التعاليم الكالسيكية ومناقشات العصر الحديث:
مبادئ القانون الجنائي اإلسالمي
القانون الجنائي اإلسالمي التنفيذي
هدف العقوبة ووظيفتها ومقارنتها بالقانون الحديث
أركان الجريمة
حاالت رفع المسؤولية الجنائية
تناقض قواعد القانون الجنائي ونسخها
سيتم نشر األبحاث المقدمة في المؤتمر في كتاب.
إن هذا المؤتمر سيكون كبداية ،ننوي أن ننظم مؤتمرات في مجاالت أخرى للشريعة اإلسالمية .وسنحاول في هذه
المؤتمرات حل مشكالت األمة واإلنسانية .وسنستفيد من القانون المقارن ولكن معيارنا دائما هو القرآن الكريم والسنة
النبوية واإلجماع والقياس .و الشورى هي أكبر كنز لدينا.
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نحن في االتحاد العالمي للحقوقيين الذي تأسس باجتماع الحقوقيين ورجال الفكر ثالث وثالثين دولة نعمل من أجل سيادة
القانون ،وتأسيس العدالة ،وتحقيق السالم واالستقرار في العالم ،وضمان الحقوق والحريات وتنميةوتطوير الوعي بحقوق
اإلنسان .وظيفتنا هي التعايش مع الناس من كل األعراق والمذاهب واألديان واأللسنة والثقافات دون المساس بعباداتنا
ومسؤولياتنا أمام اهلل سبحانه وتعالى.
هذه المسائل مسائلنا ومسائل اإلنسانية أجمع .كان يجب البدء لبالبحث عن حل منذ زمن .فأخونا السيد المحامي علي
ألبي أوغلو جاء بفكرة هذا المؤتمر وبذل جهدا عظيما في تنظيمها .جزاه اهلل عنا كل خير .وأقدم شكري هنا إلى أعضاء
مكتب ألبي أوغلوللحقوق.
وأقدم شكري أيضا إلى المشاركين من داخل تركيا وخارجها ،واألصدقاء والزمالء ،وخاصة أ .د .محمد رفيق قوققوسوز
عميد كلية الحقوق بجامعة المدنية ونائب األمين العام لالتحاد العالمي للحقوقيين ،وأعضاء االتحاد العالمي للحقوقيين ،وأ.
د .م .إحسان قارامان رئيس جامعة المدنية ،و وأ .د .محمد بولوط رئيس جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم ،و األستاذ
المساعد د .علي أمره بوزباييندير ،والمحامي أحمد آقجان ،ومسؤولي شركة اللة للتنظيم وشركة قومرو للسياحة.
أسأل اهلل سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المؤتمر وسيلة خير وبركة لنا ولدولنا وللعالم اإلسالمي واإلنسانية.
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
نجاتي جيالن
محام وأمين عام لالتحاد العالمي للحقوقيين.
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Giriş
Batı’da on sekizinci asırdan sonra ceza hukukunda birtakım ıslahat ve düzenlemeler
yapıldı. Daha önceden cezalar, krallık mahkemeleri tarafından uygulandığı esnada
katı ve sert olmakla niteleniyordu. Batı’da düşünürler ve hür kimselerin itirazı olmasaydı bu düzenlemeler yapılmayacaktı. Bundan ceza hukuku felsefesine ilişkin bir
takım teoriler ve fikir akımları doğdu.
Ancak İslam, bütün bu teoriler ve akımları birkaç asır önce geçmişti. Çünkü ceza nizamına ilişkin yapıyı iki yönlü bir adalet temeline dayalı olarak inşa etti: Cezanın miktarı konusunda adalet ve cezanın
türü konusunda adalet.
İslam’ın hükümlerinin maslahat ve mefsedetlere dayalı olduğu daha önce geçmişti. Dindeki her bir
emirde Şâri’in [kanun koyucu olan Allah’ın] geniş rahmetinin gerektirdiği bir maslahat bulunmaktadır. Bu
maslahat, kulların söz konusu rahmetten geri kalmasını istemez. Dindeki her bir yasakta Şâri’in kulların
düşmesini istemediği bir mefsedet söz konusudur. Şâri kullardan da, onların taatlerinden de müstağnidir,
koyduğu hükümlerde gerek ferdî gerekse toplumsal mutluluktan başka bir şeyi dikkate almaz.1
Belirtilen durum yalnızca İslam’la sınırlı da değildir. Aksine bütün dinler bu konuda ortaktır. Nitekim Tevrat,
birkaç yerde “korkutma” ve “genel olarak caydırma” meselesine temas etmektedir. Nitekim Biz bunu, biz
insanları irtidata davet eden kimse ve bunun hükmünün ölüm olduğunu belirten pasajda görüyoruz. Söz
gelimi, Tevrat’ın Mettâ bölümünün on üçüncü faslının, on birinci âyetinde şöyle denilmektedir:
“Ta ki bütün İsrailoğulları işitsin ve vazgeçsinler, içinizden hiç kimse böyle çirkin bir şeye teşebbüs etmesin.”
Tevrat’ın aynı bölümünün on dokuzuncu faslında yalancı şahitlikle ilgili olarak şöyle denilmektedir:
“Bütün insanlar duysun ve vazgeçsinler, içinizden hiç kimse böyle çirkin bir şeye teşebbüs etmesin.”
Aynı bölümde yirmi ikinci faslın yirmi ikinci ayetinde belirtildiğine göre muhsan olan erkek ve kadın
zina ettiğinde bunun cezası öldürülmektir. Tevrat’ta şöyle denilmektedir:
“Ta ki bu rezalet İsrailoğullarından tamamen sökülüp atılsın.”2
Elbette ilahî dinlerde cezalar değişmektedir. Yahudilikte kısas cezası af ve diyet almak söz konusu
olmaksızın kabul edildiği halde Hristiyanlık kısas cezasını onaylamamıştır. İslam ise her ikisini de
[hem kısas hem de af ve diyet] kabul etmiştir.3
1 Humeynî, Rûhullah, Âdâbu’s-salât, s. 236.
2 Er-Rebiu’l-cedîd, Raîm, Mukarrarât Kifrî, el-Cerîme ve cezâuhâ fi’t-Tevrât, Fasliyye muhkeme (Farsça), sayı 17. Belirtilen bölüm, 21. Fasıl, 21.
Âyette belirtildiğine göre insanları korkutup ürkütenlerin cezası recmdir. Nitekim o âyette şu ifade geçmektedir: “Ta ki bütün İsrailoğulları işitsin ve
vazgeçsinler.” Yine “Levililer” kitabının 20. Faslının 14. Âyetinde bir kadınla annesini aynı nikâh altında cem etme konusunda şöyle denilmektedir:
“Bir kimse kızı ve annesini aynı nikâhta cem ederse zina etmiş olur, ikisinin birlikte yakılması gerekir, ta ki arasında fucûr yayılmasın.”
3 Meşhedî, Muhammed, Kenzü’d-Dekâik, I, 415; Tabatabâî, Muhammed Hüseyin, el-Mîzan fî tefsîri’l-Kur’ân, I, 435; el-Hûî, Ebu’l-Kâsım, el-Beyân fî tefsîri’l-Kur’ân, s. 283.
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İslam’da cezaya ilişkin naslara ve Kur’an ile sünnetteki delillere ve yine bu alana ilişkin cezalara
ve konulmuş kanunlara bakmak, İslam’da cezanın felsefesini açık bir şekilde gözler önüne serer.
Yine İslam’ın bu alana ilişkin teorisinin tek boyutlu olmayıp çok boyutlu olduğunu ortaya koyar.
Zira İslam, hem bireysel maslahatları hem de aynı anda toplumsal maslahatları göz önünde bulundurur. Bir yandan adaleti gerçekleştirmekle ilgilenirken, diğer yandan fertlerin maslahatlarına
ve mağdurun duygularına da riayet eder. İşte bu, İslami bakış açısı ile diğer bakış açıları arasındaki temel ayrım noktasıdır.
Şu hususu da eklemek gerekir: İslam - ve aynı şekilde diğer dinler - yalnızca dünyevî maslahatları
dikkate almaz, aynı zamanda dünyadaki azabın dengesini etkileyecek şekilde ahireti ve orada gerçekleşecek azabı da dikkate alır.4
Diğer yönden İslam, bazı durumlarda şer’î olarak hükmeden yöneticiye cezaların daha etkili olabilmesi ve cezaların uygulanmasının daha ince olabilmesi için maslahata göre cezayı uygulama veya
affetme yetkisi vermiştir.
İslam’da onu diğerlerinden ayıracak şekilde cezanın üzerine dayandığı rahmet ve şefkat unsurunu
dikkate aldığımızda durum daha da açıklık kazanır. O zaman ceza, insan onuru ile çelişmez, onu
zedelemez. İslamî bakış açısına göre, cezada var olan öfke kuvveti insana yönelik bir intikam değil,
ilahî rahmet olarak görülür.

I. İslam’da Ceza Felsefesinin Yönleri
İslam’ın genel anlamda cezaları koyarken göz önünde bulundurduğu yönlerin şu iki
noktada toplandığını söylemek mümkündür:
1. Suçluya karşı rahmet ve şefkat ilkesinden hareket etmek.
2. Toplumun genel yararını göz önünde bulundurmak.
İlk başta rahmet ilkesi, suçluya karşı merhamet ve şefkat etmeyi içine alır. Aynı şekilde, topluma ve
mağdura merhamet etmeyi de içine alır. Aşağıdaki başlıklar altında bu konuyu ve buna dair delilleri
ele alacağız.
İlahî Rahmetin Suçlu Açısından Tecellisi
Bazıları cezalandırmanın insana merhamet etme, bağlanma ve insanî sevgiyle bağdaşmadığını ileri
sürerler. Bunlara göre cezalandırma insana ve insan sevgisine karşı bir tür şiddet içerir. Aşağıda İslam’ın bu konuya ilişkin görüşünü aktarmak suretiyle bu iddiayı çürüteceğiz.
1. Cezalandırmadaki Rahmet
İslam’ın öğretileri ışığında ilahî rahmet herhangi bir sınır tanımaz, varlık âlemindeki her şeyi kuşatır.5
Dinî nasslar Allah’ın rızasını kazanmak için ve O’nun rahmetinin inmesi için başkalarına merhamet
göstermeye teşvik etmiş ve başkalarına merhamet etmemenin Allah’ın rahmetinden mahrumiyet se-

4 El-Humeynî, Rûhullah, Şerhu hadisi cünûdi’l-akl ve’l-cehl, (Farsça), s. 134, 135, 242.
5 El-Muttakî el-Hindî, Ali, Kenzü’l-ummâl, III, 162-167, hadis no: 5964-5990.

bebi olduğunu belirtmiştir.6 Bilindiği üzere, İslam rahmet dinidir. İslam’ın şerefli peygamberi de rahmet
peygamberidir. Nitekim bu husus ayette, “biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik” [Enbiyâ,
107] şeklinde bildirilmiştir. O, sadece Müslümanlar için değil, bütün âlemler için rahmettir.
Ancak rahmet ve şefkatin her durumda mutlak olarak faydalı olduğunu düşünmek doğru değildir. Günah işleme ve başkalarının hakkına tecavüz etme şeklinde bile olsa, bireysel hürriyetin kullanımına
müsamaha ile yaklaşmak, merhamet yönünden bakıldığında kınanacak bir durumdur. Çünkü kanuna
aykırı davranan, başkalarının canlarına, mallarına ve ırzlarına saldıran suçluya merhamet göstermek
zulümdür, mazlumun yani mağdurun hakkını yemektir. Şu halde, her bir noktada merhameti esas almak –düzeni bozmaya ek olarak- bizzat suçluyu da bozma ve ondaki insanî erdemleri tamamen yok
etmeye yol açar, onun eğitilmesine ve yücelmesine engel olur.7 Akıl bu hükümleri tarttığında, bu duygunun gerisinde fertlerin ve suça maruz kalan kişinin hakkına karşı katılık ve kayıtsızlık olduğunu görür.8
Şu halde aynı anda hem maslahata riayet etmek hem de duyguları rasyonel bir şekilde idare
etmek gerekir. Kimi durumlarda ferdin maslahatı ile toplum maslahatı arasındaki bağ kopar. O
durumda toplum maslahatını öncelemek gerekir; çünkü toplum maslahatı, bizzat ferdin maslahatı
üzerine eğilir. Bu gibi durumlarda ilgi ve alaka, gevşeklik göstermemeyi ve ferdin maslahatını dikkate almamayı gerektirir.
Ceza ile insanî duygular ve insan sevgisi arasında bir aykırılık olduğu iddiası ise, şu açılardan reddedilir:
Muhabbet ve şefkat insanın meyillerine mutlak olarak karşılık verilmesi anlamına gelmez.
Muhabbet, karşı taraf için hayır ve mutluluğun gerçekleştirilmesi anlamına gelir.
Ferdin maslahatı tek başına ölçü değildir. Başkasının maslahatının da gözetilmesi gerekir. Tek başına
kendi maslahatını gözeten kişiye her ne kadar insan denilse de onun insanlıkla hiçbir ilişkisi yoktur.
İşte burada cezalandırmanın rolü ortaya çıkmaktadır ki, bu da onun toplumda insanlığını korumaktır.
Cezalandırma ile ilahî rahmet arasında bir zıtlık olduğu yönündeki şüpheye cevap verdikten sonra,
aşağıda cezanın, suç işleyen şahsın benliği ve davranışları üzerindeki sonuç ve etkilerinin felsefesine
işaret edeceğiz.
2. Islah ve Terbiye
Ceza felsefesinde araştırılan konulardan birisi de cezalandırmanın kişinin eğitim ve ıslahı, onu yeniden topluma kazandırması üzerindeki etkisidir. Bu, aşağıdaki düzenlemeler ve hükümlerde gözlemlediğimiz bir durumdur:
A. Günahı Örtmek ve Tövbeye Teşvik Etmek
İnsanın mutluluğu üzerine kurulu olan ilahî nizamda intikama yer yoktur. Ceza, ceza vermek veya
intikam almak için değil, ıslah etmek içindir. Buradan, kanun koyucunun, uygulanmaması halinde
toplumun zarar göreceği durumlar dışında şiddetli cezaları uygulama konusunda niçin kesinlik üzerinde ısrar ettiğini anlıyoruz. Özellikle cinsel suçların büyük kısmında bunu açıkça gözlemleyebiliriz.
Zira Şâri, suçlunun suçunun üzerini örtmek ve kendisi ile Rabbi arasında onu tövbeye teşvik etmek
6 Et-Tabatabâî, Muhammed Hüseyin, el-Mîzan fî tefsîri’l-Kur’ân, I, 437.
7 El-Mutahharî, Murtaza, Felsefetü Ahlak (Farsça), s. 51.
8 El-Mutahharî, Murtaza, Talîm ve terbiye fi’l-İslâm (Farsça), s. 220; el-Mutahhari, Murtaza, İnsan-ı Kâmil (Farsça), s. 384.
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suretiyle onu ıslah etmeye çalışmış, suçu örtmeyi, mahkeme önünde kendisine had cezası uygulansın diye ikrarda bulunmaya tercih etmiştir. Bu durum, cezaların konulmasındaki esas ceza ve karşılık
vermek değil, tövbe ve pişmanlık olduğunu göstermektedir.
Meşhur fakihler, sarhoş edici içecek içmek, livata, tecavüz olmaksızın zina etmek gibi Allah hakkına
ilişkin suçların, suçun kişi üzerinde yargısal olarak sabit olmasından önce tövbe ile düşeceği görüşünü kabul etmişlerdir.9 Hatta, suçluların, kendilerine had cezası uygulanarak günahtan temizlenmeyi
istediği bu gibi durumlarda imamlar (Allah’ın selamı onların üzerine olsun= onların tövbe etmelerini
istemişler, kendileriyle Allah arasında onları tövbeye yönlendirmişlerdir. Nitekim, bazı fıkıh kitaplarında da suçluyu kendisinden had cezasını düşürecek olan fiile yönlendirme söz konusudur; çünkü bu
gibi suçlar ikrar ile sabit olur, inkâr halinde ortadan kalkar.10 Biz bu durumu, Resûlullah (s.a.v.)’ın huzurunda zina ikrarında bulunan Mâiz b. Mâlik el-Eslemî’de görürüz. Hz. Peygamber (s.a.v.) dört defa
konuyu kapatmaya, ikrarı önlemeye çalışmış ve Mâiz’e “belki de sen öptün veya tuttun yahut baktın?”
dedi. Mâiz “hayır” deyince, Resûlullah (s.a.v.) bu defa hiç kinaye söz söylemeksizin “onunla ilişkide
bulundun mu?” diye sordu. Mâiz “evet” deyince, işte o zaman recmedilmesini emretti.11
Yine aynı konudaki bir olay, Hz. Ali zamanında da tekrarlanmıştır. O, zina eden kimsenin durumunu
dört defa kapatmaya çalışmış, ama adam ikrarda bulununca Hz. Ali de had cezasını uygulamış daha
sonra da şunu söylemiştir: “Sizden birinizin şu pis işleri yapıp da sonra kendisini toplumun huzurunda
kepaze duruma düşürmesi ne çirkin bir şey! Evinde tövbe etseydi ya! Vallahi onun Allah ile kendi
arasında tövbe etmesi benim bu haddi uygulamamdan daha iyidir.
Hatta had cezası, yol kesen kimse ele geçirilmeden önce tövbe ettiğinde ondan bile düşmektedir.12
Suçun yargısal olarak sabit olmasından önce suçlunun tövbe etmesi halinde cezanın düşeceğine,
yukarıdaki rivayetlerin yanında, Kitap’tan bazı âyetler de delalet etmektedir.13
Had, mahkemede sabit olmadan önce tövbe ile düştüğü gibi tazir de aynı şekilde düşmektedir. Bunun
sebebi, konu ile ilgili delillerde herhangi bir kaydın bulunmaması ve her ikisinin de [hadler ve tazir] özü
bakımından ittifak etmesidir.
Elbette Allah haklarından olan bir suç mahkemede sabit olursa cezası tövbe ile düşmez.14 Aynı
şekilde insanlara ait haklar da tövbe ile düşmez. Tövbe pişmanlık, bir daha yapmamaya azmetmek
ve başkasının hakkını ödeyerek onun rızasını almak, şayet bir can veya bedene yönelik saldırıda
bulunmuşsa kısasa veya diyet ödemeye hazır olmaktır. Burada tövbenin uhrevî bir etkisi söz konusu
olup, bununla dünyevî ceza düşmez.15

9 Eş-Şehidü’l-evvel, Muhammed b. Mekki, el-lüm’atü’d-Dımaşkıyye, s. 238, 241; İbn Fehd, Ahmed b. Muhammed, el-Mühezzebü’l-bâri’, V, 124;
eş-Şehidü’s-sânî, Zeyneddin, er-Ravdatü’l-behiyye, IX, 57, 154.
10 Et-Tûsî, Muhammed b. El-Hasen, el-Mebsut, VIII, 150, 178; İbn İdris, Muhammed b. Mansur, es-Serâir, III, 524; eş-Şehidü’s-sânî, Zeyneddin,
Mesâlikü’l-efhâm, XIII, 418.
11 Eş-Şeybânî, Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, I, 270; el-Kuşeyrî, Müslim, el-Câmiu’s-sahîh, V, 119. Bu olay şia kaynaklarında da özet bir şekilde
yer almaktadır. Bk. El-Hurr el-Âmilî, Muhammed b. El-Hasen, Vesâilü’ş-Şîa, XXVIII, 101, zina haddi bablarının birincisi, 1. Hadis.
12 El-Hurr el-Âmilî, Muhammed b. El-Hasen, Vesâilü’ş-şîa, XXVIII, 36, Hadlere giriş bölümünün 16. Babı, 2 no’lu hadis. Eş-Şehidü’l-evvel,
Muhammed b. Mekki, ed-Durûsu’ş-şer’iyye, II, 61, 200.
13 El-Hurr el-Âmilî, Muhammed b. El-Hasen, Vesâilü’ş-şîa, XXVIII, 37, bab 16, hadis, 1, 3.
14 Et-Tûsî, Muhammed b. El-Hasen, el-Mebsut, VIII, 150, 178; İbn İdris, Muhammed b. Mansur, es-Serâir, III, 524; eş-Şehid es-Sânî, Zeyneddin,
Mesâlikü’l-efhâm, XIII, 418.
15 İbn Fehd, Ahmed b. Muhammed, el-Mühezzebü’l-bâri’, V, 140.

B. Suçlunun Şartlarını Göz Önünde Bulundurmak
İslam ceza nizamında cezaların çoğu tazir kapsamında yer alır. Tazir, dince belirlenmemiş, hâkimin
takdirine bırakılmış olan cezadır. Hâkim bu konuda maslahatın gerektirdiği şekilde uygulamada bulunur.
Tazir, suçlunun ıslah edilmesi ve nefsinin eğitilmesi için gerekli olan zeminin hazırlanmasında büyük
bir rol oynar. Buna ek olarak, ceza alanında tam adalete riayeti de gerçekleştirir. Çünkü kanunun saygınlığını delme ve heybetini ihlal etme konusunda suçların derecesi birbirinden farklıdır. Yine suçu
işleyen kimseleri suç işlemeye yönlendiren durumlar da birbirinden farklıdır. Her birinin kendisini suç
işlemeye sevk eden özel bir takım durumu vardır. Bu sebeple tazir cezasının ayrıcalıklarından biri de
suçlunun şahsî sabıkasının dikkate alınması ve suçu ne ölçüde tekrarladığının değerlendirilmesidir.

II. Dince Belirlenen Cezalar Olan Hadlerin ve Kısasın Özellikleri
Şu ana kadar yaptığımız açıklamalarda İslam’ın ceza konusuna bakışı, cezanın felsefesi, suçluyu cezalandırmaktan hedeflenen şeyin ne olduğu, bunun insana yönelik
ilahî rahmetle çelişip çelişmediği ve çeliştiği görüşünün bir hata olduğu, cezanın gerekli olduğu durumda İslam’ın, suçluyu suç işlemeye yönlendiren sebep ve etmenleri
dikkate alıp almadığı, bu kapsamda olmak üzere, suça yönlendiren durumlara riayet
edip etmediği konularının tümü üzerinde durduk. Her iki grubun da delil olarak kullandığı şeylerin önemli bir kısmına dayandık. Şimdi şeriatta ve beşerî hukukta miktarı
belirli cezaların özelliklerinden bahsedeceğiz.
A. İslam Hukukunun Cezalar Karşısındaki Konumu
Fakih Mâverdî suçu şuçları şu şekilde tanımlamıştır: “Suçlar, Allah’ın karşılığında had ve tazir cezası
koyarak caydırdığı şer’î yasaklardır.”16 Bu tariften, had cezası ile cezalandırılan suçların şer’î yasaklar
yani haramlar ve suçlar olduğunu anlıyoruz. Bu fiilleri suç sayıp karşılığında ceza belirleyen İslam Şeriatıdır. Yani, tefsir ve tevile ihtiyaç duymayacak şekilde açık delaleti bulunan Kur’an ve Sünnet naslarıyla
bu fiilleri suç olarak niteleyen ve karşılığında ceza tertip eden İslam Şeriatıdır. Beşerî kanunlarda bu ilkeye “suçların ve cezaların kanuniliği ilkesi” veya “kanunsuz suç ve ceza olmaz!” ilkesi adı verilmektedir.
Haddi gerektiren suçlar ve cezalarının tümü açık olarak ya Kur’an’da ya sünnette veya her ikisinde yer alır.
Zina suçuna özel olarak şu ayet bulunmaktadır:
“Zinaya yaklaşmayın. Zira o, bir hayâsızlıktır ve çok kötü bir yoldur.” [İsra, 32]
Muhsan olmayan zinakârın had cezası ile ilgili olarak âyette şöyle buyrulmuştur:
“Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz sopa vurun; Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah’ın dininde (hükümlerini uygularken) onlara acıyacağınız tutmasın. Müminlerden bir
gurup da onlara uygulanan cezaya şahit olsun.” [Nur, 2]
Muhsan olan zinakârın suçuna gelince, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in sözlü ve fiili sünnetinde bunun hükmü yer almaktadır. Nitekim Resûlullah (s.a.v.) Mâiz’i ve Gâmidî kabilesinden olan kadını, zina yaptıklarını ikrar edince recmettirmiştir. Yine işçisiyle zina ettiğini itiraf eden kadını da recmettirmiştir.17
16 Mâverdî, el-Ahkâmu’s-sultâniyye ve’l-vilâyâtü’d-dîniyye, s. 219.
17 Vehbe Zuhaylî, el-Ukûbâtu’ş-şer’iyye ve’l-akdiye ve’ş-şehâdât, s. 28. Mâiz b. Mâlik ve Gâmidiyye’nin recmedilmesi ile ilgili olarak bkz. Sünen-i
Ebî Davud, II, s. 552. (hadis no 4426), s. 557 (hadis no 4442); Sünen-i Tirmizî, IV, s. 35, Hadis no 1427, s. 42, hadis no 143.
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Zina iftirası suçu ve cezası ile ilgili olarak Yüce Allah şöyle buyurmuştur:
“Namuslu kadınlara zina iddiasında bulunup, sonra (bunu isbat için) dört şahit getiremeyenlere seksener
sopa vurun ve artık onların şahitliğini hiçbir zaman kabul etmeyin. Onlar tamamen günahkârdırlar.” [Nûr, 4]
İçki içmenin suç sayılması hakkında Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:
“Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.” [Mâide, 90]
Yine, Resûlullah (s.a.v.)’tan şu söz nakledilmiştir: “Her sarhoş edici haramdır.”18
Hırsızlığın suç sayılması ve cezası hakkında Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:
“Hırsızlık eden erkek ve kadının, yaptıklarına karşılık bir ceza ve Allah’tan bir ibret olmak üzere ellerini kesin. Allah izzet ve hikmet sahibidir.” [Mâide, 38]
Devlete isyan, yol kesme ve irtidat ile ilgili olarak da bu fiilleri haram kılan ve bunları yapanlara özel
cezalar düzenleyen onlarca ayet, rivayet ve hadis bulunmaktadır. Şeriat, had cezasını gerektiren suçlara ince bir belirleme yaparak, hâkime, cezanın türünü veya miktarını belirleme konusunda herhangi
bir yetki tanımamıştır. Dahası, bu cezaların bir kısmının iki sınırı bulunsa bile, hükmen tek bir sınırının
bulunduğunu söylemek mümkündür. Bu sebeple şeriat, hâkime cezayı azaltma, başka bir cezayla
değiştirme veya infazını durdurma yetkisi tanımamıştır.19 Zina suçunda [muhsan olan] suçlunun recm
edilmesi ve [muhsan olmayan suçluya] sopa vurulması, zina iftirasında sopa vurulması, hırsızın elinin kesilmesi gibi konularda ve bunun dışında suçlunun ve kendisine had cezası uygulanan kişinin
durumu ile ilgili ayrıntılara dair pek çok hadis bulunmaktadır.
Aynı şey öldürme suçu ile ilgili olarak da söz konusudur. Kur’an nassları birkaç yerde (İsra suresi
33. Âyet, Mâide sûresi 45. Âyet) cana ve vücut bütünlüğüne yönelik saldırılarda denklik esasına
dayanan kısasın meşruiyetini belirtmiştir. Nebevî sünnet de kısası uygulatma hakkına sahip olan
velileri affetmeye teşvik etmek, diyetin ayrıntılarını, türlerini ve miktarlarını belirlemek gibi konulara
temas etmiştir.20
Kur’an ve sünnette bu suçların ve cezalarının belirtilmesi, sadece bu cezaları uygulamanın meşruiyetini pekiştirmekle kalmaz, aynı zamanda bu suçların tehlikesine, şeriatın korunmasını zorunlu gördüğü değerlere yönelik bir saldırı oluşuna, şeriatın amaçlarının bu değerlere saldırılması durumunda
gerçekleşemeyeceğine de işaret eder. Bu yüzden, bu cezaların tür ve miktarlarının belirlenmesi insanlara bırakılmamış, bunu bizzat Yüce Allah üstlenmiştir. Yarattığı varlığı, insana neyin zararlı neyin
yararlı olduğunu en iyi bilen Allah, bu suçları ve onlara münasip olan cezaları belirlemiştir. Zira bu
suçlar, son derece önemli fiiller olup, fert ve İslam toplumunun hayatına, hatta bir bütün olarak insanlığa karşı son derece olumsuz etkileri bulunmaktadır.
Şu durumu tekrar hatırlatmak gerekir ki, “kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesi, İslam’ın temel ve kapsamlı ilkelerinden biridir. Bu sadece suçlar, had, kısas ve tazir cezaları ile ilgili de değildir. İslam’ın
18 Sünen-i Ebî Davud, II, s. 3. Hadis no 3685; Yine Câbir b. Abdullah’tan nakledildiğine göre Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Çoğu sarhoş
edenin azı da haramdır.” Bkz. Age., II, 352, hadis no 3681.
19 Abdülkâdir Ûdeh, et-Teşrîu’l-cinâî el-İslamî, I, 179.
20 Mahmud Şeltût, el-İslâm akîde ve şerîa, s. 311.

dünyevî veya uhrevî olarak bir fiile karşılık ceza vermeden önce mutlaka uyarıda bulunduğunu, tebliğ
ettiğini ve o fiilin suç olduğuna dair duyuru yaptığını görürüz. Yüce Allah şöyle buyurur:
“Biz, bir peygamber göndermedikçe (kimseye) azap edecek değiliz.” [İsra, 15]
Bir başka ayette ise şöyle buyurmuştur:
“Müjdeleyici ve sakındırıcı olarak peygamberler gönderdik ki insanların peygamberlerden sonra Allah’a karşı bir bahaneleri olmasın! Allah izzet ve hikmet sahibidir.” [Nisâ, 165]
Bu iki ayet-i kerime ışığında fakihler, iki usul kuralı çıkarmışlardır ki, bunların her ikisi de aynı mana
ve muhtevayı ifade eder. Bu ilke “hakkında nass bulunmadıkça suç ve ceza olmaz.” Yani herhangi
bir şeyi yapmayı ya da terk etmeyi suç olarak görmek, ancak o fiili yapmayı ya da terk etmeyi haram
kılan açık bir nassın varlığı halinde söz konusu olur. Açık bir nass bulunmadığı sürece, bir fiili yapma
veya terk etme sebebiyle herhangi bir yükümlülük ve ceza söz konusu olmaz. Söz konusu iki kuralın
ilki, “akıllı kimselerin fiilleri hakkında nassın vârid olmasından önce bir hüküm söz konusu değildir”
kuralıdır. İkincisi ise “eşyada ve fiillerde aslolan mübahlıktır.”21
Şeriatta haram kılınan fiiller, haram kılınmış olması sebebiyle değil karşılığında ister had ister tazir
şeklinde ceza belirlenmiş olması sebebiyle suç olarak kabul edilirler. Bütün bunlardan çıkan anlam
şudur: İslam Şeriatı’nın genel kuralları, kanunsuz suç ve ceza olmamasını gerektirir.
“Kanunsuz, suç ve ceza olmaz” kuralından şu sonuçlar çıkar:
“Kanunlar geçmişe doğru yürümez”. Bununla şu kastedilir: Kanun koyucu, bir fiili suç saymadan önce
o fiil işlendiğinde buna sonradan ceza verilemez. Bu durum had cezalarında açıktır. Müslümanlar
şarabın haram kılınmasından önce şarap içiyorlardı. Şarabın haramlığı tedrici olarak indirildi. Yasak
indikten ve her türlü sarhoş ediciyi haram kılan Hz. Peygamber (s.a.v.)’in dilinde pekiştikten sonra,
şarap ve sarhoş edicileri içmek haram oldu ve karşılığında ceza verildi. Aynı durum, diğer had cezaları için de söz konusudur. Dahası, diğer suç ve günahlar için de söz konusudur. Bu, İslam Şeriatında
temel ilkenin şu olduğunu gösterir: “Cezayı hak etmek, daha öncesinde bu konuda uyarılmaya bağlıdır. Bir fiil yapan veya davranışta bulunan kimse, bu fiil ve davranıştan önce cezalandırmayı gereken
bir nass bulunmadan o fiilden dolayı cezalandırılamaz.22
Yüce Allah iki kız kardeşi aynı nikâh altında birleştirmeyi haram kılmıştır. Bu, daha önceden var olan
bir uygulama idi. Bu konuda Allah şöyle buyurmuştur:
“Geçmişte olanlar bir yana iki kız kardeşi birden almak da size haram kılındı. Allah çok bağışlayıcı
ve esirgeyicidir.” [Nisâ, 23]
Yine Allah, babanın karısıyla evlenmeyi de haram kılarak şöyle buyurmuştur:
“Geçmişte olanlar bir yana, babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin; çünkü bu bir hayasızlıktır,
iğrenç bir şeydir ve kötü bir yoldur.” [Nisâ, 21]
Her iki ayette de “geçmişte olanlar bir yana” ifadesi tekrar edilmiştir. Bu, haram kılmadan daha önce
yapılan bu fiillerin istisna edildiğini ve İslam’da buna herhangi bir ceza verilmediğini gösterir. Ancak
21 Abdülkâdir Ûdeh, et-Teşrîu’l-cinâî el-İslamî, I, 179.
22 Hellâ el-Arîs, Şahsiyyetü ukûbâti’t-ta’zîr fi’ş-şerîati’l-İslâmiyye, s. 133; Mahmud Şeltût, el-İslâm akîde ve şerîa, s. 311.
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bu fiillerin haramlık ve yasaklığına dair hüküm indirildikten sonra bunu ya da günah olarak kabul
edilen yasaklanmış başka bir fiili işleyen kimse, şayet işlediği fiil hadler veya taziri gerektiren suçlar
kapsamında yer alıyorsa, hak veya tazir cezasını hak eder. Ortada genel bir ifade kalıbıyla gelen ve
etkisi yalnızca bir yerle sınırlı olmayan başka örnekler de vardır. Bir başka deyişle bunlar kapsamlılık
niteliğine sahip genel bir kural koymak için gelmiştir. Bu kural, İslam’da cezaî nassların, bu nassların
inişinden önce yapılmış fiillere herhangi bir etkisinin olmadığı kuralıdır.23
Bununla birlikte İslam Şeriatı, cezaî düzenlemelerin geçmişe yürümemesi kuralından iki konuda istisna yapma hususunda beşerî kanunların büyük çoğunluğuyla ittifak eder.
Bu istisnaların ilgi sanığın yararının bulunmasıdır.24
İkinci istisna ise cezaî yargılama kurallarına ilişkindir.
Müslüman fıkıhçılardan bazıları, cezaî nass toplumun güvenlik ve düzeni ile ilgili olduğunda buna
üçüncü bir istisna daha eklerler. Bu istisnayı üstad Abdulkadir Ûdeh ortaya koymuş, bazı yazarlar ise
kendisine karşı çıkmıştır. Ûdeh şu görüşü benimsemiştir: “İslam Ceza Hukuku’nda, toplumun güvenlik ve kamu düzeniyle ilgili olan tehlikeli suçlarda kanunun geçmişe yürümesinin bir etkisi olabilir. Bu
istisnanın örneklerinden biri zina iftirası, eşkıyalık ve zıhar suçlarıdır.”25
B. Kanunun Durumu
Cezanın yargısallığı ile kastedilen şey, cezaları uygulama yetkisinin yargı makamlarına ait olduğudur.
Yargı otoritesi tarafından görevlendirilmiş hâkim veya mahkeme, cezaları ilan eder ve bağlayıcı kılar.
Çünkü cezanın yargısallığı, onun yasa olarak konulmasının tamamlayıcısıdır. “Kanunsuz ceza yoktur,
hâkimin hükmü olmaksızın ceza yoktur.”26
Bu prensibi benimsemek açısından sanığın suçunu açık olarak itiraf etmesi veya sanığa isnad edilen
suçta şüphe bulunması yahut kendisinin cezanın uygulanmasına razı olması arasında fark yoktur.
Bütün durumlarda sanığı suçlamak, üzerine ceza uygulanmasına hükmetmek, bu ceza yargısal bir
hükümle somutlaşmadıkça mümkün değildir. Bu modern ilke, kuvvetler ayrılığı prensibinin mantıkî
sonuçlarından birinden başka bir şey değildir. Yine bu ilke, ferdî öç alma sisteminin tarihe karışıp
cezaları uygulama hakkının tek başına yargı makamlarına ait olması anlamına gelmektedir.27
Fransız İhtilali öncesinde hâkimin bir fiili suç sayma ve cezalandırma konusunda geniş yetkileri vardı.
Hâkimin bu yargılama yetkisi, adaleti zedelemekte ve insan haklarına zarar vermekteydi. Bu sebeple
ceza ekolleri, bu yetkinin “kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesi aracılığıyla sınırlandırılmasını istediler.
23 Abûd es-Sirâc, et-Teşrîu’l-cezâî el-mukâren, s. 117.
24 Age., s. 118. İlk istisna olan sanığın yararı ile ilgili olarak fiilin suç olma hali kaldırılmış, şartları yeniden düzenlenmiş, cezası hafifletilmiş olabilir.
İkinci istisna ile ve ceza infaz kurallarına ilişkin, yani şeklî muhâkeme usulü ile ilgili olarak ise şunu söyleyibiliriz: Cezaî adaleti gerçekleştirmek
için en iyi ve kolay yolu sağlamak adına yapılan düzenlemeler, sanığın yararına olarak dikkate alınır. Bu konuda ayrıntı için bkz. Abbûd es-Sirâc,
et-Teşrîu’l-cinâî el-mukâren, s. 118-121. Ayrıca suçlu için daha yararlı olacak yasanın uygulanmasına dair şeriatın gerekli kıldığı prosedür için bkz.
Abdulkadir Ûdeh, age., s. 437; Muhammed Şellâl el-ânî ve İsa el-Ömerî, age, s. 62.
25 Abdülkadir Ûdeh, et-Teşrîu’l-cinâî el-İslamî, I, 429; Muhammed Şellâl el-Ânî ve İsa el-Umerî, age, s. 58.
26 El-Hüseynî Süleyman Câd, el-Ukûbâtü’l-bedeniyye, s. 21; Muhammed Şellâl el-ânî, İsa el-Ömerî, age., s. 55.
27 Süleyman Abdülmun’im, Usûlü ‘ilmi’l-icrâm ve’l-cezâ, s. 435. Özel mahkeme tarafından hükmedilmediği sürece suçluya ceza uygulanamaz.
Burada belirtildiğine göre zanlının, kendisine isnad edilen suçu işlediği sabit olduktan sonra ceza hâkimliği şu iki konuyu dikkate alır:
a) Sanığın yükümlülük raporu: Çünkü cezanın temeli yükümlülüğe dayanır.
b) Cezanın türünün ve miktarının belirlenmesi.
Bu konunun ayrıntıları için bkz. Cündî Abdülmelik, el-Mevsûatü’l-cinâiyye, V, 15.

Bu ilkenin kabul edilmesinden sonra hâkim, çoğu zaman yalnızca cezanın ne olduğunu ilan etmekle
yetiniyordu. Bunun da eşitlik ve adalet kavramına olumsuz bir etkisi olmuştur; çünkü her bir suçun kendisine has bir takım şartları ve etkenleri bulunuyor, her bir suçlunun diğerinden farklı mesuliyet derecesi
bulunuyordu. Bu yüzden bütün suçlular için tek bir cezanın bulunması adalet ve eşitliğe uygun değildi. Bu
yüzden bazı ceza ekolleri, bir şeyi suç sayma veya kanun koyucu yahut kanunun açıkça belirtmediği yeni
cezalar ihdas etme konusunda değil, kanunda yer alan ve esas alınan ceza siyasetinin hedeflerini gerçekleştiren cezalar içinden her bir suç ya da suçluya uygun cezayı seçme konusunda hâkimin yetkisinin
genişletilmesini istediler. Buna bağlı olarak ceza ancak ceza mahkemesi tarafından verilmiş bir yargısal
hükme bağlı olarak uygulanabilecektir. Sanığı muhâkeme edecek olan, onun suçluluğunu tespit edecek
olan, onun hak ettiği cezanın miktar ve cinsini belirleyip infazını kontrol edecek olan ceza hâkimidir.28
İslam Şeriatı’na gelince; yargı erki öteden beri İslam nizamının parçasından biri olmuştur; Zira, Allah’ın peygamberler göndermesinin amaçlarından biri de adaleti gerçekleştirmektir. Hak ve adaleti
uygulamak huzur ve güveni yayan unsurdur. Adaleti gerçekleştiren, hakları koruyan, can, ırz ve malları muhafaza eden araçların en önemlisi İslam’ın gerekli kıldığı yargı nizamını kurmaktır.29 İslam
devletinde ilk hâkimlik yapan kişi Resûlullah (s.a.v.)’tır.30 Pek çok rivayette belirtildiğine göre, Hz.
Peygamber (s.a.v.), Hz. Ali, Ebû Mûsa el-Eş’arî ve Muaz b. Cebel’i hâkimlik yapmak için Yemen’e
göndermiştir.31 Hz. Peygamber (s.a.v.)’in vefatından sonra halifeler yargı işini bizzat yürütmüşlerdir.
Bu sebeple Müslümanlar, hâkimler tayin edip insanlar arasında hükmetmenin gerekli olduğu konusunda icma etmişlerdir. Çünkü yargılama; adaleti gerçekleştirme, hakkın yerini bulması, huzur ve
güvenin yayılması, canların, ırzların ve malların korunması, insanların birbirine haksızlık etmelerinin
önlenmesi ve anlaşmazlıkların sonlandırılmasının vesilesidir.
Had ve kısası gerektiren suçların cezalarının Kur’an’da ve Sünnet’te yer alması sebebiyle bu konularda hâkimin görevi şer’an muteber olan suçlama şartlarının tam olarak bulunmasından sonra bu iki
yasama kaynağında yer alan ilgili suçun ilan edilmesinden ibarettir. Suç, ikrar ile veya şahitlikle sabit
olur ve bütün şüpheler de ortadan kalkmış olursa hâkimin şer’an öngörülen cezayı bildirmek ve doğrudan bunu uygulamak dışında bir rolü yoktur. Onun Allah’ın hadlerinden herhangi birini uygulamama
ya da nasslarda yer almayan başka bir ceza belirleme yetkisi yoktur; çünkü bunu yaparsa şu ayetlerin
kapsamına girmiş olur: “Kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar, kâfirlerin ta kendileridir.”
[Mâide, 44]. “Kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar, zalimlerin ta kendileridir.” [Mâide, 45]
Ancak, had ve kısas cezalarında hâkimin yaptığı tek şey, cezanın ilan edilmesi değildir. Onun, adaletin
gerçekleştirilmesi konusunda önemli ve esaslı bir rolü vardır. Cezayı ilan etmeden önce hâkim, had
cezasını uygulamak için, mesela, zina suçunda dört güvenilir erkek şahidin bulunması ve fiili sanki
sürme milinin sürme kabına girmesi gibi açık bir şekilde aynı anda görmeleri gibi suçun şartlarının
tamamen gerçekleşmiş olup olmadığından emin olur. Yine, şayet suç ikrarla sabit ise, ikrarın sahih
olması için ikrarda bulunan kimsenin ikrarından dönmesiyle haddin düşmemiş olduğundan emin olması gerekir.32 Yine had cezalarında genel kural, cezanın hafifletilmemesidir; çünkü had cezaları
Allah hakkı olduğundan hâkimin bu hakka müdahalesi mümkün değildir. Bununla birlikte, Müslüman fakihler, hırsızlık ihtiyaç sebebiyle yapılmışsa, hırsızlık suçu ile ilgili olarak bu kuralda bir istisna
28 Abûd es-Sirâc, et-Teşrîu’l-cinâî el-mukâren, s. 286-287.
29 Es-Seyyid Sâbık, Fıkhu’s-sünne, Kâhire, el-Feth li i’lâmi’l-Arabî, 2. Baskı, 1999, IV, 213.
30 Eş-Şeyh Muhammed Mehdi Şemseddin, Nizâmü’l-hükm ve’l-idâre fi’l-İslâm, Beyrut, el-Müessesetü’d-devliyye li’d-dirâsât, 2. Baskı, 1991, s. 555.
31 Vehbe ez-Zuhaylî, el-Ukûbâtü’ş-şer’iyye, s. 229.
32 Abûd es-Sirâc, et-Teşrîu’l-cinâî el-mukâren, s. 414.
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yapılabileceğini kabul etmişlerdir. Bu durumda, suçlu elinin kesilmesini hak etmez, tazir cezası ile
cezalandırılması gerekir.33 Kısasta hâkimin, suçlunun buluğa ermiş olması, suçlunun kastının bilinmesi vb., kısasın uygulanma şartlarının bulunduğundan emin olması gerekir. Çünkü kastın olmaması, öldürme fiilini kastî olmaktan kasıt benzerine veya hatalı öldürmeye çevirir. Bu durumda kısas
cezasının uygulanması imkânsız olur ve diyetin ödenmesi gerekir, ya da başka bir tazir cezası verilir.
Aynı şekilde, öldürme ve yaralama fiillerinde af ve sulh seçenekleri de bulunmaktadır.34 Bu davalarda
hâkim, taraflar arasındaki anlaşmazlık sebeplerin sona erdirerek nihaî hükmü verir.
Buna ek olarak hâkimin, nassların delaletinde bir kapalılık veya ibareleri arasında görünürde bir çelişki bulunduğunda şayet ictihad kabiliyetine sahip ise, nassları tefsir etme yetkisi de vardır. Müctehid
değil ise müçtehitlerden birinin o nassa ilişkin tefsirini esas almakla yükümlüdür.35
Şeriatta hâkimin sorumluluğu –daha önce de belirttiğimiz gibi-, had cezasını söylemek veya hükmünü
ifade etmenin ötesine geçmektedir; çünkü adaleti gerçekleştirmek ve şeriatın hükümlerini en mükemmel ve hakiki bir şekilde uygulamak, hâkimin her bir suça ve suçlunun sorumluluk derecesine ilişkin
şartları ve durumları incelemek, araştırmak ve bilmektir. Hâkimin adaleti, doğruluğu, ilahî adaletin
yeryüzünde gerçekleştirilmesi konusundaki isteği ve şiddetli hırsı gibi sebeplerden dolayı İslam, yargı
makamını önemli makamlardan biri olarak görmüş, hâkimin sorumluluğunu da büyük bir sorumluluk
olarak kabul etmiştir.
Fıkıh ve hadis kitaplarında yargı meselelerine ilişkin özel bölümler bulunmaktadır. Bu bölümlerde
hâkimi hak ve adaleti araştırma konusunda ictihad etme ve çaba sarfetmeye teşvik eden, hataya
ve zulme düşmekten sakındıran, adaletle hükmeden hâkime cenneti ve Allah’ın rızasını vaad eden,
haksızlık yapan veya bilgisizce hükmeden hâkimi, âhirette elim bir azapla tehdit eden onlarca rivayetler ve âlimlerin sözleri bulunmaktadır. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “İnsanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi [emreder]” [Nisâ, 58]. Resûlullah (s.a.v.) da şöyle buyurmuştur: “Adaletli
hâkim, kıyamet gününde hesabı görülmek üzere mahşer meydanına getirilir. Karşılaştığı şiddetli hesap sebebiyle, bir meyve konusunda bile olsa, iki kişi arasında hükmetmemiş olmayı temenni eder.”
Yine, Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Hâkimler üçtür: İkisi ateşte, birisi ise cennettedir. Hevâsına uyarak hüküm veren hâkim ateştedir. Bilgisizce hüküm veren hâkim ateştedir. Hak ile hüküm
veren hâkim cennettedir.”36
C. Cezada Eşitlik İlkesi
Bununla şu kastedilir: Cezaları ortaya koyan kanun maddeleri, herhangi bir ayrım söz konusu olmaksızın, bütün fertler hakkında geçerlidir. Kanun koyucu, ceza kanunun bir maddesinde herhangi bir cezadan
bahsettiğinde bu ceza, söz konusu kuralı ihlal eden herkese uygulanma özelliğine sahiptir.37 Beşerî kanunlar, on sekizinci asrın sonlarına kadar muhâkeme ve cezayı uygulama konusunda vatandaşlar arasında ayrım yapıyordu. Fransız ihtilali, kanuna ilişkin ilk esaslardan biri olarak, eşitlik ilkesini getirmiştir.38

33 Ali Muhammed Cafer, Felsefetü’l-ukûbât fi’l-kânûn ve’ş-şer’i’l-İslâmî, s. 58-59.
34 Age., s. 132.
35 Hâkimin, taklid ettiği mezhebi veya devletin yahut da tayin edilen yöneticinin belirlediği mezhebi esas alması, İslam’ın ilk dönemlerinde
hâkimlerin nasıl hükmettikleri konusunda bkz. Zâfir el-Kâsımî, Nizâmü’l-hükm fi’ş-şerîa ve’t-târihi’l-İslamî, el-kitâbu’s-sânî (es-sultatü’l-kadâiyye),
Beyrut, Dâru’n-nefâis, s. 34; Hüseyin el-Hac Hasen, en-Nuzumu’l-İslâmiyye, Beyrut, el-Müessesetü’l-câmiiyye li’d-dirâsât, 1. Baskı, 1987, s. 222.
36 Er-Rey Şehrî, Mîzanü’l-hikme, VIII, 192 (Kenzü’l-ummâl’den naklen, hadis 14988).
37 Abdülkâdir Ûdeh, a.g.e., I, s. 488 – 489.
38 Hellâ el-Arîs, a.g.e., s. 80.

Suçun sebepleri, suça iten etkenler ve sorumluluk derecelerinin farklılığı konusundaki gelişmeler
ile birlikte, kanun önünde eşitlik kavramı da gelişmiştir. Bu durum, tek bir cezanın bütün suçlulara
uygulanmasının, gerçek ve olgusal eşitliği gerçekleştirmekten uzak düştüğü anlamına geliyordu. Bu
durum gelenekçi ekolü, hâkimin her bir suçluya uygun cezayı seçme konusundaki yetkisinin genişletilmesi talebinde bulunmaya sevk etmiştir. Öyle ki, bu sayede tek bir fiil farklı türlerde ve değişik
cezalarla cezalandırılmaya başlandı.39 Ancak, beşerî kanunlarda olgusal veya gerçek eşitlik hâlen
sağlanmış değildir. Çünkü kanunun bizzat kendisinin kabul ettiği bir takım istisnaların bulunması,
eşitsizliğin göstergelerinden biridir.40
D. Cezanın Şahsîliği
Beşerî kanunların “ahlaki sorumluluk” ve “ferdî hürriyet”41 ilkelerinin neticesi olarak farkına vardığı
bu ilke, İslam Şeriatı’nın esas aldığı genel ilkelerden birisidir. Bu sadece hadler ve kısas konusunda
değildir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:
“Her nefis kazandığına karşılık bir rehindir.” [Müddessir, 38]
Yine şöyle buyurmaktadır:
“İnsan için ancak kendi çalışıp çabaladığı vardır.” [Necm, 39]
Bir başka âyette Yüce Allah şöyle buyurur:
“Hiçbir kimse başkasının yükünü yüklenmez.” [İsrâ, 15]
Yani hiç kimse başkasının günahını yüklenmez, başkasının günahı sebebiyle cezalandırılamaz.42
Bu ifadede, câhiliye döneminde yaygın olan intikam yasasına işaret vardır. Buna göre, intikam alacak
kişi ister fert ister kabile olsun adam öldürmede haddi aşar ve bu uğurda adam öldürenin kendisi
dışında başka kimseleri de öldürmeyi, bir kişiye karşılık birden fazla kişi öldürmeyi, bir kadına karşılık
erkek, bir köleye karşılık hür bir kimseyi öldürmeyi isterdi. Hatta Araplar, cahiliye döneminde, çoğu
zaman bir hayvanı öldürmesine karşılık, bir insanı öldürürlerdi.43 Ancak İslam Şeriatı, had ve kısası
gerektiren suçlara ilişkin koyduğu cezalarla hâkimin yetkisini kayıtlamıştır. Hâkimin özel bir ceza ihdas etme yetkisi olmadığı gibi, daha önce geçen miktarı geçme yetkisi de yoktur.44
Suçu ikrar, şahitlik veya hukuk tarafından itibar edilen diğer araçlarla sabit olduğunda dinde uygun
görülen cezanın ilan edilip uygulanması gerekir. Şer’an bir fiili suç saymanın rükün veya şartlarından
biri bulunmadığında veya hâkim açısından herhangi bir şüphe söz konusu olduğunda işte sadece
39 Bizzat kanun koyucu bile kimi hallerde bu ilkeyi, af yetkisini kullanmak suretiyle inkâr etmiştir. Nitekim, hüküm giymiş bazı suçluların yararı için
yasama organı tarafından çıkarılan af kanunları durumu tersine çevirmiştir.
40 Min hutbetin li’n-nebiy, Muhammed b. Muhammed el-Müfîd, el-İhtisas, Beyrut, Müessesetü’l-a’lemî, 1. Baskı, 1982, s. 337.
41 Hadisi Müslim sahihinde rivayet etmiştir. Beyrud: Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 1977, II, 47. Buhârî de bu hadisi “serakte” ifadesi yerine “fealte”
lafzıyla nakletmiştir. Bkz. Sahih, Beyrut: Dâru’l-ceyl, IX, s. 199, Hadler bâbı, Sünen-i Tirmizî, III, s. 457, hadis no 1430.
42 Ali Muhammed Cafer, Felsefetü’l-ukûbât fi’l-kanûn ve’ş-şer’i’l-İslâmî, s. 45. Hadisi Nesâî İbn Mesud’dan rivayet etmiştir. Bu, İmam Şâfiî’nin
Ahkâmu’l-Kur’ân adlı eserinden nakledilmiştir. Bkz. Cilt 1, s. 317. “Hiçbir kimse başkasının yükünü yüklenmez” ifadesiyle ilgili olarak bkz.
Mecmeu’l-beyân, Beyrut, Dâru mektebeti’l-hayât, XV, 26. Vehbe Zuhaylî, et-Tefsîru’l-münîr, XV, 35.
43 Cezanın, mahkûmdan başkasına dokunmaması ile amaçlanan şey, cezanın kanunî sonuçlarının başkasına yönelmemesidir. Ancak bu durum,
bazen cezanın fiilî etkilerinin mahkumun yakınlarına etki etmesini engellemez. Bu yüzden şöyle denilmiştir: “Bir işte, cezanın şahsiliği prensibinin
mutlak olarak uygulanması nadirdir. Çünkü bir şahsa ceza uygulanması, genellikle yakınlarına, alacaklılarına ve ona dayanan kimselera zarar
verir. Bununla birlikte bu etkilerin, cezanın şahsiliği prensibini etkilemeyeceği kabul edilen bir husustur. Bu sonuçlar doğrudan değil dolaylı
sonuçlardır. Bkz. Süleyman Abdülmun’im, a.g.e., s. 435.
44 Muhammed Selim el-Avvâ, a.g.e., s. 59.
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burada hâkimin alternatif tazir cezalarını seçme konusunda daha geniş bir yetkisi olur. O, bunu yaparken adaleti gerçekleştirme, haksızlıkları sona erdirme ve hakkı hâkim kılmanın yanında suçtan
caydırmayı, suçluyu ıslah edip yeniden topluma kazandırmayı göz önünde bulundurur.

III. Dince Belirlenmeyen Cezaların (Tazirlerin) Özellikleri
A. Tazir Cezalarının Meşrû Kılınışı
Tazir cezaları, karşılığında had ve kefaret cezası konulmamış olan günahlardır.45
Bunlardan bir kısmı Kur’an ve sünnette, bir takım vasıflarla haram kılınan veya yasaklanan fiillerden oluşmaktadır. Ancak şeriat, bunlara karşılık had ve kısas gerektiren
suçlarda olduğu gibi, muayyen bir ceza belirlememiştir. Yine şeriat idareciye, zaman
ve mekâna göre fert ve toplumun maslahatına, toplumun güvenlik ve düzenine zarar
verdiğini gördüğü fiilleri suç sayma yetkisi vermiştir. Bu yetkinin, insan hak ve hürriyetlerini, mallarını, güvenliklerini ve düzenlerini koruma konusunda İslam’ın temel
ilkeleri ve kurallarına uygun olarak kullanılması şarttır.46 Bu yüzden devlet başkanının
veya hâkimin yahut yasama organının fiilleri suç sayma konusundaki yetkisi, şeriatın
ilkeleri, amaçları, İslam toplumunun maslahatları ile sınırlıdır. Hâkimin tazir cezaları
konusundaki yetkisi, dilediği suçlara dilediği cezaları uygulayacak şekilde sınırsız
değildir; çünkü şeriat tazir cezalarını farklı türlere ayırmıştır. Bunların en düşüğü
uyarma ve mahkeme önüne getirme ile başlar, hapis cezasına kadar devam eder.
Hâkim tazir cezasında belirli bir üst sınıra ulaşmamalıdır ki bu üst sınır da Resûlullah
(s.a.v.)’ın şu sözüdür47: “Kim, had cezası olmayan bir konuda [ceza uygularken] had
cezası sınırına ulaşırsa haddini aşmış olur.”48
Hâkimin veya idarecinin tazir cezası konusundaki yetkisi, ceza hukukçularının Fransız ihtilalinden
sonra reddettikleri “cezalandırmada keyfilik” nizamından (System des peines arbitraires) tamamen
farklıdır. Bu hukukçular söz konusu nizam yerine, tek bir sınırı bulunan sabit cezaları kabul etmişlerdir.
(Peines fixes).
Şer’î hükümlerle hükmeden hâkimin önünde bir grup ceza bulunmakta olup, bunların en hafifi –biraz
önce de belirttiğimiz gibi- uyarı cezası ile başlar, daha sonra bir üst sınırda sona erer. Tazir cezası,
dince belirlenen had cezalarının miktarına ulaşamaz. Bu, had cezasını gerektirmeyen suçlarda had
cezası uygulamayı “haddi aşmak” olarak niteleyen hadis ifade etmiştir, dolayısıyla böyle bir ceza
şeriata uygun değildir.
Tazir suçlarında ceza, alt ve üst iki sınır arasında dolaşır. Hâkime her bir duruma uygun tür ve miktarda cezayı belirleme yetkisi tanınır. Sabit cezaların gerçek eşitliği sağlamadığı açığa çıktıktan sonra,
beşerî kanunların da geldiği nihâî nokta budur.

45 Abûd es-Sirâc, et-Teşrîu’l-cinâî el-mukâren, s. 79-80.
46 Hâkimin tazir yetkisine ilişkin iki teori bulunmaktadır. Birincisi, hâkimi tazir cezasını belirleme konusunda devlet başkanı gibi yetkili kabul
etmektedir. Hâkim tazir konusunda ictihad ederek suça ve suçluya uygun cezayı seçer. İkinci eğilime göre ise, yetkisini devlet başkanının
yetkisinden almış olan hâkim, yalnızca devlet başkanının belirlemiş olduğu cezayı uygulama yetkisine sahiptir, cezayı belirleme konusunda
herhangi bir ictihadî rolü yoktur. Ayrıntılı bilgi için bkz. Hellâ el-Arîs, a.g.e., s. 379; Muhammed Ebû Zehra, el-Cerîme, s. 120.
47 Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, Beyrut, Dâru’l-fikr, VIII, 327.
48 Bu konuda geniş bilgi için bkz. Cündî Abdülmelik, el-Mevsûatü’l-cinâiyye, V, 15-16.

Dolayısıyla şeriat, “kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesini [had ve kısas suçlarında uyguladığı gibi]
tazir cezalarında da aynı şekilde uygulamış, ancak had ve kısas suçlarında, bu kuralın uygulaması
bir takım sıkı kayıtlarla kayıtlandığı halde, tazir cezalarında daha esnek kayıtlarla kayıtlanmıştır.
Şeriat, bu kuralı tazir suçlarında uygularken geniş davranmıştır; çünkü kamu yararı ve tazir cezasının tabiatı, çoğu durumda ceza hesabı konusunda, nâdir durumlarda da suç konusunda bu genişliği gerektirmektedir.49 Böylece, İslam Şeriatı’nın on dört asır önceden suç ve cezanın kanuniliği
ilkesi konusunda en modern kavramı esas almış olduğu, modern ekollerin çağrıda bulunduğu bu
ilkenin aşırılığını hafifletip, onu genişletecek şekilde tatbik etme işini de başardığını ifade etmek
mümkündür. Bu genişleterek uygulama sayesinde bu ilke, suçların büyük bir kısmını kapsamına
alacak ve hâkime, suçlunun şahsiyetini araştırma ve bir açıdan, onu suçtan caydırmaya yeterli
olacak olan, diğer bir açıdan ise, onu ıslah edip yeniden topluma kazandıracak olan cezayı uygulama fırsatı verecektir.50
B. Tazir Cezalarının Yargısallığı
Tıpkı had ve kısas cezalarının yargısallığı gibi, burada da aynı şekilde sanığı yargılayacak olan
ve suçluluğunu tespit edecek olan, ceza hâkimidir. Ancak had ve kısas cezalarının aksine, hâkimin tazir cezaları konusundaki yetkisi daha geniştir. Önünde uyarı ile başlayıp, sopa vurma
ve hapis cezası verme ile sonuçlanan bir takım ceza türleri bulunmaktadır. Tehlikeli suçlarda
tazir cezası, ölüm cezasına kadar varabilir. Hâkim, her bir suçlu için, onu tedip ve ıslah edecek,
suçtan caydıracak ve bunun yanında da adaleti ve şeriatın cezalandırmaya ilişkin genel hedeflerini gerçekleştirecek en uygun cezayı seçmekle yükümlüdür. Bu yüzden hâkim, birden fazla
ceza uygulayabileceği gibi cezayı hafifletme veya ağırlaştırma yetkisine de sahiptir. Yine, suçluyu
caydırma ve tedip etmeye yeterli olacak kadar ceza uygulandığına kani olursa, cezanın infazını
durdurma yetkisine de sahiptir. 51
C. Tazir Cezalarının Şahsîliği
Daha önce şunu söylemiştik: Cezaî yükümlülük, İslam Şeriatı’nın temel kurallarından biri olup hüküm
ve yargı konusunda adaleti gerçekleştirmenin ana dayanaklarından biridir. Ancak bu ilkenin tazir
suçlarında uygulanması, kısas ve had cezalarında uygulanmasından farklıdır. Çünkü bu cezalarda
hâkimin, suç sayılan fiilin büyüklüğüne, suçlunun derecesine ve suçun tehlikesine göre uygun cezanın tür ve miktarını seçme yetkisi vardır.
Şâfiî mezhebine mensup olan, fıkıhçı Mâverdî tazir cezalarından, bunlar tedip ve ıslah etme, suçtan
caydırma gibi sebeplerle konulduğundan, bu cezaların hükmünün durumlara ve failinin durumlarına
göre değişmesinden bahsederek şöyle demiştir: “İnsanların konumlarına göre, ceza da farklı derecelerde olur. Üst düzey bir kimseye verilecek tazir cezası, ondan yüz çevirmekle, daha alt seviyedeki
kişiye verilecek tazir cezası, onu kınamakla, ondan da alt seviyede olan kişinin cezası, sözlü ifadelerle onu caydırmakla, içinde iftira ve sövme olmaksızın son derece alçaltmakla olur. Daha alt seviyede
olan kimse için, belirli bir süreliğine hapis cezası söz konusu olur. 52

49 Abûd es-Sirâc, et-Teşrîu’l-cinâî el-mukâren, s. 80.
50 Abûd es-Sirâc, et-Teşrîu’l-cinâî el-mukâren, s. 287.
51 Abdülkâdir Ûdeh, a.g.e., I, 188.
52 El-Ahkâmu’s-sultâniyye ve’l-vilâyâtü’d-dîniyye, s. 236. Ceza konusundaki bu görüş ayrılığı tamamen suçlunun şahsiyetinin dikkate alınmasından
kaynaklanmaktadır. Tek bir suça birden fazla kişi iştirak etmiş olabilir. Bununla birlikte, onlara farklı cezalar verilebilir. Biri için caydırıcı olabilen bir
ceza, başkası için caydırıcı olmayabilir. Bu, batı hukukunun cezanın ferdiliği konusunda ulaşabildiği en üst noktadır. Bkz. Ahmed Fethi Behnesî, age., s.
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Cezanın miktarındaki bu farklılık tesadüfî değil, cezanın ferdîliğine bağlıdır.53 Adalet ve eşitliği gerçekleştiren de her bir suçun, her bir suçtaki mesuliyet derecesinin, cezaya karşılık verme derecesinin
farklılığına bağlı olarak bu ferdîliktir. Bu sebeple, hâkimin uygun cezayı seçme, tür ve miktar konusunda en hafiften şiddetliye doğru cezayı seçme, cezanın uygulanmasını durdurma veya tamamen
kaldırma konusunda yetkileri bulunmaktadır. Bütün bunlar; caydırma, uzaklaştırma, ıslah etme ve
topluma kazandırma konusunda cezalandırmanın hedeflerini gerçekleştirmek içindir. Şeriat hâkime,
tazir cezası alanında, tıpkı beşerî ve modern ceza kanunlarının verdiği yetki gibi yetkiler vermiştir.
D. Tazir Cezalarında Eşitlik
Daha önce belirttiğimiz üzere eşitlik, İslam Şeriatındaki genel ilkelerden biridir. Bütün insanlar ceza
kanununun hükümleri karşısında eşittir. Yargı alanında bu ilkeyi zedeleyen her şey haksızlık olarak
görülür ve yasaklanır. Öyle ki, hâkimin Müslümanlar arasında bir fiilin suç sayılması ve cezalandırılması noktasında hiçbir gerekçe ile ayrım yapma yetkisi yoktur. Ancak taziri gerektiren suçlarda eşitlik
kavramını, tıpkı had ve kısas cezalarında olduğu gibi, mutlak olarak uygulamak olgusal ve gerçek
adalet ve eşitliği gerçekleştirmez; çünkü, aynı suçu işleyen suçlular arasında sorumluluk dereceleri
farklı olabileceği gibi, her bir suçun şartları, büyüklüğü ve tehlikesi de farklı olabilir. Gerçek eşitlik
suçları işleme şartlarındaki eşitliği de ifade ettiğinden54, hâkimin, tek bir cezayı bütün suçlulara uygulaması adalet değildir. Üstelik tazir cezalarının suçluyu yeniden topluma kazandırma, ıslah etme,
suçtan caydırma gibi hedefleri bulunmaktadır. Bu sebeple, hakimlerin tazir cezaları konusunda, her
bir suçlu için uygun olan, her bir ferdin ceza kanunları karşısında eşitliği ilkesini zedelemeksizin adalet ve eşitlik ilkesini gerçekleştirecek şekilde uygun cezayı seçme yetki ve selahiyeti bulunmaktadır.
Modern ceza ekollerinin eşitliğe ilişkin ulaşmış olduğu bu yeni kavrama İslam, asırlar önce –özellikle
de taziri gerektiren suçlarda ulaşmıştır.

Sonuç
Tıpkı beşerî ceza kanunlarının kendine özgü bir takım özellik ve ayırt edici vasıfları
olduğu gibi, İslam Şeriatı’nın da cezalar konusunda bir takım özellik ve ayırt edici vasıfları vardır. Bu özellikler, insan haklarının toplum, hâkimler veya yöneticiler tarafından kötüye kullanılmasına karşı, insan haklarını garanti altına alan hususlardır. Aynı
zamanda, şeriatın, İslam toplumunu suçun tehlikelerine karşı, özel ve genel olmak
üzere iki caydırma yöntemiyle korur, suçluları topluma kazandırma ve ıslah etme konusunda şer’î ceza siyasetinin hedeflerini gerçekleştirir. Şu halde bu özellikler, Müslüman fert ve toplumun maslahatlarını gerçekleştirme konusunda şer’î garantilerdir.
Daha önce belirttiğimiz gibi, cezanın özellikleri ve ayırt edici vasıflarına ilişkin İslam hukuku ile beşerî
hukuk sistemleri arasında kimi farklılıklar öze ilişkin farklılıklar iken, diğer kimi farklılıklar ise, bu dereceye varmaz, tersine ya ittifak ederler veya birbirine yakın olurlar. İslam Şeriatında ceza hukukunun
özellikleri, beşerî kanunlarda olduğunun aksine, insanın ceza hukuku alanındaki düşüncesinin sonucu veya bu alana ilişkin bilgi birikimi ile oluşmuş değildir. Ceza hukuku alanında “kanunilik”, “yargısallık”, “şahsilik”, “eşitlik” Allah tarafından indirilen ilahî şeriatın genel ve temel ilkeleridir. Bunlar yalnızca
53 Modern ceza hukuklarında cezanın ferdîliği ile her bir suçun şart ve durumlarına göre bir cezanın bir suçludan diğerine değişmesi kastedilir.
Cezanın ferdîliği hakkında geniş bilgi için bkz. Muhammed Zeki Ebû Âmir, Mebâdiü ilmi’l-icrâm ve’l-ikâb, Beyrut, ed-Dâru’l-câmiiyye, 1992, s. 55.
54 Muhammed Ali Cafer, age, s. 46. Tabi ki bu şartların göz önünde bulundurulması özel olarak had cezalarında uygulanmaz; çünkü hâkim
dince öngörülen ve miktarı belirlenen cezayı suça iten etkenlerin ve durumların farklılığına rağmen uygular. Bu, suç sayılan fiilin büyüklüğü ve
işlediği suç şeriatın korunmuş olan amaçlarına yönelik bir saldırı olarak kabul edilen suçlunun şahsiyetinin dikkate alınmaması sebebiyledir.

ceza kanunlarıyla sınırlı değildir. Üstelik bu durum, âhiretteki cezayı da kapsamaktadır. Söz gelimi
uyarı veya bir şeyin suç sayılması ve cezalandırılmasının şeriata bağlı oluşu hem dünyevî hem de
uhrevî cezayı aynı anda kapsamaktadır. Aynı şey, eşitlik ve şahsilik için de söz konusudur.
İki hukuk düzeni arasındaki bir başka farklılık, şeriatın cezaları, “dince belirlenenler” ve “dince belirlenmeyenler” şeklinde ikiye ayırmış olmasıdır. Her birinin özellikle de hâkimin, idarecinin veya yasama organının yetkisi açısından kendine özgü bir takım hususiyetleri vardır. Cezalara ilişkin bu taksim,
beşerî hukuk sistemlerinde bulunmaz; çünkü beşerî hukuk sistemlerinde cezaların miktarları, alt ve
üst sınır olarak belirlenmiştir. Hâkimin, suçun büyüklüğüne ve tehlikesine göre, cezaları takdir yetkisi
bulunmaktadır. Cezaların taksimine ilişkin bu görüş ayrılığı, “eşitlik”, “cezanın yargısallığı ve hâkimin
bu cezalar konusundaki selâhiyeti” ile ilgili iki ilkede ortaya çıkmaktadır. Şeriat gökten indirildiğinden
ve beşerî kanunlardan daha önce konulmuş olduğundan, bu özelliklerin şeriatta bulunması, bu özelliklere ilişkin en modern kavramların şeriatta bulunması beşerî kanunların gelişmek, bilgisel birikimi
sağlayarak şeriatın ulaştığı ve ilk indirildiği zaman ortaya koyduğu seviyeye ulaşmak için, birkaç asra
muhtaç olduğunu göstermektedir. Bu durum, şeriat ile beşerî kanunlar arasındaki ihtilafın, şeriatın
ilkeleri ve cezalandırmaya ilişkin siyasetinden emin olduğumuz için, bir süre sonra da olsa, ortadan
kalkacağını gösterir. Beşerî kanunların, toplumun bütün fertleri arasında kanun önünde kapsamlı
eşitliği gerçekleştirmekten ne kadar uzak olduğunu görmüş bulunuyoruz. Bu farklılıkların yanında, bu
özelliklerden kaynaklanan bazı genel kurallarda tam bir benzerliğin bulunduğu görülmektedir. Beşerî
kanunların, araştırıp geliştirerek ortaya çıkardığı pek çok hususta şeriatla aralarında büyük benzerlik
olduğu görülmektedir. Ancak bu durum bize, şeriatın Allah katından gelmiş olduğunu ve onun kurallarının sabit ve mutlak hakikat olarak görülmesi gerektiğini, buna karşılık teoriler ve kanuna ilişkin genel
kuralların sürekli bir gelişim boyunca kemale doğru ulaşmayı amaçladıklarını unutturmamaktadır. Genel olarak söylemek gerekirse, bu özellikler ve ilkeler konusundaki ihtilaf veya ittifak, ideal olan adalet
kavramı konusunda etkinliğini ortaya koymaktadır. Çünkü ceza konusunda temel hedefler bunlardır.
Aynı şey, savunmaya konu olan genel ve özel maslahatlar için de söz konusudur. Yine bu durum
genel ve özel caydırıcılığın tabiatı, suçluların topluma kazandırılması ve ıslah edilmesi konusunda
da etkisini göstermektedir. Bu etkiler, esas alınan cezalandırma siyasetinin hedefleri, yakın ve uzak
sonuçları, suça ve suçlulara karşı toplumsal savunma konusundaki hedefleri gerçekleştirme başarısının boyutları üzerinde açık bir şekilde görülmektedir.
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Abstract
Islamic Sharia bases on principles and merits which act as criterion for verdicts. One
of these principles is requirement not to cause difficulty or distress for liable people.
Such principle is non-derogable and superior to all verdicts and it abolishes all the
liabilities which necessitates difficulty and pressure. There is no difference whether
such liability is on the scope of worships or procedure or even punishments. The
Holy Koran specified such principle with these verses: “Allah hasn’t loaded difficulty
on you on the issue of religion” and “Allah wants to diminish your responsibility”.
If Allah orders an act it is for the favor of person who received such order. If Allah prohibits an act the
prohibition is for the favor of person. It is not true to say that the reason behind the prohibition is evil
or the reason behind the order is goodness. Indeed, if an act is ordered by Allah, the reason behind
this, is the goodness of act and if an act is prohibited by Allah, the reason behind this, is the evil of
act. Thus, being good or evil is prior. The evidence behind it: A provision in Koran or in Sunnah could
only be left because of compelling reason and such an act can’t be regarded as contrary to Koran
and Sunnah.
In some situations there might be reasons to extenuate punishments. In some cases there might be
reasons to absolve criminals. Let’s give an example to the former situation: if a person who committed adultery is unmarried or if it is impossible for him to have sexual intercourse with his wife due to
illness, travel etc. his punishment is not stone to death but getting a whipping. If he is married and
has possibility to have sexual intercourse with his wife, he is punished with stone to death. If a thief
brokes a key or door he is punished with loosing his hand, but if he steals something which is not
under protection like fruits from trees or farms he is not punished with loosing his hand.
A set of excuses prevent some perpetrators from being punished. Defending property, life and chastity –even such defence causes the death of the attacker- could be given as examples. In such situations defending is mandatory and surrender is not permissible. However while a person is defending
himself he should follow a path from easy movements to the difficult ones like shouting first, then
hitting or injuring and killing as a last resort. About defending property, both defending it and leaving
it are permissible. If a person is starving to death, he could take food from the owner forcibly. If a
struggle happens between them and starving person is killed, he is martyred and the killer is accepted as wrongdoer. If the food owner is killed his blood is wasted. Poverty is not only the way which
brings to denial, it is also kind of big death. Indeed, while describing poverty Imam Ali said: “Poverty
is death of mind, soul and object. Along with poverty, health, science and virtue disappear.” Therefore, in the presence of Allah, jihad to end poverty is superior to any other jihad. Because such jihad
aims to have faith in Allah, to act with Sharia and to make his Holy Koran dominant over the World.
For this reason, a view to regard something as crime and punish it may vary because of the needs
of society. Indeed, the main aim is protecting society, not punishing and torturing individuals. The evi-

dence could be found in verses: “We only sent you to the universes as mercy.” “If you were surly and
cold-hearted, they would leave you” Thus, protecting society is not possible with implementing the
most severe punishments. Islamic Sharia is flexible, it complies with new situations and conditions.
If a written rule contradicts with the needs and conditions of society, rule is left aside and the society
looks for a way to rehabilitate crime appropriately in order to protect public order and human dignity.
This could be done by taking wisdom and logic as criterion in such rehabilitation. Islam is the religion
of encouragement and abstention. It is not a religion of torture, it is a religion of edification. On the one
hand, Islam wants to bring its society to the top level of wisdom and mutual attention. On the other
hand it tries to reach such ambition with predominant authority in order to secure society’s stability
and to make its society the most auspicial “ummah”.
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مقدمة
طرأ على نظام العقوبات في الغرب ـ بعد القرن الثامن عشر ـ جملة من اإلصالحات والتعديالت،
حيث كانت العقوبات قبل ذلك تتّصف بالقسوة والعنف حال تنفيذها من قبل المحاكم الملكية  ،ولم تكن
تلك التعديالت لتحصل لوال اعتراض ّ
المفكرين واألحرار في الغرب  ،حيث ّ
تمخض عن ذلك نشوء
بعض النظريّات والمدارس الفكرية ـ التي سبق ذكرها ـ في فلسفة نظام العقوبات.
لكن اإلسالم قد سبق الجميع إلى ذلك بقرون عديدة  ،حيث أقام صرح النظام الجزائي فيه على العدالة في ّ
ّ
شقين :العدالة
في مقدار العقوبة ،والعدالة في نوع العقوبة.
لقد سبق ّ
المشرع
أن أحكام اإلسالم تبتني على المصالح والمفاسد  ،فما من أمر إال ويشتمل على مصلحة تقتضيها رحمة
ّ
ُحرموا من تلك الرحمة  ،وما من نهي إال وهو يشتمل على مفسدة ال يريد الشارع للعباد
الواسعة التي ال تريد للعباد أن ي َ
السقوط فيها ؛ وإال ّ
غني عن العباد وعن طاعتهم  ،فال يلحظ في تشريعاته سوى ما يعود على العباد من
فإن الشارع ّ
1
السعادة الفردية واالجتماعية .
خاصة  ،بل تشترك جميع األديان في ذلك ؛ فقد أشارت « التوراة » في ع ّدة
وال يقتصر األمر ـ فيما ذكر ـ على اإلسالم ّ
مواضع إلى مسألة « الترهيب » و « الردع العا ّم »  ،كما نالحظ ذلك في خصوص ما ورد بشأن من يدعو الناس إلى
االرتداد ّ
وأن حكمه القتل ؛ حيث جاء في سفر « متّى » من « التوراة »  ،في الفصل الثالث عشر  ،اآلية الحادية عشرة
 ،ما يلي « :حتّى يسمع جميع بني إسرائيل ويرتدعوا  ،وال يُقدم أحد منكم على ذلك األمر الفظيع »  .وورد في الفصل
السفر بخصوص شهادة الزور  « :حتّى يسمع جميع الناس ويرتدعوا  ،فال يُقدم أحد منكم على مثل هذا
التاسع عشر من ِ
األمر الشنيع » .وورد في اآلية الثانية والعشرين من الفصل الثاني والعشرين من السفر نفسه ّ
أن عقوبة زنا المحصن أو
ّ
المحصنة هي القتل ،فقال  « :حتّى
تجتث هذه الرذيلة من بني إسرائيل.2
تقرر خصوص القصاص في القتل دون العفو وأخذ الدية  ،فيما ال
نعم  ،تتفاوت العقوبات في األديان اإللهية  :فاليهودية ّ
تجيز المسيحية القصاص ،بينما يأخذ اإلسالم بكليهما.3
ّ
إن نظرة في النصوص واألدلّة الواردة في القرآن الكريم والسنّة الشريفة بشأن العقوبات في اإلسالم  ،وكذلك في العقوبات
ّ
المشرعة في هذا المجال  ،تكشف بوضوح عن فلسفة العقوبة في اإلسالم  ،وعن أن نظرية اإلسالم في هذا
والقوانين
ّ
المجال ليست اُحادية البعد بل هي ذات أبعاد عديدة ؛ حيث تأخذ بنظر االعتبار المصالح الفردية والمصالح االجتماعية
العامّة معاً  ،كما أنّها تُعنى بتحقيق العدالة من جهة  ،وبمراعاة مصالح األفراد ومشاعر المجني عليه من جهة اُخرى،
وهذا هو الفارق األساس بين النظرية اإلسالمية مع سائر النظريّات ُ
االخرى.
يضاف إلى ذلك ّ
أن اإلسالم ـ وكذا باقي األديان ـ ال تقتصر في نظرتها على المصالح الدنيوية فحسب ،بل تتع ّداه إلى
4
ّ
ّ
اآلخرة وإلى العقوبة المتحققة فيها ،بما يؤثر على معادلة العقوبة في الدنيا .

 ١الخميني ،روح اهلل  ،آداب الصالة236 :
مقررات كيفري ،الجريمة وجزائها في التورات  ،فصليّة محكمة ( بالفارسية ) ،العدد  .17وقد ورد في السفر المذكور ،الفصل (  ،) 21اآلية ( ّ :) 21
أن عقوبة من يخيف الناس
 ٢الربيع الجديد  ،رحيمّ ،
ويرعبهم هي الرجم ،حيث ورد فيه « :لكي يسمع جميع بني إسرائيل ويرتدعوا » .كما ورد في اآلية (  ) 14من الفصل (  ) 20في ِسفر « لويان » في الجمع بين البنت واُمّها بنكاح واحد « :مَن جمع بين
بنت واُمّها كان فجوراً ،فيجب حرقهما معاً ؛ كي ال يشيع الفجور بينكم »
 3المشهدي  ،محمّد  ،كنز الدقائق  .415 :1الطباطبائي  ،محمّد حسين ،الميزان في تفسير القرآن  .435 :1الخوئي  ،أبو القاسم  ،البيان في تفسير القرآن283 :
 4الخميني ،روح اهلل  ،شرح حديث جنود العقل والجهل ( بالفارسية )242 ،135 ،134 :
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من جانب آخر ،منح اإلسالم الحاكم الشرعي ـ في بعض األحيان من أجل تأثير العقوبات بشكل أفضل وتطبيقها بنحو
ّ
أدق ـ صالحيّات التنفيذ أو العفو بما تقتضيه المصلحة.
وتتّضح الصورة أكثر إذا ما أخذنا بنظر االعتبار عنصر « الرحمة والشفقة » الذي تقوم عليه العقوبة في اإلسالم بما
يميّزه عن غيره  ،وحينئ ٍذ ال تتعارض العقوبة مع الكرامة اإلنسانية أو تخدش فيها  ،فالقوّة الغضبية ـ حسب الرؤية
اإلسالمية ـ تتجلّى في العقوبة من باب الرحمة اإللهية باإلنسان وليس من باب االنتقام.

الوجوه في فلسفة العقوبات في اإلسالم:
يمكننا القول ّ
بإن الجوانب التي لحظها اإلسالم ـ بشكل عا ّم ـ في تشريع العقوبات مجموع أمرين :
األوّل :االنطالق من مبدأ الرحمة والشفقة على الجاني.
الثاني :مالحظة المصلحة العامّة للمجتمع.
ويع ّم مبدأ الرحمة في األمر األوّل الرحمة بالجاني والشفقة به  ،وكذلك الرحمة بالمجتمع والمجني عليه أيضاً  ،وهذا ما
سيقع البحث فيه وبيان الشواهد عليه ضمن العناوين التالية:
األول ـ تجلّي الرحمة اإللهية بالنسبة للجاني:
ّ
يزعم البعض ّ
أن العقوبة تتنافى ومبدأ الرحمة والعطف باإلنسان ّ
وحب اإلنسانية  ،فالعقوبة نوع عنف ض ّد اإلنسان وض ّد
ّ
ّ
حب اإلنسانية ،وهذا ما سوف نفنده من خالل بيان رأي اإلسالم في هذا الموضوع بما يلي :
 -1أصالة الرحمة في العقوبة:
تعتبر الرحمة اإللهية ـ في ضوء تعاليم اإلسالم ـ مطلقة تشمل ّ
كل شيء في الوجود ،5وقد حثّت النصوص الدينية على
ضرورة الرحمة بالغير في كسب رضا اهلل تعالى وفي نزول رحمته ّ ،
وأن عدم الرحمة بالغير سبب للحرمان من رحمة
اهلل تعالى 6ومعلوم ّ
أن اإلسالم هو دين الرحمة  ،ونبيّه الكريم هو رسول الرحمة  ،كما ورد ذلك في قوله تعالىَ ( :و َما
ً
اك إ َّ
َ ْ َ
ال َر ْح َم ًة للعالمين ) األعراف ،156:فهو رحمة ال لخصوص المسلمين بل للعالمين جميعا .
أ ْر َسل َن ِ
توهم ّ
لكن ال ينبغي ّ
الحريات الفردية
أن الرحمة والرأفة مجديتان مطلقاً في جميع الموارد والحاالت ؛
ُ
فالسماح بممارسة ّ
ّ
أمر مذموم ؛ ّ
الترحم
ألن
الكاملة بما يشمل حتى ارتكاب القبائح والتع ّدي على حقوق اآلخرين من منطلق الرأفة والشفقة ٌ
ّ
على الجاني المتخلّف عن القانون المتع ّدي على نفوس الغير وأموالهم وأعراضهم ظلم وحيف على المظلوم ؛ أي المجني
عليه  .فإعمال الرحمة في ّ
كل مورد يؤ ّدي ـ مضافاً إلى اختالل النظام ـ إلى إفساد الجاني نفسه  ،وإلى القضاء على
7
الفضائل اإلنسانية فيه  ،ويحول دون تهذيبه وتعاليه العقل عندما يوازن بين هذه القضايا يجد وراء هذه العاطفة القسو َة
والجفاء ّ
بحق صالح األفراد والمجني عليه.8
إذاً ،الب ّد من عقلنة العاطفة مع رعاية المصلحة في آن واحد  .وقد تتقاطع مصلحة الفرد مع المجتمع أحياناً  ،فالب ّد ـ
حينئ ٍذ ـ من تقديم مصلحة المجتمع ؛ ّ
ّ
يصب في مصلحة الفرد نفسه  ،فالعاطفة ـ في مثل هذه الحال ـ تقتضي عدم
ألن ذلك
المرونة وعدم االستجابة للمصلحة الفردية.
ّ
وحب اإلنسان  ،فمردودة.
وأمّا شبهة التنافي بين العقوبة وبين المشاعر اإلنسانية
أوّالّ :
بأن المحبّة والشفقة ال تعنيان االستجابة للميول اإلنسانية مطلقاً.
وثانياًّ :
بأن المحبّة تعني تحقيق الخير والسعادة للطرف المقابل.
وثالثاًّ :
بأن مصلحة الفرد ليست وحدها هي المقياس  ،بل الب ّد من مالحظة وتعالي غيره  ،ولم يكن من اإلنسانية في شيء
وإن اُطلق عليه اسم اإلنسان  ،وهنا يأتي دور العقوبة لكي تصون إنسانيّته وتحفظها في المجتمع .
وبعد الفراغ من الجواب على شبهة التنافي بين العقوبة والرحمة اإللهية  ،نشير فيما يلي إلى وجه أو فلسفة العقوبة وآثارها
وانعكاساتها على نفس الجاني وسلوكه  ،فنذكر اآلثار التالية:
 5المتّقي الهندي  ،علي  ،كنز العمّال  162 : 3ـ  ، 167ح  5964ـ .5990
 6الطباطبائي  ،محمّد حسين  ،الميزان في تفسير القرآن  437 : 1ـ 438
 7المطهّري  ،مرتضى  ،فلسفه اخالق ( بالفارسية ) 51 :
 8المطهّري  ،مرتضى  ،تعليم والتربية في االسالم ( بالفارسية )  220 :ـ  . 222المطهّري  ،مرتضى  ،انسان كامل ( بالفارسية ) 284 :
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2ـ اإلصالح والتربية
االمور التي تبحث في فلسفة العقوبات مسألة دور العقوبة في تهذيب النفس وإصالحها  ،وتأهيل المجرم ً
من ُ
ثانية للعودة
إلى المجتمع ،وهذا ما نالحظه في التشريعات واألحكام التالية:
أ ـ التس ّتر على الذنب والترغيب في التوبة
معنى في النظام اإللهي القائم على بناء سعادة اإلنسان ؛ فالعقوبة ليست ألجل العقوبة أو االنتقام بل ألجل
ليس لالنتقام
ً
ً
يتضرر
المشرع على حتميّة إقامة العقوبات المش ّددة سوى بعض الحاالت التي
اإلصالح؛ ومن هنا نجد إصرارا لدى
ّ
ّ
المجتمع بتركها .وهذا ما نالحظه بوضوح في أغلب الجرائم الجنسية ؛ حيث يسعى الشارع إلى إصالح الجاني من خالل
التستّر عليه والتكتّم وحثّه على التوبة فيما بينه وبين ربّه ،وترجيح ذلك على اإلقرار بالذنب أمام القضاء إلقامة الح ّد عليه
؛ ممّا ّ
يدل على ّ
أن الغرض األساس هو التوبة والندم وليس العقوبة والمجازاة.
لقد ذهب مشهور الفقهاء إلى سقوط العقوبات في الجنايات الراجعة إلى ّ
حق اهلل تعالى ـ كشرب المسكر ،واللواط  ،والزنا
ّ
الحث من األئمّة(عليهمالسالم) على التوبة في
بغير اغتصاب ـ بالتوبة قبل ثبوت الجناية على الجاني قضائيّا ،9بل ورد
مثل هذه الحاالت التي كان يطلب فيها الجناة تطهيرهم بالح ّد  ،فكانوا(عليهمالسالم) يرشدونهم إلى التوبة بينهم وبين
عز ّ
اهلل ّ
وجل ،حتّى ورد في بعض كتب الفقه إرشاد الجاني إلى فعل ما يؤ ّدي إلى سقوط الح ّد ؛ ّ
ألن هذه الموارد تثبت
10
أقر على نفسه بالزنا عند رسول اهلل
باإلقرار وتنتفي باإلنكار  ،كما نالحظ ذلك في قضيّة ماعز بن مالك األسلمي الذي ّ
(ص)  ،حيث سعى النبي (ص) إلى التكتّم على الموضوع والحيلولة دون اإلقرار أربعاً  ،فقال لماعز « :لعلّك قبّلت أو
غمزت أو نظرت؟ »  ،قال :ال  .قال رسول اهلل (ص) « :أنكتها ؟ » ـ ال يكني ـ  ،قال :نعم .قال :فعند ذلك أمر برجمه.11
أقر
تكررت في عهد أمير المؤمنين  #حيث أراد التكتّم على الزاني إال أنّه ّ
وكما نالحظ ذلك أيضاً في نفس القضيّة التي ّ
أربعاً  ،فأقام اإلمام  #الح ّد ث ّم قال « :ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس المأل
! أفال تاب في بيته ؟ ! فواهلل لتوبة فيما بينه وبين اهلل أفضل من إقامتي عليه الح ّد » بل يسقط الح ّد عن المحارب إذا تاب
قبل الظفر به.12
ّ
ويدل على سقوط العقوبة بالتوبة قبل الثبوت قضائيّا ـ مضافاً إلى الروايات السابقة وغيرها 13ـ بعض اآليات من الكتاب.
وكما يسقط الح ّد قبل الثبوت بالتوبة يسقط التعزير كذلك ؛ وذلك إلطالق األدلّة  ،واشتراكهما في المالك.
نعم  ،لو ثبتت الجناية في حقوق اهلل من الناحية القضائية لم تسقط العقوبة بالتوبة ، 14وكذا ال تسقط في حقوق الناس  ،بل
التوبة تعني  :الندم  ،والعزم على عدم العود  ،وأداء ّ
حق الغير واستحصال رضاه  ،واالستعداد للقصاص أو دفع الدية
إذا كان قد تع ّدى على نفس أو بدن  ،فالتوبة هنا ذات أثر اُخروي ال تسقط بها العقوبة الدنيوية.15
ب ـ مراعاة ظروف الجاني
ّ
إن الكثير من العقوبات في نظام العقوبات اإلسالمي يندرج تحت التعزير  ،وهو عقوبة غير مق ّدرة بل متروكة للحاكم
يعمل فيها بما تقتضيه المصلحة.
يحققه أيضاً
ويقوم التعزير بدور كبير في إعداد األرضيّة الالزمة إلصالح الجاني وتهذيب نفسه  ،هذا مضافاً إلى ما ّ
من مراعاة العدالة الكاملة في مجال العقوبة ؛ حيث تتفاوت درجات الجرائم في كسر حريم القانون واختراق هيبته  ،كما
ّ
 9الشهيد األوّل  ،محمّد بن ّ
المهذب البارع  . 124 : 5الشهيد الثاني  ،زين الدين  ،الروضة البهيّة .154 ، 57 : 9
مكي  ،اللمعة الدمشقية  ، 241 ، 238 :ابن فهد  ،أحمد بن محمّد ،
 10الطوسي  ،محمّد بن الحسن  ،المبسوط  . 178 ، 150 : 8ابن إدريس  ،محمّد بن منصور  ،السرائر  . 524 : 3الشهيد الثاني  ،زين الدين  ،مسالك األفهام 418 : 13
الحر العاملي  ،محمّد بن الحسن  ،وسائل
القصة في مصادر الشيعة بنحو اإلجمال  ،انظر ّ :
 11الشيباني  ،أحمد بن حنبل  ،المسند  . 270 : 1القشيري  ،مسلم  ،الجامع الصحيح  . 119 : 5وقد وردت ّ
الشيعة  ، 101 : 28ب  1من أبواب ح ّد الزنا  ،ح 1
الحر العاملي  ،محمّد بن الحسن  ،وسائل الشيعة  ، 36 : 28ب  16من مق ّدمات الحدود  ،ح  . 2الشهيد األوّل  ،محمّد بن مكي  ،الدروس الشرعية  61 : 2و .200
ّ 12
الحر العاملي  ،محمّد بن الحسن  ،وسائل الشيعة  ، 37 : 28ب  16من مق ّدمات الحدود  ،ح  1و 3
ّ 13
 14الطوسي  ،محمّد بن الحسن  ،المبسوط  150 : 8و  . 178ابن إدريس  ،محمّد بن منصور  ،السرائر  . 524 : 3الشهيد الثاني  ،زين الدين  ،مسالك األفهام .418 : 13
ّ
المهذب البارع 140 : 5
 15ابن فهد  ،أحمد بن محمّد ،

تتفاوت ظروف مرتكبيها التي أ ّدت إلى ارتكابها ّ ،
الخاصة التي ساقته إلى ذلك ؛ ولذا ّ
فإن من مزايا
فلكل منهم ظروفه
ّ
تكرر الجريمة منه.
عقوبة التعزير :األخذ بنظر االعتبار السابقة الشخصية للمجرم  ،ومدى ّ
خصائص العقوبات المقدرة :الحدود والقصاص
بعد أن قطعنا شوطاً
ً
طويال اسهبنا فيه في معرفة موقف اإلسالم من العقوبة وماهي فلسفتها والغاية المتوخاة من تجريم الجاني,
وهل يتنافى ذلك مع الرحمة اإللهية باالنسان وأنه في معرض الخطأ ,وعلى فرض العقوبة هل نظر االسالم باالسباب والدواعي
التي أودت بهذا اإلنسان إلى ارتكاب الذنب وهل راعي من خالل ذلك الظروف التي دعت إلى ذلك ,كل هذه تحدثنا عنها وقد
اعتمدنا جل االدلة المعتمدة لدى الفريقين ,واالن نتحدث عن خصائص العقوبة المقدرة في الشرع والقانون الوضعي.
 -1موقف الشريعة اإلسالمية من العقوبات
عرف الفقيه الماوردي الجرائم بأنها« :محظورات شرعية زجر اهلل تعالى عنها بحد أو تعزير»16ومن خالل هذا التعريف
َّ
ً
نجد أن الجرائم التي يعاقب عليها حدا هي «محظورات شرعية» أي محرمات وجرائم ،والشرع اإلسالمي هو الذي
جرم هذه األفعال على عقوباتها كذلك ،فهي معينة بوصفها جرائم ،ومقدرة بوصفها عقوبات ،بنصوص من القرآن والسنة
َّ
واضحة الداللة ال تحتاج إلى تفسير أو تأويل ،وهذا ما يسمى في القوانين الوضعية بمبدأ «قانونية الجرائم والعقوبات»
أو مبدأ «ال جريمة وال عقوبة إال بنص» .وجرائم الحدود وعقوباتها كلها منصوص عليها إما في القرآن أو السنة أو
َ ْ ْ
ً
اح َش ًة َو َساء َسب ً
ُوا ّ
الزنى إَِّنه َك َ
يال﴾اإلسراء ،32:
ان َف ِ
ِ
هما معا .فبخصوص النص على جريمة الزنا يقول تعالىَ ﴿ :وال َتق َرب ِ
ّ
ُ
ُ
عز من قائلَّ :
وأما بخصوص الحد أو عقوبة الزاني غير المحصن فيقول ّ
﴿الزانيَة َو َّ
اح ٍد ِّم ْن ُه َما ِم َئ َة
الزاني َف ْ
اجلِ ُدوا ك َل َو ِ
َج ْل َد ٍة﴾النور ,2:أما عقوبة الزاني المحصن فقد وردت في السنة المطهرة القولية والفعلية ،حيث رجم النبي (صلى اهلل عليه
أقرا بالزنا ،والمرأة التي اعترفت بزنا العسيف(األجير) بها.17
وآله وسلم) ماعزا ،والغامدية اللذين َّ
اجلِ ُد ُ
وه ْم َث َما ِن َ
َرم َ
وفي جريمة القذف وعقوبتها يقول عز من قائلَ ﴿ :والَّ َ
ين
ذين ي ْ
ات ثُ َّم لَ ْم ي َْأتُوا ِبأَ ْر َب َع ِة ُش َهدَاء َف ْ
ُون ْالم ْ
ُح َ
ص َن ِ
ُ
َج ْل َد ًة َو َ
اس ُق َ
ون﴾ النور.٠٤:
ال َت ْقبَلُوا لَ ُه ْم َش َها َد ًة أََب ًدا َوأ ْولَِئ َك ُه ُم ْال َف ِ
اب َو َ
ْس ُر َو َ
ذين آ َم ُن ْ
األ ْز َ
س ِم ْ
وفي تجريم شرب الخمر يقول سبحانه وتعالى﴿ :يَا أَيُّها الَّ َ
نص ُ
ّن
وا إَِنّما ْال َخم ُ
ال ُم ِر ْج ٌ
األ َ
ْر َو ْال َمي ِ
َع َم ِل َّ َ
اج َت ِنبُو ُه لَ َعلَّك ْم تُ ْفلِ ُح َ
ون﴾ المائدة ,90:وروي عن رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله وسلم) ،قوله« :كل مسكر
ان َف ْ
الشيْط ِ
18
حرام»
ارق ُة َف ْاق َطع ْ
ُوا أَ ْي ِد َي ُه َما َج َزاء ب َما َك َسبَا َن َك ً
الس ُ
الس َ
اال ِمّن اهلل َواهلل
ارق َو َّ
وفي تجريم السرقة وعقوبتها :يقول عز من قائلَ ﴿ :و َّ
ِ
َعز ٌ
يز َح ِكي ٌم﴾ المائدة.38:
ِ
وفي البغي والحرابة والردة ،هناك عشرات اآليات والروايات واألحاديث النبوية التي تنص على تجريم هذه األفعال
وتحدد لها عقوبات خاصة ،بل لقد عينت الشريعة العقوبة في جرائم الحدود تعييناً دقيقاً ،بحيث لم تترك للقاضي أية حرية
في اختيار نوع العقوبة أو تقديرها ،حتى يمكن القول بأن هذه العقوبات ذات حد واحد حكماً - ،وإن كان بعضها يحتمل
أن يكون ذا حدين -فال تسمح الشريعة للقاضي أن ينقص العقوبة أو يستبدل غيرها بها أو يوقف تنفيذها ،19كما وردت
أحاديث كثيرة تتحدث عن تفاصيل تنفيذ عقوبات الحدود مثل كيفية الرجم والجلد في الزنا أو القذف ،وكيفية قطع يد
السارق وتفاصيل أخرى حول حدود الجاني أو المقام عليه الحد.
وكذلك األمر بالنسبة لجريمة القتل فقد أكدت النصوص القرآنية الواردة في عدة مواضع (سورة اإلسراء ،اآلية 33
وسورة المائدة ،اآلية  ،)45على شرعية القصاص القائم على المماثلة في االعتداء على النفس وما دونها ،وجاءت السنة
النبوية تتعرض لتفصيالت المبدأ في الحض على عفو ولي الدم ،وفي تحديد تفصيالت الدية ،أنواعها ومقدارها.20
 16األحكام السلطانية والواليات الدينية ،ص.219
 17وهبة الزحيلي ،العقوبات الشرعية واألقضية والشهادات ،ص .28وانظر حول رجم ماعز بن مالك والغامدية :سنن أبي داود ،ج  2ص( ،552ح .)4426وص ،557ح( .)4442وسنن الترمذي ،ج4
ص ،35ح( )1427وص 42ح (.143
 18سنن أبي داود ،ج 2ص 3ج.3ح( .)3685وعن جابر بن عبدا هلل قال :قال رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله وسلم)« :ما أسكر كثيره فقليله حرام» المصدر السابق ،ج 2ص ،352ح(..)3681
 19عبد القادر عودة التشريع الجنائي اإلسالمي ،ج 1ص.179
 20د .هال العريس ،شخصية عقوبات التعزير في الشريعة اإلسالمية ،ص  .133ومحمود شلتوت ،اإلسالم عقيدة وشريعة ،ص.311

80

81

والنص على هذه الجرائم وعقوباتها في القرآن والسنة ال يؤكد فقط شرعيتها وإنما يشير إلى خطورة هذه الجرائم وكونها
اعتداء على ما اعتبرته الشريعة ضرورات ال تتحقق مقاصد الشريعة باالعتداء عليها ،لذلك لم تُترك لتعيين الخلق أو
تقديرهم بل تكفل اهلل سبحانه وتعالى وهو العليم بما خلق وبما يضر اإلنسان وما ينفعه بتعيين هذه الجرائم وتقدير عقوبات
مناسبة لخطورتها ومدى تأثيرها السلبي على حياة الفرد والمجتمع اإلسالمي بل اإلنساني ككل.
ومن األهمية التذكير بأن مبدأ «ال جريمة وال عقوبة إال بنص» من المبادئ اإلسالمية األساسية والشاملة ،وليس فقط
بما يتعلق بجرائم وعقوبات الحدود والقصاص والتعزير ،وإنما نجد أن اإلسالم ال يعاقب بعقوبة دنيوية أو أخروية إال إذا
سبق اإلنذار والتبليغ والتجريم ،يقول عز من قائلَ ﴿ :و َما ُك َنّا ُم َع ِّذبين َح َتّى َن ْب َع َث َر ُس ً
وال﴾االسراء.15 :
ون لِل َنّاس َعلَى ّ
ال ي ُ
ين لَِئ َّ
﴿ر ً
سال ُم ِّ
َك َ
رين َومُن ِذ ِر َ
ّبش َ
سل﴾النساء ,16:ومن خالل هاتين اآليتين
الل ُح َّجة َب ْع َد ُّ
وقوله تعالىُّ :
الر ِ
ً
ً
ً
معنى واحدا ومضمونا واحدا وهو مبدأ «ال جريمة وال عقوبة إال
الكريمتين استخلص الفقهاء قاعدتين أصوليتين تفيدان
ً
بنص» أي ال يمكن َع ّد فعل أو تركه جريمة إال بنص صريح يحرم الفعل أو الترك ،فإذا لم يرد نص صريح فال مسؤولية
وال عقاب على فعل أو ترك ،وهاتان القاعدتان هما :األولى« :ال حكم ألفعال العقالء قبل ورود النص» ،والثانية:
21
«األصل في األشياء واألفعال اإلباحة»
ولما كانت األفعال المحرمة ال تُع ُّد جريمة في الشريعة بتحريمها وإنما بتقرير عقوبة عليها ،سواء كانت العقوبة حداً
أو تعزيراً ،فإن المعنى الذي يستخلص من ذلك كله هو أن قواعد الشريعة اإلسالمية تقتضيَّ :
أال جريمة وال عقوبة إال
بنص[.]15
ويترتب على قاعدة «ال جريمة وال عقاب إال بنص» نتائج منها:
ً
أفعاال ارتكبت قبل صدور التجريم ،وهذا واضح
 - 1عدم رجعية القانون والمقصود به أن المشرع ال يتناول بالعقاب
ً
في عقوبات الحدود ،فالمسلمون كانوا يشربون الخمر قبل تحريمها وقد نزل هذا التحريم متدرجا ،لكن بعدما نزل النهي
وتأكد على لسان الرسول (صلى اهلل عليه وآله وسلم) الذي حرم كل مسكر ،فقد أصبح شرب الخمر والمسكرات محرماً
ومعاقباً عليه ،وكذلك األمر بالنسبة لباقي جرائم الحدود ،بل وغيرها من الجرائم والمعاصي ،وهذا يؤكد أن األصل في
الشريعة اإلسالمية هو أن استحقاق العقاب متوقف على سبق اإلنذار به ،وأن من يرتكب ً
فعال ما أو يسلك سلوكاً ما ال
يعاقب على هذا الفعل أو السلوك إال إذا كان قد سبقه نص تشريعي يوجب ذلك العقاب ,22فقد حرم اهلل سبحانه وتعالى
ْن ُ
ف إ َّن اللّ
معموال به ،يقول عز من قائلَ ﴿ :وأَن َت ْج َمع ْ
ً
األ ْخ َتي َ َّ َ َ
ُوا َبي َ
الجمع بين األختين في النكاح وقد كان
ِ
ْن إال َما ق ْد َسل َ ِ
ال َتن ِك ُح ْ
ورا َّرحيمًا﴾النساء ،23:كما حرم نكاح زوجة األب ً
وا َما َن َك َح آبَا ُؤ ُكم ِمّن ال ِنّساء إ َّ
قائالَ { :و َ
ال َما َق ْد َسلَفَ
َك َ
ان َغ ُف ً
ِ
ً
ً
ً
ْ
ّ
َ
َ
ً
َ
اح َشة َو َمقتا َو َساء َس ِبيال} النساء ,21:وفي اآليتين معا تكررت صيغة ﴿إ َ
ال َما ق ْد َسل َ
إَِّنه ك َ
ف﴾ ،وهذا يعني استثناء هذه
ان َف ِ
ِ
األفعال السابقة عند التحريم وعدم المعاقبة عليها بعد اإلسالم ،أما وقد نزل التحريم والنهي ،فإن المقترف لها ولغيرها
مما نهي عنه يعتبر عاصياً يستحق العقاب حداً أو تعزيراً إذا كان هذا الفعل من جرائم الحدود أو التعازير ،أو الكفارة إذا
كان الفعل من معاصي الكفارات ،وهناك أمثلة أخرى كثيرة جاءت بصيغة عامة ،ال يقتصر أثرها على موضع واحد ،أو
بمعنى آخر إنها وردت لتضع قاعدة عامة لها صفة الشمول ،وهذه القاعدة هي أنه ال أثر رجعي للنصوص الجزائية على
ما وقع من أفعال سابقة للعمل بها في اإلسالم.23
لكن الشريعة اإلسالمية تتفق مع أغلب القوانين الوضعية على وجود استثناءين لقاعدة عدم رجعية التشريعات الجزائية،
أولهما يتعلق بمصلحة المتهم ،24والثاني بتطبيق قواعد اإلجراءات الجزائية .لكن عدداً من الفقهاء المسلمين يضيف استثناء
ثالثاً ،في حالة ما إذا كان النص الجزائي متعلقاً بأمن المجتمع ونظامه ،وهذا االستثناء قال به األستاذ عبد القادر عودة وخالفه
عدد من الكتاب ،فقد ذهب األستاذ عودة إلى أنه «يجوز أن يكون للتشريع الجنائي اإلسالمي أثر رجعي في حالة الجرائم
25
الخطيرة التي تمس األمن أو النظام العام ،ومن األمثلة على هذا االستثناء :جرائم القذف والحرابة والظهار»
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 -2موقف القانون:
المقصود من قضائية العقوبة هو أن السلطة القضائية هي المسؤولة عن توقيع العقوبات الجنائية ،والقاضي أو المحكمة
المعنية من طرف السلطة القضائية هي التي تعلن وتفرض العقوبات الجزائية ،ألن قضائية العقوبة تتمة لشرعيتها «فال
عقوبة إال بنص وال عقوبة إال بحكم قضائي» 26وال يقدح في االلتزام بهذا المبدأ أن يعترف المتهم بجريمته اعترافاً
صريحاً ،أو تكون الجريمة المنسوبة إليه متلبساً بها ،أو يرضى هو بتنفيذ العقوبة ،ففي كافة األحوال تمتنع إدانته والحكم
عليه بعقوبة دون أن يجسد هذه العقوبة حكم قضائي .وليس ذلك المبدأ الحديث سوى الالزمة المنطقية لمبدأ الفصل بين
السلطات ،كما أنه تعبير عن اندثار نظام االنتقام الفردي ،وصيرورة االختصاص بتطبيق العقوبات الجنائية من احتكار
السلطة القضائية.27
وقد كانت صالحيات القاضي قبل الثورة الفرنسية واسعة في مجال التجريم والعقاب ،وهذه السلطة التحكمية للقضاة كانت
مخلة بالعدالة ومنتهكة لحقوق اإلنسان ،لذا طالبت المدارس العقابية بتحديد هذه السلطة عن طريق مبدأ «شرعية الجرائم
والعقوبات» ،وأصبح القاضي بعد إقرار هذا المبدأ ناطقاً بالعقوبة فقط ،والتي كانت ذات حد واحد في الغالب ،ما انعكس
بدوره سلباً على مفهوم المساواة والعدالة ،ألن لكل جريمة ظروفها ودوافعها الخاصة ولكل مجرم درجة مسؤولية تختلف
عن غيره ،لذلك ليس من العدل أو المساواة أن تكون هناك عقوبة واحدة لكل المجرمين.
ومن ثم طالبت بعض المدارس العقابية بتوسيع صالحية القاضي ليس في التجريم أو إنشاء عقوبات جديدة لم ينص عليها
المشرع أو القانون ،وإنما في اختيار العقوبة المناسبة لكل جريمة ومجرم انطالقاً من العقوبات المنصوص عليها ،والتي
تحقق أهداف السياسات العقابية المعتمدة ،وبالتالي فالعقوبة الجزائية ال يمكن توقيعها إال بناء على حكم قضائي صادر عن
محكمة جزائية ،والقاضي الجزائي هو الذي يحاكم المتهم ،ويقرر جرميته ،ويحدد مقدار وجنس العقوبة التي يستحقها،
ويشرف على تنفيذها.28
أما في الشريعة اإلسالمية فمما الشك فيه أن السلطة القضائية كانت وال تزال جزءاً من النظام اإلسالمي ألن العدل
هو الغاية من رساالت اهلل عز وجل ،وإقامة الحق والعدل هي التي تشيع الطمأنينة وتنشر األمن ،ومن أهم الوسائل
التي يتحقق بها القسط ،وتحفظ الحقوق ،وتصان الدماء واألعراض واألموال ،هي إقامة النظام القضائي الذي فرضه
اإلسالم ,29وقد ثبت أن النبي ( صلى اهلل عليه وآله وسلم) كان القاضي األول في الدولة اإلسالمية ،30وجاء في عدد من
الروايات أنه بعث اإلمام علياً (عليه السالم) وأبا موسى األشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن للقضاء ،31وبعد انتقاله (صلى
اهلل عليه وآله وسلم) إلى الرفيق األعلى باشر الخلفاء من بعده القضاء بأنفسهم.
لذلك فقد أجمع المسلمون على مشروعية تعيين القضاة والحكم بين الناس ،لما في القضاء من إقامة العدل وإحقاق الحق،
وإشاعة الطمأنينة ،ونشر األمن ،وصون الدماء واألعراض واألموال ،ورفع التظالم ،وفصل التخاصم.
وبما أن عقوبات جرائم الحدود والقصاص منصوص عليها في القرآن والسنة ،فإن عمل القاضي هنا هو الرجوع إلى
هذين المصدرين التشريعيين إلعالن العقوبة المقررة بعدما تكتمل لديه شروط التجريم المعتبرة شرعاً كذلك ،فإذا ثبتت
الجريمة سواء باإلقرار أو البينة وانتفت جميع الشبهات ،لم يبق للقاضي من دور سوى النطق بالعقوبة المقدرة شرعاً
ومباشرة تنفيذها ،وال يحق له أن يعطل حداً من حدود اهلل ،أو يشرع عقوبة جديدة غير منصوص عليها ،ألنه لو فعل
َح ُكم ِب َما أَ َ
نز َل اهلل َفأُ ْولَِئ َك ُه ُم ْال َكا ِف ُر َ
ون﴾المائدة ،44:وقوله عز وجلَ ﴿ :و َمن
ذلك فسينطبق عليه قول اهلل تعالىَ ﴿ :و َمن لَّ ْم ي ْ
أنز َل اهلل َفأُ ْولَِئ َك ُه ُم َّ
َح ُكم ِب َما َ
الظالم َ
ُون﴾المائدة.45:
لَّ ْم ي ْ
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فمأمورية القاضي الجنائي تتناول أمرين:
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2ـ تعيين نوع العقوبة وتحديد مقدارها .انظر تفصيل ذلك في :جندي عبد الملك ،الموسوعة الجنائية ،ج 5ص .15
 28عبود السراج ،التشريع الجزائي المقارن ،ص.287-286
 29السيد سابق ،فقه السنة .القاهرة :الفتح لإلعالم العربي ،ط 1999-2م ،ج 4ص .213
 30الشيخ محمد مهدي شمس الدين ،نظام الحكم واإلدارة في اإلسالم ،بيروت :المؤسسة الدولية للدراسات ،ط1991 -2م ،ص.555
 31وهبة الزحيلي ،العقوبات الشرعية ،ص.229
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لكن النطق أو إعالن العقوبة ليس هو فقط ما يقوم به القاضي في عقوبات الحدود والقصاص ،وإنما له دور مهم وأساسي
في تحقيق العدالة ،فقبل النطق بالعقوبة يقوم القاضي بالتأكد من توافر أركان الجريمة لتطبيق الحد ،كشهادة أربعة شهود
عدول في الزنا ،رأوا الفعل في وقت واحد «كالميل في المكحلة» ،أو التأكد من صحة اإلقرار لسقوط الحد برجوع المقر
عن إقراره.32
وكذلك إمكانية تخفيف العقوبة وإن كان األصل عدم تخفيف العقوبة في جرائم الحدود ،ألن الحد حق هلل تعالى ،وليس
للقاضي المساس بهذا الحق ،لكن فقهاء المسلمين أقروا الخروج على هذه القاعدة في جريمة السرقة ،عندما تقع للحاجة
فال يستوجب القطع ،ويمكن المعاقبة عليها بعقوبة تعزيرية 33وفي القصاص البد للقاضي من التأكد من شروط توقيعه،
ُحوّل فعل القتل من عمد إلى شبه العمد أو القتل الخطأ ،وقد يتعذر
مثل البلوغ ،ومعرفة قصد الجاني ،ألن عدم القصد ي ِ
34
ُ
َفصل فيها
استيفاء القصاص فتجب الدية .أو أي عقوبة تعزيرية أخرى ،وكذلك هناك العفو والصلح  ،وهذه القضايا ي ِ
القاضي ويحسم أسباب النزاع فيها بين المتخاصمين.
باإلضافة إلى ذلك لديه سلطة تفسير النصوص ،إذا وجد غموضاً أو خفاء في داللتها ،أو تضارباً بين عباراتها ،إذا كان
مجتهداً ،وإذا لم يكن مجتهداً فإن عليه أن يأخذ تفسيرها من أحد المجتهدين.35
إن مسؤولية القاضي في الشريعة تتجاوز -كما قلنا سابقاً -النطق بالعقوبة الحدية أو إعالنها حكماً ،ألن تحقيق العدالة
تحر وبحث ومعرفة ظروف
وتطبيق أحكام الشريعة على الوجه األكمل والحقيقي منوط بما يقوم به القاضي من ٍّ
ومالبسات كل جريمة ودرجة مسؤولية أي مجرم ،وعدالة القاضي وصدقه ورغبته وحرصه الشديد على تحقيق العدالة
وع َّد مسؤولية القاضي جسيمة.
اإللهية في األرض ،لذلك َع َّد اإلسالم منصب القضاء من المناصب الخطيرة َ
وفي كتب الفقه والحديث أبواب خاصة بالقضاء ،تحتضن عشرات الروايات وأقوال العلماء تحض القاضي على االجتهاد
وبذل الوسع في تحري الحق والعدل ،وتحذره من السقوط في الخطأ أو الظلم ،و َت ِع ُد القاضي العادل بالجنة والرضوان
ْن ال َنّاس أَن َت ْح ُكم ْ
كما تتوعد القاضي الظالم أو الجاهل بالعذاب األليم في اآلخرة ،يقول تعالىَ ﴿ :وإِ َذا َح َكمْتُم َبي َ
ُوا ِب ْال َع ْد ِل)
النساء ,58:وعن الرسول (صلى اهلل عليه وآله وسلم)« :إن القاضي العادل ليجاء به يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب
ما يتمنى أن يكون قضى بين اثنين في ثمرة قط»وعنه (صلى اهلل عليه وآله وسلم) أيضاً يقول« :القضاة ثالثة :قاضيان
وقاض قضى بالحق
وقاض قضى بغير علم فهو في النار،
قاض قضى بالهوى فهو في النار،
ٍ
ٍ
في النار وقاضي في الجنةٍ ،
فهو في الجنة».36
 -3مبدأ المساواة في العقوبة:
يقصد به أن نصوص القانون التي تقرر العقوبات تسري على جميع األفراد دون تفرقة بينهم ،فالمشرع إذ ينص في
القاعدة الجنائية على عقوبة ما فإن هذه األخيرة تصبح قابلة للتطبيق على كافة األفراد الذين ينتهكون هذه القاعدة , 37وقد
كان القانون الوضعي حتى أواخر القرن الثامن عشر يميز بين المواطنين في المحاكمة وفي توقيع العقوبة حتى جاءت
الثورة الفرنسية فجعلت المساواة أساساً من األسس األولية في القانون.38
وقد تطور مفهوم المساواة أمام القانون مع تطور البحث في أسباب الجريمة واختالف الدوافع ودرجات المسؤولية ما
يجعل توقيع عقوبة واحدة على جميع المجرمين بعيداً عن تحقيق المساواة الحقيقية والواقعية ،وهذا ما جعل المدرسة
التقليدية تطالب بتوسيع صالحيات القاضي في اختيار العقوبة المالئمة لكل مجرم ،بحيث أصبح «الفعل الواحد يعاقب

 32د .عبود السراج ،التشريع الجزائي المقارن ،ص .414
 33د .علي محمد جعفر ،فلسفة العقوبات في القانون والشرع اإلسالمي ،ص .59 -58
 34المرجع السابق ،ص .132
 35انظر حول آراء المذاهب الخمسة في رجوع القاضي إلى مذهبه الذي يقلده أو مذهب الدولة أو الحاكم الذي يعنيه ،وكيف كان يحكم القضاة في العهود اإلسالمية الماضية ،ظافر القاسمي ،نظام الحكم
في الشريعة والتأريخ اإلسالمي ،الكتاب الثاني (السلطة القضائية) ،بيروت :دار النفائس ،ص  .34ود .حسين الحاج حسن ،النظم اإلسالمية ،بيروت المؤسسة الجامعية للدراسات ،ط1987 -1م ص .222
 36الري شهري ،ميزان الحكمة ،ج 8ص ً ،192
نقال عن كنز العمال ح (.)14988
 37عبد القادر عودة ،مرجع سابق ،ج 1ص .489 -488
 38د .هال العريس ،مرجع سابق ،ص.80

عليه بعقوبات متنوعة ومختلفة» ,39لكن المساواة الواقعية أو الحقيقية ما زالت بعيدة المنال في القوانين الوضعية ،لوجود
استثناءات يقرها القانون نفسه وهي من مظاهر الالمساواة.40
شخصية العقوبة:
وهذا المبدأ الذي تنبته القوانين الوضعية نتيجة لمبدأي المسؤولية األخالقية والحرية الفردية ،41وهو كذلك من المبادئ
ُ ُّ ْ
س ِب َما َك َسب ْ
َت َر ِهي َن ٌة﴾
العامة األساسية في الشريعة وليس فقط في عقوبات الحدود والقصاص ،يقول عز من قائل﴿ :كل َنف ٍ
نسان إ َّ
ال َما َس َعى﴾ النجم3 :
المدثر ،38:ويقول أيضاًَ ﴿ :وأَن لَّي َ
إل َ ِ ِ
ْس لِ ِ
ّ
َ
از َر ٌة ِو ْز َر أُ ْخ َرى) اإلسراء ,15:أي ال يحمل أحد ذنب غيره ،وال يجازى
وفي آية أخرى يقول جل شأنهَ ﴿ :وال َت ِز ُر َو ِ
بذنب غيره ،42وفيه إشارة لشريعة االنتقام التي كانت سائدة في العصر الجاهلي حيث المنتقم (فرداً كان أم قبيلة) يسرف
في القتل ويطلب في سبيل ذلك غير القاتل بالقاتل ،والعدد بالواحد ،والرجل بالمرأة ،والحر بالعبد ،بل كان العرب في
الجاهلية كثيراً ما يأخذون اإلنسان بالبهيمة.43
لكن الشريعة اإلسالمية قيدت سلطة القاضي بما فرضته من جزاء في جرائم الحدود والقصاص ،فليس له أن ينشئ عقوبة
خاصة وليس له أن يتعدى المقدار المحدد سلفاً.44
فإذا ثبتت الجريمة باإلقرار أو بالبينة أو بالوسائل األخرى المعُت ِّد بها ،وجب عليه إعالن العقوبة المقررة وتنفيذها ،وإذا تخلف ركن
أو شرط من شروط التجريم الشرعية أو ظهرت له شبهة ما ،هنا فقط تكون لدى القاضي سلطة أوسع في اختيار عقوبات تعزيرية
بديلة ،يراعي فيها الردع واالنزجار ،والتأهيل واإلصالح ،باإلضافة -طبعاً -إلى تحقيق العدالة ورد المظالم وإحقاق الحق.
2ـ خصائص العقوبات غير المقدرة أو التعازير:
1ـ شرعية التعازير :جرائم التعزير هي «المعاصي التي ال حد فيها وال كفارة»45قسم منها منصوص عليه في القرآن
والسنة بوصفه ً
فعال محرماً أو منهياً عنه ،لكن الشريعة لم تقدر له عقاباً معيناً على غرار ما فعلت في جرائم الحدود
والقصاص ،كما تركت لولي األمر سلطة تجريم األفعال التي يراها ضارة بمصلحة الفرد والجماعة ،وبأمن المجتمع
ونظامه حسب ظروف الزمان والمكان ،شريطة أن يتقيد بمبادئ اإلسالم األساسية وبقواعده في الحفاظ على حقوق الناس
وحرياتهم وأموالهم وأمنهم ونظامهم ،46لذلك فسلطة ولي األمر أو القاضي أو الهيئة التشريعية47في التجريم ،مقيدة بمبادئ
الشريعة ومقاصدها ومصلحة المجتمع اإلسالمي ،أما سلطة القاضي في عقوبات التعزير فليست مطلقة بحيث يطبق ما
يشاء من العقوبات على ما يشاء من الجرائم ،ألن الشريعة حددت عقوبات التعازير في قائمة متنوعة ،تبدأ بأخفها وهي
اإلعالم ،واإلحضار أمام القاضي وتنتهي بالحبس ،على َّ
أال يبلغ القاضي في عقوبة التعزير سقفاً معيناً ،هو عقوبة الحد
48
ً
عمال بقول الرسول (صلى اهلل عليه وآله وسلم)« :من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين»
 39يتنكر المشرع نفسه لهذا المبدأ أحياناً عن طريق تقرير حق العفو ،حيث تعكس قوانين العفو ( )Les lois d’ammistieالصادرة عن السلطة التشريعية لصالح بعض الجناة المحكوم عليه ،تفرقة ال
شكل فيها بين طائفة المجرمين المستفيدة من العفو بين باقي الطوائف األخرى .انظر تفصيل ذلك في :د .سليمان عبد المنعم ،مرجع سابق ،ص  .438- 437وكذلك االمتيازات الممنوحة لرؤساء الدول
وأعضاء الهيئة التشريعية والمتمثلة في الحصانة التي تجعلهم ال يخضعون للقانون ما داموا في مناصبهم السياسية.
 40من خطبة للنبي (صلى اهلل عليه وآله وسلم) ،انظر محمد بن محمد المفيد ،االختصاص ،بيروت :مؤسسة األعلمي ،ط1982-1م ،ص .337
 41الحديث رواه مسلم في صحيحه ،بيروت :دار الكتب العلمية ،ط1977م ج 2ص  .47ورواه البخاري كذلك باختالف بسيط َ
«س َر َقت» انظر الصحيح ط -بيروت :دار الجيل(د.ت) ج 9
«فعَلت» بدل َ
ص 199باب الحدود .وسنن الترمذي ج  3ص ( 457ح.)1430 -
 42د .علي محمد جعفر ،فلسفة العقوبات في القانون والشرع اإلسالمي ،ص  45والحديث رواه النسائي عن ابن مسعودً .
نقال عن أحكام القرآن لإلمام الشافعي ،ج  1ص  .317وحول قوله تعالىَ ﴿ :و َ
ال
از َر ٌة ِو ْز َر أُ ْخ َرى﴾ انظر :مجمع البيان ،بيروت :دار مكتبة الحياة (د.ت) ج  15ص  26د .وهبة الزحيلي ،التفسير المبين ج 15ص .35
َت ِز ُر َو ِ
 43إن المقصود بعدم مساس العقوبة بغير المحكوم عليه ،أال تنصرف آثارها القانونية إلى غيره .لكن ال يمنع هذا أحياناً من التأثير الفعلي للعقوبة على أقارب المحكوم عليه .ولهذا قيل :إنه يندر أن تتحقق
في العمل ضمانة شخصية العقوبة على نحو مطلق ،حيث إن توقيع العقوبة على شخص يصيب في الغالب ذويه ودائنيه وسائر من يعتمدون عليه باألضرار .ومع ذلك فمن المسلم به أن هذه اآلثار ال تخل
بشخصي العقوبة ،وإنما هي آثار غير مباشرة لها بل غير مقصودة .انظر :د .سليمان عبد المنعم ،مرجع سابق ،ص .435
 44د .محمد سليم العوا ،مرجع سابق ،ص .59
 45د .عبود السراج ،التشريع الجزائي المقارن ،ص .80 -79
 46هناك نظريتان حول سلطة القاضي في التعزير ،األولى تجعل القاضي كاإلمام صاحب الصالحية في التقدير ،يجتهد فيها ويختار العقاب المالئم للجريمة والمجرم .أما التوجه الثاني ،فهو يعطي القاضي
الذي يستمد سلطته من ولي األمر سلطة تطبيق العقوبة يقرها اإلمام ،فال يمارس أي دور اجتهادي في تقدير العقوبة .انظر تفصيل ذلك في :د .هال العريس ،مرجع سابق ،ص  ،379والشيخ محمد أبو
زهرة ،الجريمة ،ص .120
 47الحديث رواه اإلمام البيهقي في السنن الكبرى ،بيروت :دار الفكر (د.ت) ج  8ص .327
 48انظر تفصيل ذلك في :جندي عبد الملك ،الموسوعة الجنائية ،ج 5ص .16 -15
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إن طبيعة سلطة القاضي أو الحاكم الشرعي في عقوبات التعازير تختلف تماماً عن نظام التحكم في العقاب (System
 ،)des peines arbitrairesالذي رفضه علماء القانون الجنائي بعد الثورة الفرنسية ،واستبدلوه بعقوبات ذات حد
واحد أو عقوبات ثابتة ()Peines fixesع[ ]96فأمام القاضي الشرعي عقوبات متنوعة تبدأ بأخفها وهي اإلعالم -كما
قلنا قبل قليل -وتنتهي عند سقف معين ،بحيث التصل إلى العقوبات المقررة للحدود ،وهذا ما أكده الحديث الشريف الذي
َع َّد تطبيق عقوبة الحد في جرائم غير حدية اعتداء ،وبالتالي فالعقوبة غير شرعية.
فالعقوبة في التعازير تتراوح بين حدين أدنى وأقصى ،مع إعطاء القاضي صالحيات تقدير واختيار العقوبة المناسبة في
النوع والمقدار لكل حالة .وهذا ما استقرت عليه القوانين الوضعية بعدما تبين أن العقوبات الثابتة ال تحقق المساواة الحقيقية.
وبالتالي ،فقد طبقت الشريعة مبدأ «ال جريمة وال عقوبة بال نص» في جرائم التعازير كذلك ،لكن في إطار مرن حيث
لم تتقيد بالحدود الضيقة التي قيدت بها تطبيق هذه القاعدة في جرائم الحدود والقصاص ،بل توسعت في تطبيق هذه
القاعدة في جرائم التعازير ،ألن المصلحة العامة وطبيعة التعزير تقتضيان هذا التوسع الذي جاء على حساب العقوبة في
أغلب األحوال ،وعلى حساب الجريمة في القليل النادر ،49وبهذا يمكن التأكيد بأن الشريعة اإلسالمية قد أخذت منذ أربعة
عشر قرناً بأحدث مفهوم لمبدأ قانونية الجرائم والعقوبات ،وطبقت ما نادت به أهم المدارس الحديثة في التخفيف من حدة
هذا المبدأ وتوسيعه ،ليتسع ألكبر عدد من الجرائم ليعطي الفرصة للقاضي ليدرس شخصية المجرم ،ويطبق عليه من
العقوبات ما يراه كافياً لردعه من جهة ،وإصالحه وإعادته إلى حضيرة الهيئة االجتماعية من جهة أخرى.50
2ـ قضائية التعازير :هنا كذلك وعلى غرار قضائية الحدود والقصاص ،فالقاضي الجزائي هو الذي يحاكم المتهم ،ويقرر
جرميته ،51لكن بخالف عقوبات الحدود والقصاص ،فإن سلطة القاضي في عقوبات التعازير أوسع ،فأمامه مجموعة من
العقوبات المتنوعة تبدأ بالنصح وتنتهي بالجلد والحبس ،وقد تصل للقتل في الجرائم الخطيرة ،وعليه أن يختار العقوبة
المناسبة والمالئمة لكل مجرم بما يكفل تأديبه وإصالحه وزجره ،باإلضافة إلى تحقيق العدالة وأهداف العقاب العامة في
الشريعة ،لذلك فبإمكانه أن يوقع أكثر من عقوبة ،وله تخفيفها أو تشديدها ،كما له أن يوقف التنفيذ إن رأى في ذلك ما
يكفي لردع الجاني وتأديبه.52
3ـ شخصية التعازير :قلنا سابقاً :إن مبدأ المسؤولية الجنائية من القواعد األساسية في الشريعة اإلسالمية ،وركيزة من ركائز
تحقيق العدالة في الحكم والقضاء ،لكن تطبيق هذا المبدأ في جرائم التعازير يختلف عنه في الحدود والقصاص ،لجهة سلطة
الجرمي ودرجة الجاني وخطورته اإلجرامية.
القاضي وصالحياته الواسعة في اختيار نوع ومقدار العقوبة المناسبة لجسامة الفعل ُ
وقد تحدث الفقيه الشافعي الماوردي عن طبيعة عقوبات التعازير وكيف أن حكمها يختلف باختالف حالها وحال فاعلها،
ألنها ُش َّرعت للـتأديب واالستصالح والزجر ،يقول« :فتدرج في الناس على منازلهم ،فيكون تعزير من َج َّل قدره
باإلعراض عنه ،وتعزير من دونه بالتعنيف له ،وتعزير من دونه بزواجر الكالم وغاية االستخفاف الذي ال قذف فيه وال
53
سب ،ثم يعدل بمن دون ذلك إلى الحبس الذي يحبسون فيه أكثر منه إلى غاية مقدرة.
وهذا االختالف في العقوبة ليس اعتباطياً ،وإنما تفريداً للعقاب54وهذا التفريد هو الذي يحقق العدالة والمساواة ،الختالف
ظروف ومالبسات كل جريمة ودرجة مسؤولية كل جرم ،وكذلك االختالف في درجة االستجابة للعقاب ،لذلك فصالحيات
القاضي واسعة في اختيار الجزاء المناسب ،وتدرج العقوبة في النوع والمقدار من األخف إلى األشد ،أو تعليق تنفيذ
العقوبة أو إسقاطها نهائياً ،كل ذلك من أجل تحقيق أهداف العقاب في الردع واالنزجار أو اإلصالح والتأهيل ،وبالجملة
فقد أعطت الشريعة للقاضي في مجال عقوبات التعزير صالحيات واسعة كالتي أعطتها له األنظمة الجزائية الوضعية
الحديثة والمعاصرة.
 49د .عبود السراج ،التشريع الجنائي المقارن ،ص .80
 50د .عبود السراج ،مرجع سابق ،ص .287
 51عبد القادر عودة ،مرجع سابق ،ج  1ص .188
 52األحكام السلطانية والواليات الدينية ،ص  236هذا االختالف في العقوبة بسبب مالحظة شخصية الجاني تامة ،فقد يشترك في الجرم الواحد كثيرون ،ومع ذلك تتنوع العقوبات عليهم ،فما يزجر هذا ال
يزجر ذلك .وهذا أرقى ما وصل إليه الفقه الغربي في تفريد العقاب .انظر :أحمد فتحي بهنسي ،مرجع سابق ،ص .20
 ]101[ 53تفريد العقاب في األنظمة الجزائية الحديثة ،يقصد به ضرورة اختالف العقوبة من جان آلخر ،الختالف ظروف ومالبسات كل جريمة .انظر للمزيد حول موضوع التفريد .د .محمد زكي أبو
عامر ،مبادئ علم اإلجرام والعقاب ،بيروت :الدار الجامعية .ط1992 -م ،ص .55
 54د .محمد علي جعفر ،مرجع سابق ،ص  .46طبعاً يالحظ أن مراعاة هذه الظروف غير معمول بها في جرائم الحدود خاصة ،ألن القاضي ينفذ العقوبة المقدرة والمقررة مع اختالف الدوافع والمالبسات.
وذلك بالنظر إلى جسامة الفعل الجرمي وعدم االهتمام بشخص الجاني الذي تُع ُّد جريمته اعتداء على مقاصد الشريعة المحمية.

4ـ المساواة في التعازير :المساواة  -كما قلنا سابقاً -من المبادئ األساسية في الشريعة فالناس جميعاً سواسية أمام نصوص
القانون الجزائي ،وأي مساس بهذا المبدأ في ساحة القضاء يُع ُّد ظلماً منهياً عنه ،بحيث ال يمكن للحاكم أو القاضي أن يميز
في التجريم أو العقاب بين المسلمين تحت أي ذريعة ،لكن تطبيق مفهوم المساواة المطلقة في جرائم التعزير على غرار
المساواة في عقوبات الحدود وال ِقصاص ،ال يحقق العدالة أو المساواة الواقعية والحقيقية ،الختالف درجة المسؤولية بين
المجرمين المقترفين للجرم الواحد ،واختالف ظروف كل جريمة ،وجسامتها وخطورتها.
وإذا كانت المساواة الحقيقية تعني المساواة في ظروف ارتكاب الجرائم[ ،]101فليس من العدل أن يطبق القاضي عقوبة
واحدة على جميع المجرمين ،باإلضافة إلى أهداف عقوبات التعزير في تأهيل الجاني وإصالحه وردعه ،لذلك فصالحيات
القاضي في عقوبات التعزير وسلطته في اختيار العقوبة المناسبة والمالئمة لكل مجرم ،كفيلة بتحقيق العدالة والمساواة
دون اإلخالل بمبدأ مساواة جميع األفراد أمام النص الجزائي ،وهذا المفهوم الجديد للمساواة الذي توصلت إليه المدارس
العقابية الحديثة اعتمدته الشريعة اإلسالمية قبل ذلك بقرون ،وخصوصاً في جرائم التعازير.
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خاتمة
كما هو الحال في القوانين الوضعية ،للعقوبة في الشريعة اإلسالمية كذلك خصائص ومميزات ،وهذه
الخصائص تعتبر ضمانات شرعية لحقوق اإلنسان المسلم ،لحمايته من تعسف المجتمع والقضاة أو
الحكام ،كما تحقق مقصد الشريعة في الدفاع عن المجتمع اإلسالمي من مخاطر الجريمة عن طريق
الردعين :الخاص والعام ،وتحقيق أهداف السياسيات العقابية الشرعية في تأهيل الجناة وإصالحهم.
فهي إذن ضمانات شرعية لتحقيق مصالح الفرد والمجتمع اإلسالمي.
وكما مر معنا ،هناك اختالفات بعضها جوهري وبعضها اآلخر ال يرقى إلى ذلك ،بين خصائص العقوبة ومميزاتها
في كل من الشريعة والقوانين الوضعية ،إلى جانب أوجه االتفاق والتقارب الكثيرة بينهما كذلك ،فخصائص العقوبة في
الشريعة اإلسالمية ،لم يكشف عنها تطور الفكر العقابي اإلنساني أو تراكم المعرفة في هذا المجال ،كما هو الحال بالنسبة
للقوانين الوضعية .فالشرعية والقضائية والشخصية والمساواة ،مبادئ أساسية عامة وشاملة في الشريعة اإللهية المنزلة،
وال تقتصر على القوانين الجزائية أو الجنائية فقط ،باإلضافة إلى شمولها للعقاب والجزاء في اآلخرة كذلك .فاإلنذار أو
شرعية التجريم والعقاب ً
مثال ،مبدأ يشمل العقاب الدنيوي واألخروي معاً ،كذلك األمر بالنسبة للمساواة والشخصية.
اختالف آخر بينهما ،يتمثل في تفرد الشريعة بتقسيم العقوبات إلى مقدرة وغير مقدرة ،ولكل قسم خصائصه المميزة،
خصوصاً من حيث سلطة القاضي أو الحاكم أو السلطة التشريعية ،فهذا القسم من العقوبات ال يوجد في القوانين الوضعية،
ألن العقوبات فيها مقدرة ومعينة بين حدين أدنى وأعلى ،وللقاضي سلطة واسعة في تقدير العقوبات على حسب جسامة
الجريمة أو الخطورة الجرمية ،هذا االختالف في تقسيم العقوبات ،ظهر في مبدأي المساواة وقضائية العقوبة وصالحيات
القاضي في هذه العقوبات كذلك.
وبما أن الشريعة منزلة من السماء وسابقة على القوانين الوضعية ،فإن وجود هذه الخصائص في الشريعة ،بل أخذها
بأحدث المفاهيم المتعلقة بهذه الخصائص ،يعني أن القوانين الوضعية احتاجت لقرون عدة من التطور والتراكم المعرفي
لترتقي أو تصل إلى ما وصلت إليه الشريعة وقررته منذ نزولها ،وفي ذلك إشارة مهمة إلى أن االختالفات الموجودة بين
الشريعة وبين القوانين الوضعية ،ستنتهي ال محالة للتأكيد على مبادئ الشريعة وسياساتها العقابية ولو بعد حين .وقد رأينا
كيف أن القوانين الوضعية ال تزال بعيدة عن تحقيق المساواة الشاملة أمام القانون بين جميع أفراد المجتمع.
إلى جانب هذه االختالفات ،هناك اتفاق شبه تام في بعض القواعد المتفرعة عن هذه الخصائص ،وهناك نظريات في
الشريعة تكاد تقارب ما أسفر عنه البحث والتطور في القوانين الوضعية ،لكن ذلك ال ينسينا أن الشريعة من عند اهلل عز
وجل ،وقواعدها الثابتة تُع ُّد حقائق مطلقة ،بخالف النظريات والقواعد القانونية النسبية والباحثة عن الكمال من خالل
التطور المستمر.
وبشكل عام فاالختالف أو االتفاق في هذه الخصائص أو المبادئ ينعكس بدوره على مفهوم العدالة المطلوب تحقيقها ألنها
من األهداف الرئيسة للعقاب ،وكذلك المصالح العامة والخاصة المدافع عنها ،كما يؤثر في طبيعة الردع العام والخاص،
والتأهيل االجتماعي للجناة والمجرمين وإصالحهم ،وهذه اآلثار تظهر بشكل واضح في أهداف السياسات العقابية
المعتمدة ونتائجها المباشرة والبعيدة ،ومدى نجاحها في تحقيق أهدافها في الدفاع االجتماعي ضد الجريمة والمجرمين.

Dr. Hamadi Nourredine1
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Giriş
Her türlü övgü Allah’a aittir. O’na hamd eder, O’ndan yardım ister, O’ndan bağışlanma dileriz. Nefislerimizin şerlerinden ve işlerimizin kötülüklerinden O’na sığınırız.
Allah’ın doğru yola ilettiğini saptırabilecek kimse yoktur, O’nun saptırdığını da doğru
yola iletebilecek kimse yoktur. O’nun ortağı olmadığına şahitlik ederim. Allah’tan başka ilah olmadığına, O’nun tek olduğuna, Muhammed’in (s.a.v.) O’nun kulu ve elçisi
olduğuna şahitlik ederim.
İslam şeriatında suç türleri ikiye ayrılmaktadır:
Birinci suç türüne ilişkin cezalar din tarafından belirlenmiştir ki bunlar had cezalarını gerektiren
suçlar ile diyet ve kısası gerektiren suçlardır. Bu tür suçlar toplumun varlığını tehdit eden veya
toplumun temel maslahatlarına zarar veren yahut hayat hakkına ve vücut bütünlüğüne yönelik
işlenmiş olan suçlardır.
İkinci grupta yer alan suçlar, dince ön görülmemiş cezalarla, diğer bir ifadeyle tazir ile cezalandırılan
suçlardır.
İlk grupta yer alan suçlarda suçun tehlikesine nazaran dince belirlenen cezalar esasta bizzat suçun
kendisine yönelmiş, suçlunun şahsını dikkate almamıştır. Bu sebeple hâkimin bu türden bir cezayı
affetmesi, hafifletmesi veya yerine başka ceza vermesi mümkün değildir.
İkinci grupta yer alan suçlara ilişkin olan cezalarda ise hâkim tarafından toplumu himaye etme ve
suçlunun yeniden suç işlemesini engelleme hususlarını gerçekleştirecek bir biçimde suç işleyenin
şahsiyeti ve onu suça iten etkenler de göz önünde bulundurulur.
İslam’da ceza teorisi, beşerî kanunların ve modern ceza hukukunun dayandığı bir takım genel ilkeleri
esas almakla birlikte bunları farklı bir yolla uygulamaya geçirmektedir. İslam ceza teorisi bu ilkeleri
bütün cezalarda ve her türlü suçla mücadeleye karşı bir araya getirmemiştir. Yine toplumun yapısına
yönelik işlenmiş olan suçlarda, yani had ve kısası gerektiren suçlarda tek başına objektif eğilim hâkim
olmakta yani suçun fâiline değil yalnızca suça bakılmaktadır. Tazir gerektiren suçlara gelince burada
suçluyu tedip ve ıslah etme amacı en önde gelmekte ve şahsilik prensibi objektiflik prensibine galip
olmakta, yani suçluya ve onun ıslahına dikkat edilmektedir.
İşte bu felsefî bakış açısı, herhangi bir fiili suç sayıp onu cezalandırmakta ve yine o suçtaki insan
hakkının tabiatını belirlemektedir. Çünkü bir faydası olmayan, amacı gerçekleştirmeyen bir cezayı
koymanın bir yararı yoktur. Bu, ister özel ve genel anlamda caydırma ile ilgili olsun, ister suçluların
ıslahı ve topluma kazandırılmasıyla ilgili olsun, isterse adaletin ve suça karşı sosyal savunmanın gerçekleştirilmesiyle ilgili olsun fark etmez. Üstelik şeriatta ceza, fert ve toplumun ıslah edilmesi ve saadet
yoluna yönlendirilmesine ilişkin mütekâmil bir plan ve programın parçasından başka bir şey değildir.
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Böylece şeriat bir fiilin suç sayılması, cezalandırılması, şer’î cezalandırma siyasetinin hedeflerinin
gerçekleştirilmesi arasında tam bir uyum gerçekleştirmeye muvaffak olmuştur.
Beşerî kanunlara gelince, bu kanunlar insanlar tarafından geliştirilmiş olan ve sabitesi olmayan bir
takım fikirlere ve değer hükümlerine dayanmaktadır. Kanunun bugün suç saydığı bir fiil yarın serbest görülen ve insan hakları kapsamında değerlendirilen bir fiile dönüşebilir. Bu, batı toplumları
içindeki hukuk kavramlarının gelişmesi sebebiyledir. Söz gelimi zina, cinsel sapkınlık, uyuşturucu
kullanımı ve fuhuş gibi suçlara bakış açısındaki gelişim böyledir. Batılı kanun koyucu bu tip fiillerin
mutlak olarak serbest olması ve karşılığında ceza verilen suçlar kapsamında değerlendirilmemesi
yönünde kanun yapma görüşüne meyletmektedir. Zira bu bakış açısına göre söz konusu fiiller
insan hakları kavramının kapsamına girmektedir. Bütün bunlar, batıdaki ceza siyasetinin bu tip
fiilleri suç saymayıp cezalandırmaması sebebiyle günden güne daha da başarısız olmasına rağmen olmaktadır. Suç oranları sürekli yükselmektedir. Hapishaneler birer ıslah ve rehabilitasyon
merkezi olmaktan çıkıp daha tehlikeli ve daha büyük suçlar işleyebilecek suçluların yetiştirildiği
merkezlere dönüşmüştür.
Buna göre bu makalenin cevaplamaya çalışacağı önemli soru şudur:
Şer’î cezalar katı, aşağılayıcı, insan haklarına aykırı ve insanın saygınlığını zedeleyen bir niteliğe mi sahiptir yoksa bunlar tamamen İslam’daki insan haklarına ilişkin kavramlar ve genel
kurallarla uyumlu, şer’î cezalandırma siyasetinin hedeflerini ve amaçlarını gerçekleştirebilecek
nitelikte midir?
Bu çalışmamız aşağıdaki plan üzere ortaya konulacaktır:
Giriş
I. Şeriatta Ceza kavramı ve cezaların taksimi
A. İslam hukukunda ceza teorisi.
B. İslam’da cezaların kısımları.
C. İslam Ceza Hukuku’nun çağdaş suçlarla mücadele edebilecek durumda olması.
II. İslam Ceza Hukuku’nda cezanın hedefleri ve etkileri
A. İslam’da cezalandırmanın genel amaçları.
B. Toplumu ıslah etmede cezanın etkisi.
C. Suçluyu ıslah etmede cezanın etkisi.
Sonuç

I. Şeriatta Ceza Kavramı ve Cezaların Taksimi
İslam şeriatında cezalandırma düşüncesi, genel ve özel maslahatların gözetilmesine
dayanır. Bu gözetme, ancak ahlaki tecavüzlerin ve hukukî kötülüklerin giderilmesi
yoluyla gerçekleştirilebilir. Bununla birlikte, tek başına söz konusu kötülüklerin yasaklanması, karşılığında bir ceza olmadıkça yeterli değildir. Dahası bir ceza olmadıkça
bu yasaklama abesle iştigale dönüşür. Oysa Şâri’ hikmet sahibidir, hükümlerini, Allah’tan haya ederek ve O’nun rızasına ermek istediği için yasaklanmış şeylerden
uzak duran bir avuç seçme insan için indirmemiş, bütün insanlık için indirmiştir. Bu
sebeple İslam’da cezalandırmanın bir takım esasları ve kısımları vardır.
A. İslam Hukukunda Ceza Teorisi
İslam hukukunda cezalandırmanın dayandığı bir takım ilkeler bulunmaktadır. Bunları aşağıdaki gibi
özetlemek mümkündür:
1. Suçun Gerçekleşmesini Engellemek İçin Tedbirler Almak
İslam Şeriatı suç işlenmesini önlemek için birkaç yola başvurmuştur. Bunların bir kısmını şu şekilde
belirtebiliriz:
a) Nefsi eğitmek
Nefsi eğitmek vicdanı güçlendirmekle olur. Çünkü, kişinin suç işlemesini engelleyen temel güvence
vicdandır. Bu boyutu gerçekleştirebilmede ibadetler ilk sırada gelir.1
Söz gelimi, namaz dinin direğidir. Bir mümin namazı sürekli ve düzenli kıldığında kalbi her türlü
kinden arınmış olur. Namaz kişinin hayattaki yolunu aydınlatır, onu günah olan şeyleri işlemekten
alıkoyar. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurur:
“Muhakkak ki, namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar.” [Ankebut, 45]
Orucun insan nefsini yüceltmede aynı şekilde etkisi vardır. Yüce Allah şöyle buyurur:
“Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Umulur ki korunursunuz.” [Bakara, 183]
Zekât, hasta ruhları tedavi eder ve bu ruhlarda fakirlere karşılıksız verme ve yardım etme duygusunu
geliştirir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur:
“Onların mallarından sadaka al; bununla onları (günahlardan) temizlersin, onları arıtıp yüceltirsin. Ve onlar
için dua et. Çünkü senin duan onlar için sükûnettir (onları yatıştırır). Allah işitendir, bilendir.” [Tevbe, 103].
Hac, insanların kaynaşması ve kardeş olması için rûhî bir okul hüviyetindedir.
b) Faziletleri yaygınlaştırmak
İnsanlar arasında faziletleri yaygınlaştırmanın birkaç yolu vardır. Bunlardan birisi, iyiliği emretmek ve
kötülüğü en güzel yöntemle yasaklamaktır. Bu, suç işlenmesini engeller, suç işleyen kimseye yönelik
olarak insanların kınama ve eleştirmeleri söz konusu olacağından, suç işlemeye yönelik bir korku
1 Muhammed Ebû Zehra, el-Ukûbe, Dâru’l-fikri’l-Arabî, s. 25-261.
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duygusu yayar. Diğer yandan İslam, suçların alenileşmesini yasaklamış ve alenî hale getirilen suçu
iki suç olarak kabul etmiştir: Fiili yapma suçu ve ilan etme suçu. Yüce Allah şöyle buyurur:
“İnananlar arasında çirkin şeylerin yayılmasını arzulayan kimseler için dünyada da ahirette de çetin
bir ceza vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz.” [Nûr, 19]
Hz. Peygamber (s.a.v.) de şöyle buyurmuştur:
“Ümmetimden açığa vuranlar dışındaki herkes affolunmuştur. Kişinin geceleyin [kötü] bir amel işlediğinde, Allah onu sabah vakti örttüğü halde “ey falan, ben dün gece şunu şunu yaptım” demesi suçu
açığa vurmaktır. Rabbi onu örttüğü halde o Allah’ın örttüğü şeyi açığa çıkarmaktadır.”2
2. Şer’î Bir Delil Olmadıkça Ceza Yoktur.
Şer’î delil, Kitap, sünnet, icma, kıyas ve ihtilaf edilen diğer delilleri içermektedir.
Tümevarım yoluyla incelendiğinde, miktarı sünnetle sabit olan içki içme haddi dışındaki had cezaları Kur’an’da yer almıştır. Bu cezaların Kur’an’da yer almasının sebebi şudur: Hadler, toplumu rezaletler ve kötülüklere karşı korumak için konulmuş cezalar olduğundan Allah bu cezaları, zaman,
mekân, durumlar ve örflere göre değişkenlik gösteren ictihad müessesesine bırakmamıştır. Diğer
suçlara gelince, hâkim suçu inceler; şayet Kitap, sünnet veya icmada buna dair bir şey bulursa onu
tatbik eder. Aksi takdirde, şer’î delillerden yardım almak suretiyle içtihadda bulunur; çünkü, “biz bir
peygamber göndermedikçe hiç kimseye azap etmeyiz” [İsrâ, 19] ayetinin de gösterdiği üzere, şer’î
bir delil olmadıkça bir cezalandırma söz konusu olamaz. Bazı âlimler bu ayette kastedilen azabın
hem dünyevî hem de uhrevî azabı kapsadığını söylemişlerdir.3 Yine usul kuralları da bunu göstermektedir. Bu kurallardan biri, usulcülerin şu ifadesinde yer almaktadır: “Yararlı şeylerde aslolan izin
ve serbestliktir. Zararlı şeylerde aslolan haramlık ve yasaklıktır.” Râzî, İsnevî, Beyzavî, Karâfî ve
başkaları bu görüştedir.4
Muhammed Sellâm Medkûr şöyle demektedir:
“Ortada [suç türlerine ilişkin] iki durum söz konusudur:
Birinci duruma ilişkin naslarla belirlenmiş, açıklanmış, sınırları tayin edilmiş cezalar söz konusu olup
bunların sınırını aşmak caiz değildir. Bunlar kısas, had ve kefaret cezalarıdır.
Bir takım durumlar vardır ki onların hükümleri, ictihad ve İslam fıkhında araştırma yapma çerçevesine
girmekle birlikte, açıkça sınırlandırılıp tayin edilmemiştir. İşte İslam Şeriatı bu hükümlere ilişkin olarak
fakihin önüne bir takım kurallar ışığında tasarrufta bulunması ve bir takım şeylere dair bazı hükümler
vermesi için bir alan açmıştır. Bunu uygulamak üzere fakih, şeriatın açıkça mübah kılmadığı bir şeyin
mübahlığına hükmedebilir. Yine aynı şekilde bir şeyin haramlığına da hükmedebilir.5
Şu halde İslam Şeriatı, hakkında nass bulunmayan yeni meselelerde, şer’î delillerin ışığında içtihadda bulunma konusunda müçtehidin önünü açmıştır. Modern ceza hukuku ise, bunun aksine, hakkında kanun maddesi bulunmayan her fiili yasaklık dairesinin dışında kabul etmektedir.
2 Buhârî hadisi Ebû Hureyre aracılığıyla rivayet etmiştir, 6069, Müslim, 2990; Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ, 255; Elbânî, Sahîhu’l-Câmii’s-sağîr, 5412.
3 Ebu Hayyân el-Endülüsî, Tefsîru’l-bahri’l-muhît, 2. Baskı, 1983, Dâru’l-fikr, VI, 16.
4 Fahreddin er-Râzî, el-Mahsûl, Tahkik Taha Câbir el-Alvânî, Müsessesetü’r-Risâle, 3. Baskı, 1996, III, 121.
5 Muhammed Sellâm Medkûr, Nazratü’l-ibâha inde’l-usûliyyîn ve’l-fukahâ, Dâru’n-nahdati’l-Arabiyye, 2. Baskı, 1984, s. 506-507.

3. Ortada Şüphe Bulunduğunda Had ve Kısas Cezalarının Düşmesi
Had ve kısas cezalarının şüphe ile düşmesinin anlamı, güçlü şüphenin bulunması durumunda had veya
kısas cezasının ortadan kaldırılıp düşürülmesidir. Cezayı def etmeye etki edecek şüphe, herhangi bir
şüphe değil, gerçek, olması muhtemel olan güçlü şüphedir. Fakihler bunun hakkında “sabit olmadığı halde sabitmiş gibi olan” ifadesini kullanırlar. Yani güçlü olması sebebiyle sabit hakikat gibi olan durum, güçlü
şüphedir.6 Yabancı bir kadını kendi karısı zannederek onunla ilişkiye giren kimsenin durumu bu tür şüpheye örnektir. Had cezalarının şüphelerle ortadan kaldırılması üzerinde fakihler icma etmişlerdir. Çünkü
Hz. Peygamber (s.a.v.) “gücünüz yettiği ölçüde Müslümanlardan had cezalarını kaldırın” buyurmuştur.7
Hz. Peygamber (s.a.v.) suçluların durumunu olabildiğince örtmeye çalışırdı. Mâiz kıssası buna örnektir.
Hâkim bir şüphe sebebiyle had cezasını uygulamadığında, şayet uygun görürse, had cezası yerine
başka bir ceza verir.
Kısas cezası da tıpkı had cezaları gibi şüphe durumunda ortadan kalkar. Bu şüphe fâil ile ilgili olabilir.
Örneğin; bir şahıs tarafından murisi öldürülmüş olan bir kimse, mirasçılardan birisi daha önceden katili affettiği halde bundan habersiz olarak katili öldürse, bu öldürme fiili sebebiyle kısas uygulanmaz.
Hâkim had ve kısas cezalarında hükmü somut olaya uygularken, hükme etki edecek bir şüphenin
bulunup bulunmadığını araştırmak zorundadır. Bu şüphe fâilde, fiile maruz kalan yerde, âlimlerin
hükmün kaynağında ihtilaf etmesi sebebiyle kaynakta yahut mükellefin ikrarının yorumlanması gibi
bir hususta olabilir.
Burada şuna işaret etmek yerinde olur: Tazir cezası şüphe ile düşmez, şüpheli durumda da sabit
olur.8 Ancak tazir cezasına uygulanacak olan bir başka kural vardır ki, bu da, “cezanın affedilmesi,
uygulanmasından önceliklidir” kuralıdır. Bu, delillerin taziri gerektirmeye yeterli olmaması gibi, affı
gerektiren durumlar bulunduğunda böyledir. Zira bir delil olmadıkça ceza uygulanmaz.9
İmam Ebû Zehra bu konuda şunları söylemektedir:
“Had cezalarını düşüren veya kısas olsun, had olsun dince belirlenmiş cezaların bağlayıcı olmasına
etki eden şüpheleri dört ana kısımda toplamak mümkündür:
a) Suçun rüknü [kurucu unsuru] ile ilgili şüphe,
b) Suçun işlenme kastını ortadan kaldıracak şekilde bilgisizliğe ilişkin şüphe,
c) İspata ilişkin şüphe,
d) Nassları cüz’î olaylara tatbik etme ve bazılarına tatbik konusundaki kapalılığa ilişkin şüphe.”10
4. Cezada Eşitlik
İslam Şeriatı’nda kanun önünde eşitlik ilkesi, İslam’ın kabul etmiş olduğu genel eşitlik ilkesi üzerinde
odaklanır. Nitekim Resûlullah (s.a.v.) insanların bir tarağın dişleri gibi birbirine eşit olduğunu, Arap
6 Şevkânî, Neylü’l-evtâr ve şerhu Münteka’l-ahbâr min ehâdîsi Seyyidi’l-ahyâr, Dâru’l-hadis, Mısır, 1. Baskı, 1993, VII, 118.
7 Tirmizî, Hudûd, Bâbu mâ câe fî der’i’l-hudûd, 1344; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, hudûd, bâbu mâ câe fî der’i’l-hudûd bi’ş-şübühât, VIII, 23.
8 Abdülkâdir Ûdeh, et-Teşrîu’l-cinâî el-İslamî mukârenen bi’l-kânuni’l-vad’î, Dâru’l-kitâbi’l-Arabî, I, 216.
9 İbn Kayyim el-Cevziyye, İ’lâmu’l-muvakkınîn an Rabbi’l-âlemîn, Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 1. Baskı, 1991, II, 119.
10 Muhammed Ebû Zehra, age, s. 200.
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olanın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap olana, kırmızı tenlinin siyah tenliye, siyah tenlinin de
kırmızı tenliye takva dışında bir üstünlüğünün olmadığını belirtmiştir.11 Şeriat Yüce Allah tarafından
indirildiğinden, insanlar şeriat karşısında eşittir; yönetici ile yönetilen, zengin ile fakir, erkek ile kadın
arasında bir fark yoktur. Şeriatın hükümleri, hiç kimse arasında hiçbir sebeple ayrım yapılmaksızın
herkese eşit bir şekilde uygulanır.
Hz. Peygamber (s.a.v.)’den nakledilen şu sahih hadis, bunu açıklamakta ve pekiştirmektedir:
Bir defasında, Kureyş kabilesinden bir kadın hırsızlık yaptığında Resûlullah (s.a.v.)’tan onu affetmesi
istenince o, minbere çıkarak insanlara şu konuşmayı yaptı:
“Sizden önceki toplumlar şu sebeple helak olmuşlardır: Onlardan şerefli saydıkları bir kimse hırsızlık
yaptığında kendisine ilişmiyorlar, zayıf bir kimse hırsızlık yaptığında ona had cezasını uyguluyorlardı.
Allah’a yemin ederim ki, Muhammed’in kızı Fâtıma bile hırsızlık yapsa onun da elini keserdim.”12
Had cezalarında eşitlik bulunduğu açıktır; çünkü şeriat cezayı açıklamış ve sınırlandırmıştır. Hâkim
veya devlet başkanının bu cezayı başka bir cezayla değiştirmesi caiz değildir. Şuçun şartları oluştuğunda bunu işleyen kişi, şer’an bununla yükümlü tutulur, suç için kararlaştırılmış olan ceza herhangi
bir arttırma ve eksiltme yapılmaksızın kendisine uygulanır. Suç işleyen kişinin şahsî durumu, toplum
içindeki konumu, cezaya nasıl tepki vereceği göz önünde bulundurulmaz. Şu halde had cezalarının
uygulanması, tam anlamıyla eşitlik ilkesine boyun eğmektedir. Kısas gerektiren suçlarda ise, ceza ile
suç arasında eşitlik ve denklik açıktır. Müslümanlar şeriat önünde eşit olduğu gibi, yargı önünde de
eşittirler; hepsi yargının otoritesine boyun eğer, dava açma konusundaki prosedüre, muhakeme usulüne, ispat konusunda ve nassların tatbiki, hükümlerin infazı, taraflar arasında adaletin tesis edilmesi
konusundaki kurallara uyarlar. Bu konularda fertler arasında herhangi bir fark yoktur. Hatta düşmanlar
bile yargı önünde yargının eşitlik ve adaleti ilkesinden yararlanır.13
Âlimler, davanın tarafları arasında eşitliğin olduğu konusunu açık olarak belirtmişlerdir. Bu, yalnızca hâkimin kendilerine selam vermesi, onlarla konuşması, yargı meclisine girme konusunda izin
vermesiyle sınırlı olmayıp, hâkimin kalbî meyil konusunda bile onlara eşit davranması müstehaptır. Bu, yargı önünde eşitliğin en üst derecesidir. Nitekim, İslam geleneğinde halifelerin ve valilerin
dava konusu durumları olduğunda muhâkeme edilmesi, yargı alanına getirilmesi söz konusu olmuştur. Kendileri, herhangi bir kişiye dava açmak istediklerinde de aralarında hüküm vermesi için
hâkime başvurmuşlardır.
Eşitlik ilkesi, insanlar arasında eşitliği öngören şeriatın genel naslarından elde edilmiş İslami prensiplerin en önemlilerindendir. İslam Şeriatı bu ilkeyi, ceza hükümlerinin uygulanması konusunda tam
olarak kabul etmiş, beşerî kanunlarda mevcut bulunan istisnalardan hiçbirini kabul etmemiştir.14
Cezada eşitliğin örneklerinden biri de, kısas konusunda inancın herhangi bir etkisinin olmamasıdır.
Bu sebeple, fakihlerin pek çoğu bir gayr-i müslimi öldüren Müslümana kısas uygulanacağı görüşünü
kabul etmişlerdir. Ebû Hanîfe, Nevevî, İbn Ebî Leyla bunlardandır. İmam Ebû Zehra da bu görüşü ter11 Müsned-i Ahmed, V, 411.
12 Müslim, Sahih, Beyrut, Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 1977, II, 47. Buhârî bu hadisi basit bazı farklılıklarla rivayet etmiştir. Onun rivayetinde “hırsızlık
yapsa” ifadesi yerine “yapsa” kelimesi bulunmaktadır. Bkz. Sahih, Beyrut, Dâru’l-ceyl, IX, s. 199; Sünen-i Tirmizî, III, 457, 1430 no’lu hadis.
13 Muhammed Tihâmî, Dekîr, Hasâisü’l-ukûbe fi’ş-şerîati’l-İslâmiyye, Mecelletü’l-besâir, fikriyye fasliyye, sayı 32, yıl 2004.
14 Ahmed el-Eşheb, el-Mes’ûliyyetü’l-cinâiyye fi’ş-şerîati’l-İslâmiye ve’l-kavânîni’l-vad’iyye, Trablus (Libya), Nâşir: Cem’iyyü’d-da’veti’l-İslâmiyye,
1. Baskı, 1994, s. 29.

cih etmiştir; çünkü bu görüş, İslam’ın hoşgörü anlayışı ile uyuşmaktadır. Ayrıca kısasın temeli, insan
canı konusundaki eşitliktir.15
B. İslam’da Cezanın Kısımları
“Uqûbet” (=ceza) kelimesi sözlükte cezalandırmak anlamına gelen )(ع َاق َب
َ “âkabe” fiilinden türetilen bir
isimdir. Araplar bir kimsenin bir şeye iyi ya da kötü bir şekilde karşılık verdiğini belirtmek üzere اعتقب
 الرجل خيرا أو شرا بما صنعderler. “İkâb” kelimesi kötü bir fiille karşılık vermek, günahtan ötürü muâheze
etmek anlamlarına gelir.16
“Uqûbet” kelimesi, şer’an “bir şeyi yapmadan önce onu engelleyen, yaptıktan sonra da tekrar yapılmasından caydıran şey” anlamına gelir. Yani cezanın konulduğunu bilmek fiile teşebbüs etmeyi
engeller. Fiili yaptıktan sonra ceza uygulamak da fiili tekrar işlemeye engel olur.17
“İqâb” vurmak, öldürmek, kesmek veya sopa vurmak şeklinde uygulanan cezadır.18
Fakihler “uqûbet” ile “iqâb” kelimelerini birbirinden ayırmışlardır. Uqûbet; öldürme, hırsızlık, zina vb.
suçları işlemiş olan suçlu hakkında işlediği suçlardan ötürü uygulanan ve şer’an onun hakkında sabit
olan karşılıktır. Bu suçlara karşılık olarak kendisine dünyada had, kısas veya tazir gibi cezalar uygulanır. İqâb ise dünyada bir suç işlediği halde buna karşılık kendisine herhangi bir ceza verilmemiş olan
suçlu bir kimseye âhirette verilecek olan cezadır.
İslam Şeriatı, fiillerde hem kazaî (yargısal) hem de diyanî boyutları bir araya getirir. Bu yüzden bir
kimse, suç işlediği halde dünyevî cezadan yakasını sıyırsa bile tövbe etmediği sürece uhrevî cezadan
kurtulamaz; çünkü şeriat, delillerden önce niyetleri esas alarak kişileri sorumlu tutar.
Buna göre şeriatta cezaların şu şekilde taksim edilmesi mümkündür:
1. Nassla Sabit Cezalar
Bunlar, hakkında nas bulunan cezalar olup şunları kapsar:
a. Had Cezaları
Had cezaları, Allah hakkı olarak vacip olan, miktarı belirli cezalardır.19
Had cezaları, Allah hakkının baskın olduğu cezalardır; çünkü bunlarda aslolan toplumu himâye etmek, beş temel değeri korumaktır. Bu sebeple bu cezaları, bizzat Şâri belirlemiş, had cezası belirleme işini yöneticilere bırakmamıştır; çünkü bu cezaları belirlemek, söz konusu fiillerde toplumun hakkı
ile ferdin hakkını, fazilet ile eziyeti birbirinden ayırt etmeye bağlıdır.
Fakihler had cezalarının sayısı konusunda ihtilaf etmişlerdir. Bir kısmına göre, bunların sayısı yedidir.
Sayıyı on üçe kadar ulaştıranlar da vardır. Bunlar; “sihir”, “peygamberlere sövmek”, “zındıklık”, “namazı terk etmek”, “orucu terk etmek” gibi fiilleri de had cezası kapsamında kabul etmişlerdir. Görüş
ayrılığı şuna dayanmaktadır: Kimileri, topluma zarar veren bütün suçları had cezası olarak kabul

15 Ebu Zehra, age, s. 354.
16 İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, Dâru’l-ceyl, Beyrut, Lübnan, 1988.
17 İbn Âbidîn, Hâşiyetü Reddi’l-muhtâr ale’d-dürri’l-muhtâr, Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, III, 140.
18 Age., III, 140.
19 Şemseddin es-Serahsî, el-Mebsut, Dâru’l-marife, Beyrut, Lübnan, 2. Baskı, IX, 36.
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etmektedir. Had cezalarının yalnızca hakkında açık nass bulunan cezalar olduğunu kabul edenler ise
belirli bir sayı ile yetinmişlerdir.
Had cezası olarak kabul edilen cezalar şunlardır: Zina haddi, zina iftirası haddi, hırsızlık haddi, içki
içme haddi, yol kesme haddi, irtidat haddi. Bu cezalar, kötü kimselerin iyilerin sınırlarını ihlal etmelerini engelleyen bir sınır çizgisi gibidir.20
b. Kısas
Kısasın anlamı eşitliktir. Bunun sözlük anlamı ile terim anlamı “suç ile ceza arasında eşitlik” noktasında buluşmaktadır; çünkü kısas suçluyu takip altında tutarak cezasız bırakmamaktır.
Kısas kelimesi bir şer’î terim olarak, “kul hakkı olarak uygulanması gerekli olan, şer’an miktarı belirlenmiş ceza”dır. Bu cezada kul hakkı daha baskın olduğu için af mümkündür.
Kısas ve diyeti gerektiren suçlar şunlardır:
a) Kasten ve haksız yere (düşmanca) adam öldürmek.
Bunun delili şu ayettir:
“Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın
(öldürülür). Ancak her kimin cezası, kardeşi (öldürülenin velisi) tarafından bir miktar bağışlanırsa
artık (taraflar) hakkaniyete uymalı ve (öldüren) ona (gereken diyeti) güzellikle ödemelidir. Bu söylenenler, Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Her kim bundan sonra haddi aşarsa muhakkak onun
için elem verici bir azap vardır. Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki [bu sâyede
adam öldürmekten] sakınırsınız.” (Bakara, 178 – 179)
b) Kasıt ve fiilin vesilesine bakıldığında kasıtsız olarak yanlışlıkla gerçekleşen fiiller.
Bunun delili şu ayettir:
“Yanlışlıkla olması dışında bir müminin bir mümini öldürmeye hakkı olamaz. Yanlışlıkla bir mümini öldüren kimsenin, mümin bir köle azat etmesi ve ölenin ailesine teslim edilecek bir diyet
vermesi gereklidir. Meğerki ölünün ailesi o diyeti bağışlamış ola. (Bu takdirde diyet vermez).
Eğer öldürülen mümin olduğu halde, size düşman olan bir toplumdan ise mümin bir köle azat
etmek lâzımdır. Eğer kendileriyle aranızda antlaşma bulunan bir toplumdan ise ailesine teslim
edilecek bir diyet ve bir mümin köleyi azat etmek gerekir. Bunları bulamayan kimsenin, Allah
tarafından tevbesinin kabulü için iki ay peş peşe oruç tutması lâzımdır. Allah her şeyi bilendir,
hikmet sahibidir.” [Nisâ, 92]
c) Kasten öldürme olduğu halde katilin affedildiği veya kısas hakkından feragat edildiği öldürme fiili.
Bu açıklamalardan çıkan sonuca göre öldürme fiilinin beş türü vardır:
Kasten öldürme,
Kasıt benzeri öldürme,

20 Ebu Zehra, age., s. 84.

Yanlışlıkla öldürme,
Yanlışlık gibi kabul edilen öldürme,
Ölüme sebebiyet verme.
d) Öldürme derecesine varmaksızın bir insanın organlarından birini telef etmek
Bu durumda kısas uygulanması gerekir. Bunun delili şu ayettir:
“Tevrat’ta onlara şöyle yazdık: Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş (karşılık
ve cezadır). Yaralar da kısastır (Her yaralama misli ile cezalandırılır). Kim bunu (kısası) bağışlarsa
kendisi için o keffâret olur. Kim Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar zalimlerdir.”
Adam öldürme, burun koparma, iki gözü, iki kulağı ve dili koparma durumlarında diyet olarak yüz
deve ödenmesi gerekir. Davar sahipleri ise diyet olarak bin koyun verirler.21
2. İctihad Yoluyla Belirlenen Cezalar
Şeriat her cezanın miktarını belirlememiş, toplumu koruyacak cezaları açık olarak ifade etmiş, geri
kalan suçlar için ceza belirlemeyi, cezaların gelişimine, realitenin ve durumların göz önünde bulundurulmasına göre fakihlere ve hâkimlere bırakmıştır. Bu tür cezalara tazir adı verilir. Tazir, yönetici
tarafından belirlenmiş olan cezadır. Bunun en düşüğü kınama, en üst derecesi ise öldürmedir.
Tazir cezasında bulunması gereken şartlar şunlardır:22
• Bu cezaların uygulanmasına sevk eden etken, şer’an kabul edilmiş olan maslahatlara riayet etmek
olmalıdır. Hevâ ve şehvetlere uymak, muteber olmayan maslahatlara riayet etmek olmamalıdır.
• Ceza ile suç arasında bir uyum olmalıdır.
• Cezanın uygulanmasında eşitlik olmalıdır. Toplumsal, sınıfsal vb. konumlar dikkate alınmamalıdır.
• Kararlaştırılan ceza, kötülüğü sona erdirmede etkili olan yararlı bir ceza olmalıdır.
C. İslam Ceza Hukukunun, Modern Suçları Karşılamaya Yeterli Olması
İslam dini hakkında şüphe uyandırmaya çalışan pek çok kişi, İslam Ceza Hukuku’nun suça ilişkin
yeni meseleleri karşılamaya yeterli olmadığını iddia etmekte ve bu uyumsuzluğun; yararlı ve zararlı
maddelerin ticareti, elektronik suçlar, kara para aklama, tıp alanındaki suçlar, meslek sırrını yaymak,
trafik kurallarına aykırı hareket etmek gibi konulara yansıdığını belirtmektedirler.
İslam Ceza Hukuku’nu inceleyenler bu sistemin cezaları iki gruba ayırdığını görür:
Birinci kısım, dince miktarı belirlenmiş olan hadler, kısas ve diyetler gibi bizzat nasslar tarafından
belirlenmiş cezalardır.
Diğer kısmın cezası ise, belirlenmiş değildir, buna tazir ismi verilir. Bu kısımda hikmet sahibi Şâri,
cezanın sınırlarını, şeriatın amaçları ve ilkeleri ile uyumlu olacak şekilde belirleme işini yöneticiye bı21 İbn Kudâme, el-Muğnî, Mektebetü’r-Riyad el-Hadîse, VII, 759.
22 Ebu Zehra, age, s. 77.
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rakmıştır; çünkü suçlar zaman içinde sürekli gelişmekte ve değişmektedir. Kimi tasarruflar, cezalandırılan suçlar kapsamına dahil edilirken kimi fiillerde ise suçun dayanağı olan nokta ortadan kalktığı için
suç sayılma söz konusu olmayabilir. Bu sebeple yönetici, yenilenen meselelerde cezaları duruma ve
şartlara uygun olacak, toplumu koruyup kollayacak ve şeriatın maksatlarını gerçekleştirecek şekilde
ictihad yoluyla belirleme yetkisine sahiptir.
Buna göre şeriat tarafından cezaları doğrudan belirlenen suçlarla, hükmünü ictihad yoluyla belirlemenin yöneticiye bırakıldığı suçlar arasında şu fark vardır: Birinci tür suçlarda yöneticinin bunu kaldırması
mümkün değildir; çünkü bu suçlar Şâriin haram kılmayı amaçladığı kötülükler kapsamına girmektedir.
İkincilere gelince genel şer’î maslahat gerektirdiğinde bu grupta yer alan bir fiil serbest kılınabilir.23
İslam’da ceza nizamının özellikle de tazir alanında esnekliğine baktığımızda bu esneklik yeni gelişen
bütün durumları karşılamaya imkân verecek boyuttadır. Bunun içinde suçlar da bulunmaktadır. İslam,
tazir alanını ictihad için verimli bir alan, İslam hukukunun yenilik ve uyum kabiliyeti konusunda bir
övgü ve kurur kaynağı kılmıştır. Muhammed el-Biltâcî bu konuda şunları söylemektedir:
“Tazir dairesi hayatın her alanında binlerce suç ve kanuna aykırı davranışı kapsamına alır.
Meselâ ekonomi alanında sahte para basımı, kamu malını zimmetine geçirme gibi konuları, ahlaki
alanda kadın karşıtlığı, yeni nesillerin ahlakını bozmak gibi konuları, sağlık alanında doktorların tedavilerini üstlendikleri kimselere yönelik işledikleri tıbbî suçlar, sahte ilaç yapımı, ilaçların son kullanım
tarihlerini değiştirmek gibi konuları, aile alanında aile reisinin aileyi ihmal ederek nafaka ve tedavi
giderlerini karşılamaması, çocukların eğitim ve öğretimini ihmal etmesi gibi konuları, trafik alanında
trafiğe uygun olmayan araç kullanmak, insanları yolda kazaya maruz bırakmak gibi konuları, yargı
alanında hâkimin zulmetmesi, kanuna kasten aykırı davranması, yalancı şahitlik gibi konuları kapsar.
Böylece tazir dairesi bu ve bunun gibi hayatın bütün alanlarını mutlak olarak kapsar. Devlet başkanının yasaklama yetkisi mutlak bir yetki olup sadece adalet ve maslahatı gerçekleştirme konusunda
şeriatın genel amaçları ile sınırlıdır. Şu halde tazir, İslam toplumunda suç sayılan fiilleri belirlemede
esnek ve yenilenen bir alandır. Bu, görüldüğü kadarıyla her alanda sabit ve değişkeni bir arada barındıran İslam Şeriatı’nın üstün yönlerinden biridir. Sabitlik ve değişkenlik Allah’ın tabiata koyduğu
bir kanundur. Bu ikisinin alanı, şartlara ve İslam’da kabul edilen genel kurallara göre içtihadın meşru
olduğu alandır.24

II. İslam Ceza Hukukunda Cezaların Hedefleri ve Etkileri
İslam’da ceza düşüncesi insanların genel ve özel maslahatlarını göz önünde bulundurmaktan kaynaklanır. Bu maslahatlar ancak ahlaki mefsedetlerin ve tecavüzlerin giderilmesi ile korunabilir. Şu var ki bir fiili emretmek veya bir şeyi yasaklamak
suçu durdurma konusunda yeterli değildir. Bu sebeple cezalandırmanın suçu engelleme, suçtan caydırma, toplumdaki maslahatlar dizgesini koruma konusunda bir
rolü bulunmaktadır.

23 Abdülkâdir Ûdeh, age., s. 78.
24 Muhammed el-Biltâcî, el-Cinâyât ve ukûbetühâ fi’l-İslâm ve Hukûku’n-nâs, Dâru’s-selâm, Kahire, 1. Baskı, 2003, s. 59:61 (bazı tasarruflarla).

A. İslam’da Cezalandırmanın Genel Amaçları
1. En Büyük Küllî Amaçları Korumak
İslam ümmeti ve hatta diğer ümmetler, şeriatın beş zorunlu değeri korumak üzere geldiği konusunda ittifak ederler. Bu beş değer; din, can, nesil, mal ve akıldır. Buna ilişkin bilgi İslam ümmetinde
zorunlu olarak bilinen bir bilgi olup muayyen bir delille sabit olmadığı gibi bunlar, muayyen bir asla
dayanmaları konusunda bir ayrıcalığa sahip değildir. Aksine bu değerlerin korunmasının şeriata
uygunluğu, herhangi bir alanla sınırlanamayacak bir takım delillerle bilinmektedir.25 İnsanların dinî
ve dünyevî hayatlarının istikrar bulması bu beş değere dayanmakta, onların korunmasına bağlı
olmaktadır. Bunlar ortadan kalktığında dünya hayatı kesintiye uğrar, toplumda düzen kalmaz. Bu
beş değer konusunda ihmalkâr davranan veya bunları hafife alanların cezalandırılması gerekir.
Beş değerin korunması şer’î cezaların temel hedefidir. Nitekim İslam, insanın dinini, canını, ırzını,
aklını ve malını korumak için gelmiştir ve bu beş değeri korumayı en önemli yasama amaçlarından
kabul etmiştir.
İslam, bu beş zorunlu değere zarar verecek her şeyi haram kılmış, kim olurlarsa olsunlar bu değerlere saldıranları caydırmak üzere belirli cezalar uygulanmasını zorunlu kılmıştır. Bu haram kılma ve
yasağın çiğnenmesi halinde uygulanması gereken ceza, ancak bu istek ve yönelmeleri helal ve güzel
yoldan karşılayacak tedbirler alındıktan sonra gelir. Hanif olan İslam Şeriatı, insanın herhangi bir ihtiyacını baskı altında tutmamış, bu ihtiyacına kötülükten sâlim ve güvenli bir şekilde ulaşmak için belirli
bir yol tayin etmiş, bu yola gireni yolun ötesinde bulunan en üstün insanî amaca ulaştırmıştır. Böylece
insanların bütünü, ilahî adaletin gölgesi altında mutlu ve güvenli bir şekilde yaşayabilirler.
Canı koruma alanında Allah, adam öldürmeyi haram kılmış ve bunu büyük günahlardan sayarak
şöyle buyurmuştur:
“Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki [bu sâyede adam öldürmekten] sakınırsınız.” [Bakara, 179]
İslam, adam öldürme suçu karşılığında kısas cezasını koymuştur.
Yine İslam toplumda insanların ırz ve namuslarına saldırmayı ve dosdoğru yolun dışına çıkmayı da
haram kılmıştır. Çünkü bu durum nesillerin kesilmesine, neseplerin karışmasına, ailelerin dağılmasına, insanlar arasındaki bağların kopmasına, hastalıkların yayılmasına ve insanların ölmesine sebep
olur. Allah bu konuda şöyle buyurmuştur:
“Zinaya yaklaşmayın; çünkü o çok çirkin bir fiil ve kötü bir yoldur.” [İsra, 32]
İslam, bu yasakların çiğnenmesi durumunda caydırıcı cezalar koymuş, ırz ve namusları her türlü tecavüzden uzak tutmuştur. Bunu sağlamak üzere, zina iftirası cezasını da koymuştur. Bu suç, herhangi
bir delil olmaksızın bir kimseyi zina ve fuhuşla itham etmektir. Bunun bedenî cezasına ek olarak,
iftirada bulunan kişinin şahitliğinin kabul edilmeyeceğini belirtmiştir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur:
“Namuslu kadınlara zina iddiasında bulunup, sonra (bunu ispat için) dört şahit getiremeyenlere seksener
sopa vurun ve artık onların şahitliğini hiçbir zaman kabul etmeyin. Onlar tamamen günahkârdırlar.” [Nûr, 4]

25 Şâtıbî, el-Muvâfakât, I, 38.
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İslam, zina cezasını insanları bu en büyük suçu işlemekten alıkoyacak şekilde şiddetli bir ceza yapmıştır. Bu konuda Allah şöyle buyurmaktadır:
“Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz sopa vurun; Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah’ın dininde (hükümlerini uygularken) onlara acıyacağınız tutmasın. Müminlerden bir
gurup da onlara uygulanan cezaya şahit olsun.” [Nûr, 2]
İslam, insanın aklını koruma altına almıştır; çünkü akıl yükümlülüğün dayanağıdır. İnsan boş yere,
kendi başına ve lezzetleriyle baş başa kalmak üzere yaratılmamıştır. Onun hayatının her bir anında
Rabbine, kendisine, ailesine, Müslüman topluma ve genel olarak insanlığa karşı yerine getirmesi
gereken bir takım görevler vardır. İşte bu sebeple İslam, şarabı ve aklı bozan her şeyi haram kılmış,
bunun karşılığında ceza koymuştur. Yüce Allah şöyle buyurmuştur:
“Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.” [Mâide, 90]
Böylece İslam, toplumu, sarhoş edicilerin yol açtığı diğer hastalıklara karşı da korumuş ve yine, bilincin yitirilmesi sonucu meydana gelen bir hal olmaktan çok daha tehlikeli olan bir hastalığa karşı, yani
ayyaşlığa karşı da korumuştur.
İslam, malları korumak, toplumun fertlerinin meşru yollardan mülk edinme hakkını garanti altına almak için hırsızlığı ve insanların mallarını haksız olarak yeme sonucuna yol açacak her türlü tasarrufu
haram kılmıştır. Allah şöyle buyurmuştur:
“Hırsızlık eden erkek ve kadının, yaptıklarına karşılık bir ceza ve Allah’tan bir ibret olmak üzere, ellerini kesin. Allah izzet ve hikmet sahibidir.” [Mâide, 38]
“Mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin. Kendiniz bilip dururken, insanların mallarından bir
kısmını haram yollardan yemeniz için o malları hâkimlere (idarecilere veya mahkeme hâkimlerine)
vermeyin.” [Bakara, 188]
Şeriattaki had, kısas ve tazir cezalarını inceleyen kişi, bunların, korunması zorunlu olan bu beş değeri yani din, can, akıl, ırz ve malı korumak için konulduğunu görür. Cezaların genel hedefi budur.
Bazıları bu cezaları zâtı itibarıyla kötülük olarak görebilir. Oysa, iyice incelendiğinde, bu cezaların
uygulanmasındaki kötülüklerin doğrudan amaçlanmadığını, aksine vasıta oldukları maslahatlar sebebiyle amaçlandıklarını anlarız. Hem sonra bu cezaların zararı, cezaları uygulamamaktan doğacak
zararla karşılaştığında daha hafif kalır. İzzeddin b. Abdüsselam şöyle demiştir:
“Maslahatların sebepleri mefsedet olabilir. Bu sebepler mefsedet olmaları itibarıyla değil maslahatlara götürücü olmaları sebebiyle emredilir veya izin verilir. Bu, canı korumak için kangren olan
parmağı kesmeye, cihad ederken canı tehlikeye atmaya benzer. Şerî cezalar da mefsedet olmaları yönüyle talep edilmiş olmayıp, bunların konulmasından amaç, maslahatlar olduğu için talep
edilmiştir. Buna örnek olarak hırsızların ellerinin kesilmesi, adam öldürenlerin öldürülmesi, muhsan
olan zinakârların recmedilmesi, muhsan olmayanlara sopa vurulması ve sürgün edilmeleri verilebilir.
Tazir cezaları da böyledir. Bunların tümü, mefsedet olsalar bile Şâriin bunlara bağladığı hakiki maslahatlar sebebiyle gerekli kılınmışlardır. Bunlara maslahat adı verilmesi, sebebe sonucunun adının
verilmesi türünden bir mecazdır.”26
26 İzzeddin b. Abdüsselam, Kavâidü’l-ahkâm fî mesâlihi’l-enâm, Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut, I, 14.

Örnek vermek gerekirse, kısas cezası öldürme, vurma, yaralama, acı verme gibi saldırılara karşı canı
korumak için konulmuştur. Yüce Allah şöyle buyurmuştur:
“Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki [bu sâyede adam öldürmekten] sakınırsınız.” [Bakara, 179]
Seyyid Kutub bu âyetin tefsirinde şunları söyler:
“Kısas cezası intikam almak için veya öfkeleri dindirmek için olmayıp, bundan daha üst ve yüce bir
amaç içindir. Bu ceza hayat için, hayat yolundadır. Hatta hayatın bizzat kendisidir.”27
2. Cezalar, Caydırma Özelliğine Sahiptir
Kısasta ve şer’î had cezalarının uygulanmasında suçlu ile mağdur arasındaki bireysel adaleti gerçekleştirme yanında başka bir hikmet daha vardır. Kısas, suçtan vazgeçirme özelliğini gerçekleştirir. Bu,
cezanın toplumsal hedeflerinden biridir. Günümüz toplumlarında, ateşin kuru otlar arasında yayılması gibi yayılmış bulunan suçların kökünü kazımada ancak ve ancak bu etkili olabilir. Bu suçları tek başına kısas durdurabilir. Adalet sınırlarını çiğnemeksizin, en kötü suçların kökünü kazımak istiyorsak
kısası uygulamamız şarttır. O zaman her türlü itirazı uzaklaştırmış oluruz. Dahası kısası, fakihlerin de
belirttiği üzere cezası tahdit edilebilen tazir cezalarında da uygulayabiliriz.28
Caydırmanın anlamı, cezaları suçluya insanları suç işlemekten uzaklaştıracak, içinden suç işlemeyi
planlayanları bundan vazgeçirecek şekilde uygulamaktır. Cezaları uygulamak, insanlara suç işlemeleri
halinde tıpkı bu suçluda olduğu gibi, acı veren ceza ile karşılaşacağı konusunda insanlara uyarıda bulunmaktır. İnsan nefsi ceza çekmekten uzak duracak şekilde yaratılmıştır. Kişi, suç işlemenin kendisine
cezanın gelmesine yol açacağını bildiğinde bu bilgi suç işlemekten alıkoyar. Dehlevî şöyle demektedir:
“Bazı günahlar hakkında Allah had cezası koymuştur. Bunlar birden fazla mefsedeti içinde barındıran
suçlardır. Bunlarda birden fazla mefsedet olması şu sebepledir: Bu suç yeryüzünde bozgunculuk
çıkarmak, insanların huzurlarını kaçırmak sonucuna yol açmaktadır. İnsanların nefislerinde bu suçlara çağıran duygular da sürekli insanı tetiklemektedir. Bu günahların öyle bir bağımlılık etkisi vardır
ki, kalplere bunun [günahların] sevgisi yerleştirildikten sonra kişinin bunlardan vazgeçmesi mümkün
olmamaktadır. Bu günahlardan meydana gelen zararı, haksızlığa maruz kalan kişi çoğu durumda
kendi nefsinden savamamaktadır. Bu günahlar insanlar arasında sıkça gerçekleşmektedir. İşte bu tip
suçlarda yalnızca ahiret azabı ile sakındırmak yeterli olmamakta, bu suçlara karşı şiddetli bir kınama
ve acıtma uygulamak gerekli olmaktadır ki, böylece ceza, sürekli insanların gözü önünde dursun ve
onları, yapmak istedikleri bu kötülüklerden sakındırsın.”
Dehlevî daha sonra bazı günahları buna örnek olarak vermiş ve şöyle söylemiştir: “Buna bir örnek
de hırsızlıktır. İnsan çoğu zaman kendisine uygun bir kazanç elde etme imkânı bulamaz, hırsızlık
yoluna başvurur.”29
Genel anlamda caydırma özelliğini pekiştiren hususlardan biri de Kur’an-ı Kerim’in had cezaları uygulanırken bir grup insanın hazır olmasını istemesidir. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:
“Onlara uygulanan cezaya müminlerden bir grup da şahit olsunlar.” [Nûr, 2]
27 Seyyid Kutub, Fî zilâli’l-Kur’ân, I, 951.
28 Kıstas İbrahim, Hikmetü’l-uqûbe fi’l-İslâm, http://www.jameataleman.org/
29 Şah Veliyyullah ed-Dehlevî, Huccetullahi’l-bâliğa, 1. Baskı, 1322, ikinci kısım, s. 118.

101

102

3. Suçtan Kaynaklanan Bozukluğun Telafi Edilmesi
Şer’î cezalar, suça maruz kalan mağdurun şahsiyetini göz önünde bulundurarak suçlu tarafından çiğnenmiş olan hakkını telafi etmeyi hedefler, onun hakkını suçludan almak suretiyle öfkesini gidermeye
ve noksanını telafi etmeye çalışır. Bu hedef, kısas cezalarında açıkça görülür. Muhammed Ebû Zehra
bu konuyla ilgili olarak şunları söyler:30 “Şahıslara yönelik işlenen suçlarda İslam’daki aslî ceza kısastır;
çünkü kısas, mağdurun öfkesini giderir. Zira, gözü oyulmuş bir kimsenin öfkesi, miktarı ne olursa olsun
suçludan alınacak parayla gitmediği gibi, süresi ne olursa olsun hapis cezasıyla da gitmez. Onun öfkesini, ancak suçlunun gözünün çıkarıldığını görmek dindirir. Toplum huzurunda kendisine tokat vurulan
kişinin gönlü, miktarı ne olursa olsun alınacak tazminatla ya da süresi ne olursa olsun suçlunun yatacağı hapisle yatışmaz. Onun gönlünü, insanların huzurunda suçluya atacağı tokat yatıştırır.” Bu hedefi
gerçekleştirmek üzere İslam ceza nizamı, suç ile ceza arasında eşitlik imkânının olmaması ya da başka
herhangi bir sebeple kısas cezası uygulanamadığında bedel ve tazminat ödenmesini kararlaştırmıştır.
Had cezaları, bu cezaların uygulandığı kimseler için günaha kefaret ve aynı zamanda günahtan caydırıcıdır. Bu, âlimlerin çoğunluğunca kabul edilen görüştür. Bunun delili, Bedir savaşına katılmış olan
ve Akabe bey’atının yapıldığı gece de temsilcilerden biri olan Ubâde b. Sâmit’in Resûlullah (s.a.v.)’tan
rivayet ettiği şu hadistir:
Resûlullah (s.a.v.), [Akabe bey’atının olduğu gece] etrafında bir grup sahabî varken onlara şöyle dedi:
“Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarınızı öldürmemek,
elleriniz ve ayaklarınız arasından uyduracağınız bir iftira getirmemek, maruf olan bir konuda isyan
etmemek üzere bana bey’at edin! Sizden kim bey’atına bağlı kalırsa onun ecrini vermek Allah’a aittir.
Kim de bu günahlardan herhangi birini işler ve sonra dünyada buna karşılık cezalandırılırsa bu ceza
onun için keffaret olur. Kim bunlardan birini işler ve Allah da bunun üzerini örterse [dünyada cezalandırılmazsa] onun hesabı Allah’a kalmıştır; dilerse affeder, dilerse cezalandırır.”
Biz de ona (s.a.v.) bu şartla bey’at ettik.31
4. Ceza Hem Suçlu Hem de Mağdur için Bir Rahmettir.
Şer’î cezaların tümü Allah’tan herkese yönelik bir rahmettir. Bunun yansımaları, mağdura veya velilerine kısas uygulatma hakkı veren kısas cezasında açık bir şekilde görülmektedir. Bunun genel anlamda
caydırıcılık, suça karşı rastgele ve ölçüsüz tepkiler gösterilmesini önleme konusunda büyük bir etkisi
vardır. Kısas bu yönüyle toplumda pek çok kişinin kanının haksız yere dökülmesini ve ileride de dökülecek olmasını engellemektedir. Yine, Allah’ın topluma olan rahmeti hırsızlık, yol kesicilik (eşkıyalık), zina
iftirası, zina ve içki içme suçlarına yönelik had cezalarında da görülmektedir. Çünkü bu had cezaları
sâyesinde, insanların malları ve ırzları korunmakta, toplumun güvenlik ve istikrarı sağlanmaktadır.32
Had cezaları suçlu için de rahmettir; çünkü suçluya had cezası uygulanmaması, kendisinin Allah’a isyana ve insanlara zarar vermeye devam etmesine neden olur. Bu ise, insanların öfkesine, ahirette de
Allah’ın azabına sebep olur. Aynı zamanda, had cezasının uygulanması, suçlunun önünde yeniden
temizlik, iffet ve istikamet üzere olma yolunu açmakta, böylece, kararsız ve tutarsız yaşamak yerine,
huzur içinde yaşaması mümkün olmaktadır. Çünkü suçlar, mağdurdan önce bizzat suçlunun hayatını
darmadağın eden psikolojik hastalıklardır.
30 Ebu Zehra, age, s. 35-45.
31 Buhârî, İman, I, 101; Müslim, Hudûd, el-Hudûd keffâratün li ehlihâ; A’lâmü’s-sünneti’l-menşûra, s. 210-215.
32 Ali b. Abdurrahman el-Hassûn, el-Ehdâfu’t-teşrîiyye li’l-ukûbât fi’l-İslâm, s. 19.

Cezalar, hastasına acı ilaç veren veya diğer organları kurtulsun diye organlarından birini kesen doktorun durumuna benzer. Doktor, nasıl ki bunu hastasına olan merhametinden dolayı yapıyorsa aynı
şekilde cezalar da hem ümmete hem de suçlulara bir rahmettir.
İbn Teymiyye şöyle demektedir: “Had cezalarını uygulamak, tıpkı Allah yolunda cihad etmek gibi
bir ibadettir. Bu sebeple hadleri uygulamanın, Allah’ın kullarına bir rahmeti olduğunu bilmek gerekir. Buna göre, valinin had cezasını uygulama konusunda ciddi olması, Allah’ın dinini tatbik
konusunda rahmet duygusuna kapılarak bundan vazgeçmemesi gerekir. Onun cezayı uygularken
amacı kendi öfkesini dindirmek veya insanlara karşı üstünlük taslamak değil, insanları münker
şeylerden alıkoymak suretiyle, insanlara merhamet göstermektir. Onun durumu, çocuğunu tedip
eden babaya benzer. Baba, annenin merhamet ve şefkate kapılarak işaret ettiği şeyi esas alıp
çocuğu tedip etmeyi bıraksa çocuk bozulur. Baba, çocuğunu, ona olan rahmetinden ve onun durumunu ıslah etmek amacıyla tedip eder. Bunu yaparken de çocuğunu sever ve onun tedibe muhtaç
olmamasını tercih eder. Babanın durumu hastasına kötü [acı] ilaç veren doktorun durumuna ve
yine kangren olan parmağı kesen, hacamat eden, damarı yaran doktorun durumuna benzer. Hatta onun durumu, rahmete nail olmak için kişinin acı olan ilacı içmesine veya bir takım zorluklara
tahammül etmesine benzer.”33
5. Toplumda Güvenliğin Sağlanması
İslam ve iman gerçek anlamda yaşandığında, güvenlik sebepleri de tam olarak sağlanmış olur. Ancak
insanlar arasında, kalplerine İslam ve imanın tam olarak yerleşmediği bir takım sıra dışı tipler bulunabilir ve bunlarda toplumun güvenliğini zedeleyecek bazı eğilimler bulunabilir. İşte, bu gibi tiplere karşı
Allah onların saldırılarını engelleyecek ve toplumu onların kuralsız hareketlerine karşı koruyacak bir
takım caydırıcı tedbirler koymuştur. Söz gelimi, onları caydırmaya ve başkalarını da onlar gibi hareket etmekten uzaklaştırmaya kefil olacak had cezalarını koymuştur. Örneğin; dini korumak için irtidat
haddini, canları korumak için kısas cezasını, ırz ve nesebi korumak için zina cezasını ve zina iftirası
cezasını, aklı korumak için sarhoş edici içki içme cezasını, yol güvenliğini ve ulaşımı korumak için yol
kesicilere yönelik cezayı, İslami otoriteyi korumak, ümmetin birliğinin bozulmasını ve dağılmalarını
önlemek üzere, isyancılara yönelik cezayı koymuştur. Bu sebeple, Yüce Mevlâ’nın iman ile emniyeti
aynı ayette bir arada zikrettiğini şu şekilde görürüz:
“Onlar ki iman ettiler ve imanlarına zulüm (şirk) karıştırmadılar… İşte güvenlik onlarındır ve doğru
yolda olanlar da onların ta kendileridir.” [En’âm, 82]
Şu halde, İslam’da cezalar intikam almak, acı çektirmek, insanın saygınlığını heder etmek için değil,
toplumun varlığını ve ahlâkını tehdit eden afetlere ve tehlikelere karşı toplumu korumak için konulmuştur. Söz gelimi, (eşitlik, ihsan, birr gibi) bütün unsurlarıyla birlikte adalet, fertlerin ve toplumların
hayatında güvenlik ve istikrarı temin eden şeydir. Adalet olmaksızın kurtuluş mümkün değildir. İstikrar,
güvenlik ve gelişmeyi gerçekleştirebilmede yegâne yolumuz adalettir.34
B. Cezanın Toplumu Islah Etme Üzerindeki Etkisi
İslam dini üzerinde şüphe oluşturmaya çalışanların pek çoğu, İslam Şeriatı’nda yer alan cezaların bir
açıdan vahşet içerdiğini, diğer açıdan da suçluyu teşhir etme niteliğine sahip olduğunu iddia ederler.
Bu iddiaya şu şekilde cevap verebiliriz:

33 Ahmed İbn Teymiyye, es-Siyâsetü’ş-şer’iyye fî ıslahi’r-râî ve’r-raiyye, el-Mektebetü’s-selefiyye, Mısır, s. 94.
34 Muhammed Mahfûz, el-Ukûbât fi’l-İslâm ve Hurriyyetü’l-insân, Merkezu âfâk li’d-dirâsât ve’l-buhûs, http://aafaqcenter.com.
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a) İslam’da cezalar toplumu himâye ve korumak için konulmuştur. Dolayısıyla ceza, toplumun maruz
kaldığı haksızlığa kaşı gösterdiği bir tepkidir. Ceza, bir yandan işlenen suç sebebiyle haklar ve ödevler dengesinde meydana gelen bozulmayı düzeltirken, diğer yandan adaleti gerçekleştirir, suçluya
yönelik ölçüsüz intikam duygularına engel olur ki, bu ölçüsüz tepkiler çoğu zaman mağdurun uğradığı
zarardan daha büyük zarara yol açar.
b) Katı bedenî cezalar, İslam Şeriatı nazarında ve örfünde büyük ve tehlikeli kabul edilen suçlara
yönelik olarak konulmuştur. Bu katılık, öncelikle suçun büyüklüğüyle uyumludur. İkinci olarak da hem
özel hem de genel anlamda caydırıcılık vazifesini gerçekleştirir. Beşerî kanunlarda ise, bu suçların
bir kısmı suç kabul edilmediği için hiç cezalandırılmamaktadır. Bir diğer nokta da şudur: Caydırıcılık
ancak ceza suç ile aynı cinsten olduğunda söz konusu olur. Meselâ Şâri zina suçunun cezasını sopa
vurma ve sürgün olarak belirlemiştir; çünkü gayr-i meşru yoldan lezzet elde eden bedene ceza uygulamak ve onu suç işlemenin şartlarının sağlandığı bölgenin dışına sürmek, zina eden kimsenin böyle
bir fiili tekrarlamasına engel olur. Hırsız, geçerli bir mazereti bulunmadığı halde, toplum güvenliğini
delmeyi kendisine uygun gördüğünden ona verilen ceza da tamamen yaptığı fiil cinsinden olmuştur.
Bu, tıpkı hastanın bedeninin diğer kısımlarını korumak için kangren olmuş organının doktor tarafından kesilmesine benzer.35
c) İslam, şartları tam olarak gerçekleşmedikçe herhangi bir had cezasını uygulamamaya son derece
büyük bir önem verir. Bu şartların pratikte gerçekleşmesi çok zordur. İslam, bu cezaların üzerinin örtülmesini teşvik etmiştir. Hz. Ömer (r.a.), şartlarının gerçekleşmediğini ve fakirliğin yaygın olduğunu gördüğü dönemde, hırsızlık suçuna had cezası uygulamamıştır. İslam tarihinin asr-ı saadet ve sahabe devirlerini inceleyenler, bu cezalardan tatbik edilenlerin sayısının son derece az olduğunu görür, bunlar da
istisnaî hallerdir. Had cezası, kişinin hürriyetini elinden alan hapis cezasından daha merhametlidir. Aynı
zamanda, had cezalarının uygulanmasını denetleyecek olan makam da devlettir. Devlet, bu cezaların
uygulanmasından önce, toplumda cezalar için sağlıklı ortamın bulunup bulunmadığını araştırır. Fakirlik
ve işsizliğin yüksek olduğu bir toplumda, hırsızlık haddinin uygulanması ya da iffetin ve şeriata uygun
evlilik yapma imkânının sağlanmadığı bir toplumda zina haddinin uygulanması adaletle bağdaşmaz.
d) İslam, yargının önüne varmadan önce, had cezalarının affedilmesini teşvik etmiştir. Abdullah b.
Amr b. As’tan rivayet edildiğine göre, Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
“Had cezalarını aranızda affedin. Dava bana ulaştığında artık cezayı uygulamak gerekli olur.”36
Şu halde, İslamî bakış açısına göre cezalar, hürriyetten ve bunun gereklerinden uzak değildir. Hatta
iyice incelendiğinde, İslamî bakış açısından; ortada ceza nizamı ile hürriyet nizamı arasında güçlü
bağlar bulunduğunu görürüz. Zira, İslamî ve insanî çerçevede adaletin gerçekleştirilmesi, özel ve genel maslahatların korunması ve fesat ve sapmanın her türüyle mücadele etmek için, cezaî hükümlerin konulması son derece normaldir. Bu yüzden, İslam’da ceza nizamı hürriyetleri sınırlama, insanları
hayatta eylem ve hareketten alıkoymak için konulmamış, yalnızca herkesin maslahatını korumak,
insanların birbirine haksızlık etmemesini temin etmek için konulmuştur.
C. Cezanın Suçluyu Islah Etme Üzerindeki Etkisi
İslam’da cezalar intikam, eziyet etmek ve insanın saygınlığını zedelemek için konulmamış, toplumun varlığını ve ahlâkını tehdit edebilecek afetler ve tehlikelere karşı toplumu korumak için konul35 Hüsnü el-Cündî, el-Makâsıdu’ş-şer’iyye li’l-ukûbât fi’l-İslâm, Dâru’n-nahda, Kâhire, 1. Baskı, 2005, s. 194.
36 Ebû Davud, Hudûd, 4378; Nesâî, Kat’u yedi’s-sârık, 4886. (Elbânî hadisin sahih olduğunu söylemiştir).

muştur. Buradan anlaşıldığına göre İslam’da cezalar, bütün boyutları ve ufukları ile birlikte insan hürriyetinin karşısına dikilmemekte, insanın hayat içinde hareket etmesine engel olmamaktadır. Aksine
bu cezalar, insanı bu hayatta tehlikelere karşı koruyan bir nizamdır. İslam’da ceza nizamını İslam’ın
değerler bütününden ayrı olarak değerlendirmek, İslam’a yönelik bir yanlışlık veya haksızlıktır. Çünkü bu şekilde yapılacak ayrım, İslam ceza nizamını çirkin göstermeye çalışır, onu olduğundan farklı
bir duruma sokar. Öyle ki, sanki İslam ceza nizamı daimi bir şekilde insana ve onun temel haklarına
karşı çekilmiş bir kılıç gibi algılanmaya başlar. Bu yüzden biz, İslam’ın ceza nizamına, adalet ve
hürriyet değerleri ile hükmedilen genel İslamî bağlam içinde bakmaya çağırıyoruz. Bütün cezalar,
adalet ve hürriyet çatısı altında uygulanmaktadır. Bunu esas almayan her uygulama, İslam’ın ceza
nizamı perspektifiyle bağdaşmaz. Cezaların rahatlama, intikam alma gibi duygularla değil, ıslah
amacıyla uygulanması gerekir. Fakihlerden biri, had cezası vuran kimsenin niyetinden bahsederken
bu durumu şöyle ifade etmiştir:
“O, had cezasını yerine getirmiş olmak için ve Allah’ın bu cezayı caydırma amacıyla koyduğu bilinciyle uygular. Şayet kendini rahatlatmak için vurursa günaha girmiş olur; çünkü bu, had cezası uygulamak değil haksızlıktır.”
İbn Teymiyye de aynı anlamı şu şekilde ifade etmektedir:
“Valinin had cezasını uygulama konusunda ciddi olması, Allah’ın dinini tatbik konusunda rahmet
duygusuna kapılarak bundan vazgeçmemesi gerekir. Onun cezayı uygularken amacı, kendi öfkesini
dindirmek veya insanlara karşı üstünlük taslamak değil, insanları münker şeylerden alıkoymak suretiyle, insanlara merhamet göstermektir.”37
Fakihlerin çoğunluğu, cezanın infazı sırasında suçluyu aşağılayan her uygulamanın, suçlunun ıslahı
çerçevesinin dışına çıkacağı konusunda ittifak etmişlerdir. Buna göre, cezayı infaz eden kişi suçluya
sövemez, hakaret edemez, bağlayamaz, yere doğru uzatamaz, elbiselerini soyamaz. Bu konuda İbn
Mesud’un şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Bizim dinimizde [suçluya ceza uygulanırken] onu uzatarak
[yatırmak], bağlamak ve elbiselerini soymak yoktur.”38
Cezanın uygulanmasından sonra kişiye, toplumdaki itibarı iade edilmelidir. Onun değerli bir işte
çalışmasını engellemek, herhangi bir şekilde duygusal işkence yapmak caiz değildir. Bu sebeple
Hz. Peygamber (s.a.v.), had cezası uygulanan bir kimseye “Allah seni rezil etsin!” denildiğini işittiği
zaman şöyle buyurmuştur: “Onun aleyhine şeytana yardım etmeyin. Ona, “Allah sana merhamet
etsin” deyin.”39
Resûlullah (s.a.v.)’ın sözünden, Müslümanları, kendisine had cezası uygulanan kimseyi bağışlamaya
ve onun yeniden şerefli bir hayata dönmesi için ona yardımcı olmaya, onun aleyhine şeytana yardımcı
olacak ve onu tekrar suç işlemeye yönlendirecek şekilde, ondan uzak durmamaya teşvik bulunduğu
açıkça anlaşılmaktadır. Bu sebeple, kamu görevlisi olabilmek için iyi hal ve gidişat sahibi olmayı öngören kanunlar, kendisine ceza uygulanmış kişiyi kendi köşesinde terk etmek suretiyle onun aleyhine
şeytana yardım eden kanunlardır. Bu durum, İslam Şeriatı’nın ortaya koyduğu ilkelerle bağdaşmaz.40

37 İbn Teymiyye, es-Siyâsetü’ş-şer’iyye, s. 128.
38 İbn Kudâme, el-Muğnî, IX, 7354.
39 Buhârî, 6780; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, VIII, 312.
40 Muhammed Beccâd el-Uteybî, es-Sultatü’t-takdîriyye li’l-kâdî fi’l-imtinâ ani’n-nutk bi’l-ikâb, Ma’hedü’l-Küveyt li’d-dirâsâti’l-kadâiyye ve’lkânûniyye, s. 30-31.

105

106

İslam’da ceza, intikam almak veya rahatlamak için değil, suçluyu ıslah etmek için konulmuştur. Cezanın uygulanması esnasında suçlu acı hissettiğinde, kesin olarak diğerlerine verdiği acıyı da hissetmiş
olacak, bu durum kendi vicdanında bir uyanışa yol açacak ve böylece pişmanlık duyarak sonuç itibarıyla suç sayılan bütün fiillerden vazgeçecektir.

Sonuç
Sonuç olarak şunları söyleyebiliriz:
İslam Şeriatı fertleri ve toplumu korumaya son derece büyük önem vermiş, fertler arasında kardeşlik
ve hoşgörü ruhunun yayılması için çalışmıştır. Bu sebeple, şu yolları kullanmak suretiyle bir fazilet
toplumu inşa etmeye çalışmıştır:
• İyiliği emredip, kötülüğü yasaklamak,
• Fuhşiyatı yaygınlaştırmayı, münker ve kötülük olan şeyleri terviç etmeyi haram kılmak,
• Caydırıcı cezalar koymak.
Buradan da anlıyoruz ki, toplumsal hastalıkların tedavisinde, İslam toplumunu tehlikelerden uzak
tutma konusunda cezalar son sırada gelmektedir. Aynı zamanda cezalar, suçlunun maslahatını da
gözetmekte, onun şahsiyetini zedelemek, haklarını çiğnemek için değil, onu ıslah ederek yeniden
düzgün ve faal bir insan olarak topluma kazandırmak için işlev görmektedir.
Bazı cezalarda yer alan şiddet unsuru, toplumun yapısı ve istikrarını hedef alan suçların tabiatının
gerektirdiği bir durumdur. Bu şiddet, gerçekte topluma zarar vermeyi düşünen kimseler için bir caydırmadır.
Diğer bir açıdan, şuna da işaret etmek uygun olur: Cezaların büyük çoğunluğu yargının içtihadına
bırakılmış olup, yargı, suçların gelişimine, şeriatın temel amaçlarına uygun olacak şekilde içtihatta
bulunur. Bu tip cezalar, “tazir” kapsamında yer alır.
Son olarak bu makale, İslam Ceza Hukuku’nun ak olan yüzünün ortaya çıkması ve İslam Şeriatını
bilmemekten kaynaklanan iddiaların çürütülmesi için mukayeseli çalışmalar yapılmasını tavsiye
etmektedir.
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Abstract
In Islamic Sharia punishments are determined for two types of crimes:
Punishments for the first type of crimes are determined by religion: Crimes requiring
“had” punishments and crimes requiring “diyet” and reprisals. Such crimes threaten
the existence of society or harm the basic order of society or they are committed
against right to life or physical integrity.
Second type of crimes are punished with punishments which are not prescribed by religion, in other
words they are punished with “tazir” punishments.
Punishments in the first group which are prescribed by religion according to the danger of crime are
turned towards crime rather than perpetrator. Thus, it is not possible for judges to absolve the perpetrator, to de-escalate or replace the punishment.
On the other hand, while giving punishments for the second type of crimes, the personality of perpetrator and factors pushing him into crime are taken into consideration by judges in a way which
ensures the protection of society and prevention of the repetition of crime.
Along with taking a set of principles which form basis for humane laws and modern criminal law into
consideration, criminal theory in Islam put them into practice in a different way. Islamic criminal theory
hasn’t gathered all of them in all punishments and in all the fights against different kind of crimes.
Accordingly, in crimes which are committed against the structure of society, in other words which require “had” punishments and reprisal, objective tendency dominates. That means, in such situations
only crime is taken into consideration to determine punishment. However, in crimes which require
“tazir” punishments the perpetrator and his redress are taken into consideration as the ambition to
rehabilitate criminal is at forefront and subjectivity overcomes objectivity.
Such philosophical perspective regards an act as crime and determines the nature of human right
related to the crime. Indeed, it is useless to impose a punishment if it has no benefit. In this context
it doesn’t make any difference, whether it is related to general or specific deterrence, rehabilitation of
criminals, the realization of justice or social defense against crime. Moreover, punishment in Sharia is
nothing short of matured programme which relates to the rehabilitation and socialisation of criminals.
Thus, Sharia has been successful on realizing harmony between nostrification and penalisation of a
certain act as crime and the realization of the aims of criminal policy.
For the matter of humane laws, such laws are adopted by people and they base on instable ideas
and value-judgments. An act which is deemed as crime today might be permitted in the future and it
might be within the scope of human rights. The reason behind this, is the development of law terms

in Western societies. In this context, perspectives on adultery, sexual perversion, drug use and prostitution could be given as examples. Western law-makers are inclined to make laws which determine
such acts free and nonpunishable. In this point of view, such acts are accepted in the scope of human
rights. West’s nonpunishable criminal policy causes the failure of such policy day by day. There is
always increase in crime rates. Rather than being a rehabilitation center, jails transformed into places
to bring up more dangerous criminals who have capacity to commit more severe crimes.
Accordingly, this study aims to answer that important question:
Are Sharial punishments strict, humiliating, contrary to the human rights and harmful to human dignity or are they in compliance with basic terms and general rules in Islam and capable to realize the
targets and aims of Sharial criminal policy?
Our study will be as follows:
Introduction
Distribution of punishments and concept of punishment in Sharia
Criminal theory in Islamic law
Parts of punishments in Islam
Capacity of Islamic criminal law to fight against modern crimes
Effects and targets of punishment in Islamic criminal law
General aims of penalizing in Islamic Criminal Law
Effects of punishment on the rehabilitation of society
Effects of punishment on the rehabilitation of criminal.
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مقدمة
العقوبات في الشريعة اإلسالمية مقدرة للعقاب على طائفتين من الجرائم ،األولى :هي جرائم الحدود
والدية والقصاص وهي التي تمس كيان المجتمع أو تضر بمصالحه األساسية أو تقع مساساً بالحق في
الحياة وفي سالمة الجسم والثانية :هي الجرائم األخرى وهي التي يعاقب عليها بعقوبات غير مقررة أو
تعازير ،ونظراً لخطورة الجرائم المنتمية إلى الطائفة األولى فإن العقوبات المقررة بشأنها تتجه أساساً
إلى الجريمة وتغفل شأن المجرم ولهذا لم يكن للقاضي أن يعفي من العقوبة أو يخففها أو يستبدل غيرها
بها ،أما العقوبات المقررة لمواجهة جرائم الطائفة الثانية فإنه يراعي فيها شخصية المجرم ودوافعه
وفق ما يراه القاضي محققاً الحماية للمجتمع ومنع الجاني من العودة إلى اإلجرام.
ونظرية العقاب في اإلسالم ،وان كانت تأخذ بذات المبادئ العامة التي يستند إليها القانون الوضعي وفقه العقاب الحديث
إال أنها تطبقها بطريقة مغايرة فهي لم تجمع بين تلك المبادئ في كل العقوبات وفي مواجهة كافة الجرائم وهكذا إزاء
الجرائم التي تمس كيان المجتمع وهي الحدود وجرائم القصاص يسود االتجاه الموضوعي وحده ،أي ينظر إلى الجريمة
دون فاعلها  ،وعندما يتعلق األمر بجرائم التعزير يقفز غرض التأديب واإلصالح إلى المقام األول فيتغلب االتجاه
الشخصي على االتجاه الموضوعي ،حيث ينظر إلى الجاني وكيفية إصالحه.
جرم أي فعل من األفعال وتعاقب عليه ،كما تحدد طبيعة الحق اإلنساني فيه.
فهذه الرؤية الفلسفية هي التي تُ ِّ
ألنه ال فائدة من تشريع عقاب غير مُج ٍد وال يحقق الهدف والغاية منه ،سواء تعلق األمر بالردع بنوعيه الخاص والعام،
أو إصالح الجناة وتأهيلهم ،أو تحقيق العدالة والدفاع االجتماعي ضد الجريمة ،باإلضافة إلى كون العقاب في الشريعة
ليس سوى جزء من برنامج وخطة متكاملة إلصالح الفرد والمجتمع وهدايتهما إلى السعادة.
وبذلك تمكنت الشريعة من تحقيق االنسجام والتناسب الكامل والتام بين التجريم والعقاب وتحقيق أهداف السياسة العقابية
الشرعية.
أما في القوانين الوضعية فإنها ترتكز على منظومة فكرية وقيمية متطورة وغير ثابتة ،فالفعل الذي يُجرمه القانون اليوم قد
يصبح مباحاً غداً ،أو حقاً من حقوق اإلنسان بسبب تطور المفاهيم الحقوقية داخل المجتمعات الغربية ،مثل تطور النظر إلى
ُشرع الوضعي الغربي يتجه نحو النَّص على إباحة هذه األفعال
جرائم الزنا والشذوذ الجنسي وتعاطي المخدرات والبغاء ،فالم ِّ
إباحة مطلقة ،وعدم اعتبارها جرائم معاقباً عليها ألنها تدخل في خانة الحق اإلنساني ،هذا في الوقت الذي يتأكد فيه يوماً بعد
يوم فشل السياسات العقابية الغربية بسبب عدم تجريم هذه األفعال والمعاقبة عليها .فمعدالت الجريمة في ارتفاع مستمر وقد
تحولت السجون من مراكز إصالح وتأهيل إلى مراكز ومؤسسات تخريج مجرمين محترفين أشد خطورة وإجراماً،
وعليه فالسؤال المهم الذي تحاول هذه الورقة أن تجيب عنه هو:
هل العقوبات الشرعية قاسية ومهينة ومخالفة لحقوق اإلنسان ومنتهكة لكرامته؟ أم أنها منسجمة تماماً مع المفاهيم
والمبادئ العامة لحقوق اإلنسان في اإلسالم ،وتحقق أهداف وغايات السياسة العقابية الشرعية؟
وستكون هذه المداخلة وفق الخطة التالية:
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مقدمة
المبحث األول :أساس العقوبة وتقسيمها في الشريعة
المطلب األول  :نظرية العقوبة في الفقه اإلسالمي
المطلب الثاني  :أقسام العقوبة في اإلسالم
المطلب الثالث  :مواكبة القانون الجنائي اإلسالمي لجرائم العصر
المبحث الثاني  :أهداف العقوبة وأثرها في القانون الجنائي اإلسالمي
المطلب األول  :المقاصد العامة للعقاب في اإلسالم
المطلب الثاني  :أثر العقوبة في إصالح المجتمع
المطلب الثالث  :أثر العقوبة في إصالح الجاني
خاتمة
المبحث األول :أساس العقوبة وتقسيمها في الشريعة
تقوم فكرة العقاب في الشريعة اإلسالمية على رعاية المصالح العامة والخاصة والتي ال تتم إال عن طريق دفع
التجاوزات األخالقية والمفاسد الشرعية ،غير أن النهي عن تلك المفاسد الضارة دون أن يكون مشفوعا بجزاء اليكفي
بل قد تتحول إلى عبث،فالشارع الحكيم لم ينزل األحكام للصفوة من الناس التي تبادر لترك الممنوعات حياء ورغبة في
مرضاة اهلل،بل لعموم الناس ومن ثمة كان للعقاب في اإلسالم أسس وأقسام.
المطلب األول :نظرية العقوبة في الفقه اإلسالمي:
للعقاب في الشريعة اإلسالمية أصول يستند إليها يمكن حصرها في ما يلي:
أوال :إقامة التدابير لمنع وقوع الجريمة:
عملت الشريعة اإلسالمية على منع اإلجرام بعدة طرق منها:
 تهذيب النفس وذلك بتقوية الضمير ألنه الضمانة األساسية التي تمنع الفرد من اقتراف الجرم ،وقي سبيل تحقيق هذاالبعد تأتي العبادات 1في المقام األول  ،فالصالة عمود الدين إذا حافظ المؤمن عليها طهرت قلبه من األحقاد وأنارت
الص َل َة َت ْن َهى َعن ْال َف ْح َشاء َو ْالم َ
ُنك ِر ﴾ العنكبوت :آية .45
دربه في الحياة وصانته من اقتراف المعاصي قال تعالى ﴿ :إِ َّن َّ
ِ
ين آ َمنُ ْ
وا ُك ِت َب َعلَي ُ
الصيَا ُم َك َما ُك ِت َب َعلَى الَّ ِذ َ
وللصوم نفس األثر في السمو بالنفس قال تعالى﴿ :يَا أَُّي َها الَّ ِذ َ
ين ِمن َق ْبلِ ُك ْم
ْك ُم ِّ
لَ َعلَّ ُك ْم َتتَّ ُق َ
ون البقرة :آية . 185والزكاة تداوي النفوس المريضة وتربي فيها خلق البذل والعطاء قال تعالىُ ﴿ :خ ْذ ِم ْن
َّ
ِّ
ً
للّ
ِّ
َ
َ
َ
َ
ُ
صَ
ال َتك َس َك ٌن ل ُه ْم َوا َس ِمي ٌع َعلِي ٌم﴾ األنفال ، 103 :أما الحج فهو
صدَقة تُطه ُ
ْه ْم إِ َّن َ
يهم ِب َها َو َ
أَ ْم َوالِ ِه ْم َ
صل َعلي ِ
ِّر ُه ْم َوت َزك ِ
مدرسة روحية للتآلف والتآخي بين الناس.
 إشاعة الفضائل بين الناس وذلك بعدة طرق منها األمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتي هي أحسن فمن شأن ذلكمنع وقوع الجرائم وإشاعة خلق الخوف من ارتكابها لما ينال مرتكبها من تقريع بين الناس  ،ومن جهة أخرى منع
اإلسالم اإلعالن عن الجرائم واعتبر الجريمة المعلنة جريمتين  :جريمة الفعل وجريمة اإلعالن عنها قال تعالى ﴿ :إِ َّن
اب أَلِي ٌم ِفي ُّ
الد ْنيَا َو ْال ِخ َر ِة َواللَُّ َيعْلَ ُم َوأَنتُ ْم َل َتعْلَم َ
اح َش ُة ِفي الَّ ِذ َ
ُحب َ
الَّ ِذ َ
ين آ َمنُوا لَ ُه ْم َع َذ ٌ
ُون النور 19 :وقال
ُّون أَن َت ِش َ
يع ْال َف ِ
ين ي ِ
 1اإلمام محمد أبو زهرة  ،العقوبة،دار الفكر العربي  ،ص 26 -25

ُّ
كل أمتي معافى إال المجاهرين ،وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل ً
عمل ثم يصبح وقد ستره اهلل؛ فيقول :يا فالن
2
عملت البارحة كذا وكذا ،وقد بات يستره ربه ،ويصبح يكشف ستر اهلل عنه .
ثانيا :ال عقوبة إال بدليل شرعي
والدليل الشرعي يشمل الكتاب والسنة واإلجماع والقياس  ،واألدلة المختلف فيها  ،فعقوبات الحدود باالستقراء جاء النص
القرآني في تحديدها ،عدا مقدار حد الشرب الذي كان بنص نبوي  ،وألن الحدود جاءت لحماية المجتمع من الرذائل
والفاسد لم يتركها اهلل تعالى عرضة لالجتهاد يطالها التبدل عبر األزمنة واألمكنة واألحوال واألعراف ،أما بقية الجرائم
فإن القاضي ينظر للجريمة فإن وجد نصا من كتاب أو سنة أو إجماع طبق النص ،وإال اجتهد مستعينا باألدلة الشرعية
ين َحتَّى َن ْب َع َث َر ُس ً
ألنه اليتصور أن ترد عقوبة بدون دليل شرعي مصداقا لقوله تعالىَ ﴿ :و َما ُكنَّا ُم َع ِّذ ِب َ
وال ﴾ اإلسراء19:
قالت طائفة من العلماء العذاب شامل للدنيوي واألخروي ، 3كما تدل على ذلك القواعد األصولية ومنها مانص عليه
األصوليون بقولهم  :األصل في المنافع اإلذن أو اإلباحة  ،واألصل في المضار التحريم أو الحظر وهو مذهب الرازي
واألسنوي والبيضاوي والقرافي وغيرهم 4يقول محمد سالم مدكور  :هناك أمران  :أمور منصوصة محددة معينة مبينة
وهذه التي اليجوز تخطيها أو مجاوزتها ومنها القصاص والحدود والكفارات  ...،وغيرها وهناك أشياء لم تحدد ولم تعين
أحكامها صراحة وإن كانت داخلة تحت نطاق االجتهاد والنظر الفقهي اإلسالمي ،وهذه التي أوجدت شريعة اإلسالم فيها
مجاال للفقيه أن يتصرف ويعطي حكم بعض األشياء لبعض األشياء تحت إشراف القواعد  ...وتطبيقا لهذا فإن الفقيه
5
يستطيع أن يحكم باإلباحة في مالم ينص الشرع على إباحته صراحة  ،كما يستطيع أن يحكم بالحظر كذلك.
فالشريعة اإلسالمية أفسحت المجال للفقيه أن يجتهد للنوازل التي لم يرد نص شأنها بناء على األدلة الشرعية  ،بخالف
القانون الجنائي الوضعي الذي يعتبر كل فعل لم يرد بشأنه نص يخرج من دائرة التحريم.
ثالثا :سقوط الحدود والقصاص إذا كانت هناك شبهة
والمراد بدفع الحدود والقصاص بالشبهات ،هو دفع وإسقاط العقوبة الحدية أو القصاص لقيام الشبهة القوية  ،الشبهة
المؤثرة في الدرء  :هي الشبهة القوية المحتملة ،ال مطلق الشبهة ويقول الفقهاء بشأنها هي التي تشبه الثابت وليس بثابت،
أي  :تشبه الحقيقة الثابتة بأن تكون قوية 6.وذلك كمن وطأ أجنبية ظنا منه أنها امرأته  .ودرء الحدود بالشبهات مجمع
عليه بين الفقهاء لقوله (ص) :ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم 7وقد كان النبي (ص) يلتمس الستر على المجرم،
ومن ذلك قصة ماعز  ،ثم إن للقاضي أن يستبدل عقوبة الحد بغيرها إذا رأى ذلك  ،القصاص يدرأ بالشبهة كالحدود ،
سواء كانت الشبهة في الفاعل كمن قتل قاتل مورثه وقد عفا أحد الورثة وهو ال يعلم بالعفو  ،فال قصاص عليه  .فعلى
القاضي عند تنزيل الحكم على الواقعة في الحدود والقصاص مراعاة الشبهة المؤثرة في ذلك  ،سواء كانت في الفاعل أم
المحل أم المدرك باختالف العلماء  ،أم في تفسير إقرار المكلف ونحوه.
ومما تجدر اإلشارة إليه أن التعزير ال يسقط بالشبهة  ،بل يثبت معه، 8لكن ثم مبدأ آخر يطبق على عقوبة التعزير  ،وهو
أن العفو عن العقوبة مقدم على إثباتها  ،وذلك إذا قام مقتضيه  ،كأن تكون البينات غير كافية في إيجاب التعزير ونحو
ذلك ،فإنه ال عقوبة إال بحجة.9
يقول اإلمام أبو زهرة :والشبهات التي تسقط الحدود أو تؤثر في لزوم العقوبات المقدرة قصاصا أو حدا يمكن ضبطها
في أقسام أصلية أربعة  .أولها  :مايتعلق بركن الجريمة  ،والثاني  :يتعلق بالجهل النافي للقصد الجنائي في االرتكاب ،
10
والثالث :يتعلق باإلثبات  ،والرابع :يتعلق بتطبيق النصوص على الجزئيات والخفاء في التطبيق على البعض.
 2أخرجه أبو هريرة ض رقم  .6069ومسلم رقم  .2990وأخرجه أبو نعيم في حلية األولياء رقم  ، /255وأورده األلباني في صحيح الجامع رقم.5412
 3أبوحيان األندلسي  ،تفسير البحر المحيط  ،ط ، 1983، 2دار الفكر  ،ص .16/6
 4فخر الدين الرازي ،المحصول  ،تحقيق طه جابر العلواني  ،مؤسسة الرسالة ،ط.121/3 ، 1996، 3
 5محمد سالم مدكور  ،نظرة اإلباحة عند األصوليين والفقهاء  ،دار النهضة العربية  ،ط ، 1984 2ص .507-506
 ٦الشوكاني  ،نيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيار  ،دار الحديث ،مصر ،ط118 \ 7 ، 1993، 1
 ٧أخرجه الترمذي في كتاب الحدود ،باب ما جاء في درء الحدود ،برقم  ،1344والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الحدود ،باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات 23/8
 8عبد القادر عودة  ،التشريع الجنائي اإلسالمي  ،مقارنا بالقانون الوضعي  ،دار الكتاب العربي .216 /1 ،
 9ابن القيم الجوزية  ،إعالم الموقعين عن رب العالمين  ،دار الكتب العلمية  ،ط.119/2 ، 1991 ، 1
 10اإلمام محمد أبو زهرة  ،مرجع سابق  ،ص .200
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رابعا :المساواة في العقوبة
في الشريعة اإلسالمية فإن مبدأ المساواة أمام القانون يرتكز على مبدأ المساواة العامة التي أقرها اإلسالم حين اعتبر
الرسول ص الناس سواسية كأسنان المشط ،ال فضل لعربي على عجمي ،وال لعجمي على عربي ،وال ألحمر على
أسود ،وال ألسود على أحمر إال بالتقوى 11والشريعة منزلة من طرف اهلل سبحانه وتعالى والناس أمامها متساوون ،ال
فرق بين رئيس أو مرؤوس ،أو بين غني أو فقير ،أو بين رجل أو امرأة ،بل تطبق عليهم جميعاً دون محاباة ألحد أو
تمييز لسبب من األسباب .وهذا ما أوضحه وأكده الحديث الصحيح المروي عنه  ،rعندماُ ،طلب منه أن يعفو عن سارقة
من قريش ،فصعد المنبر وخاطبهم ً
قائال« :إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ،و إذا سرق
12
فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ،وأيم اهلل لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها .
والمساواة في عقوبات الحدود بينة ألن الشريعة وضحت العقوبة وحددتها ،وال يجوز للقاضي أو اإلمام تغييرها بغيرها
فإذا توفرت شروط التجريم أخذ بها شرعاً ووجب تطبيق العقوبة المقررة للجريمة دون زيادة أو نقصان ،ودون األخذ
بالحسبان أوضاع الجاني الشخصية ،ومرتبته االجتماعية ،ومدى تجاوبه مع العقوبة .فالحدود تخضع لمبدأ المساواة
المطلقة في إقامتها أما في جرائم القصاص فالمماثلة والمساواة واضحة بين العقوبة والجريمة .،وإذا كان المسلمون
متساوين أمام الشريعة فهم متساوون أمام القضاء ،من جهة خضوعهم لواليته ،واإلجراءات المتبعة في إقامة الدعوى،
وأصول المرافعة ،وقواعد اإلثبات وتطبيق النصوص وتنفيذ األحكام ،ووجوب تحري العدالة بين الخصوم فال فرق بين
فرد وفرد ،بل حتى األعداء يظفرون بعدالة القضاء والمساواة أمامه.13
ونص الفقهاء بالتسوية بين الخصمين ،ليس فقط في السالم والكالم واإلذن بالدخول في المجلس  ،بل يستحب للقاضي أن
يساوي بينهما حتى في الميل القلبي ،وهذا أقصى درجات المساواة أمام القضاء .كما جرت السنة اإلسالمية على محاكمة
الخلفاء والوالة ،وتقديمهم إلى ساحة القضاء ،فيما إذا كان لهم خصم ،وإذا كانت لهم دعوى على أحد فإنهم يرفعون أمرهم
إلى القاضي ليحكم بينهم.
ومبدأ المساواة من أهم المبادئ اإلسالمية المستفادة من نصوص الشريعة العامة المقررة للمساواة بين الناس ،وقد قررت الشريعة
اإلسالمية هذا المبدأ أمام النصوص الجنائية تطبيقاً
ً
كامال .ولم تقر أًيّا من االستثناءات الموجودة في القوانين الوضعية.14
ومن أمثلة المساواة في العقوبة عدم تأثير العقيدة في القصاص ،ولذلك نص كثير من الفقهاء أن المسلم يقتل بغير المسلم،
ومنهم أبو حنيفة  ،والنووي  ،وابن أبي ليلى ،وقد رجح هذا القول اإلمام أبو زهرة ألنه يتفق مع سماحة اإلسالم ،وألن
أساس القصاص هو المساواة في النفس اإلنسانية .15
المطلب الثاني  :أقسام العقوبة في اإلسالم
مفهوم العقوبة لغة وشرعا:
العقوبة لغة :اسم للفعل عاقب ،يقال اعتقب الرجل خيرا أو شرا بما صنع أي كفأه  ،والعقاب هو المجازة بفعل السوء
واألخذ بالذنب.16
وشرعا :العقوبة هي موانع قبل الفعل زواجر بعده  ،أي العلم بشرعيتها يمنع اإلقدام على الفعل  ،وإيقاعها بعده يمنع من
العودة إليها ،17والعقاب هو جزاء بالضرب أو القتل أو القطع أو الرجم.18
 2 11مسند اإلمام أحمد .114/5
 3 12رواه مسلم في صحيحه ،بيروت :دار الكتب العلمية ،ط1977م ج 2ص  .47ورواه البخاري كذلك باختالف بسيط َ
«س َر َقت» انظر الصحيح ط -بيروت :دار الجيل(د.ت) ج  9ص199
«فعَلت» بدل َ
باب الحدود .وسنن الترمذي ج  3ص  457ح1430 -
 13محمد تهامي دكير خصائص العقوبة في الشريعة اإلسالمية ،مجلة البصائر ،فكرية فصلية  ،عدد  32 :سنة .2004
 1 14د .أحمد األشهب ،المسؤولية الجنائية في الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية ،طرابلس (ليبيا) ،الناشر جمعية الدعوة اإلسالمية ،ط4991 -1م ،ص 92
 15اإلمام أبو زهرة  ،مرجع سابق .354 ،
 16ابن منظور  ،لسان العرب  ،دار الجيل  ،بيروت  ،لبنان .1988 ،
 17ابن عابدين  ،الحاشية  ،دار الكتب العلمية  (،د ت ).140/3 ،
 18نفس المرجع .140/3،

وقد فرق الفقهاء بين العقوبة والعقاب  ،فالعقوبة ما يقع على المجرم من جرائم ارتكبها وثبتت بحقه شرعا  ،كالقتل
والسرقة والزنا وغيرها  ،فيناله العقاب من حد أوقصاص أو تعزير في الدنيا  ،أما العقاب فهو ما يلحق المجرم من في
اآلخرة من عقاب ،إذا اقترف جرما ثابت  ،ولم تقع عليه عقوبة في الدنيا.
أقسام العقوبة:
الشريعة اإلسالمية تجمع بين البعدين القضائي والدياني في األفعال  ،ومن ثمة فإن المجرم إذا اقترف جرما  ،وأفلت من
العقاب الدنيوي  ،يلحقه العقاب األخروي إال إذا تاب ألن الشريعة تأخذ بالنيات قبل البينات.
وعليه يمكن تقسيم العقوبات في الشريعة إلى:
العقوبات النصية ،وهي التي ورد نص شرعي بشأنها  ،وتشمل مايلي:
الحدود :وهي عقوبات مقدرة وجبت حقا هلل تعالى.19
والحدود هي ماكان حق اهلل فيها غالباً  ،ألن األصل فيها حماية المجتمع ،وحفظ الكليات الخمس  ،وألجل ذلك قدرها
الشارع ولم يترك لولي األمر تقدير الحد  ،ألن تقدير العقاب فيها يرجع إلى مقدار مالحق المجتمع والفضيلة من أذى .
واختلف الفقهاء في تحديد عددها فمنهم من جعلها سبعة ومنهم من أوصلها إلى ثالثة عشرة  ،فجعل السحر وسب األنبياء
والزندقة وترك الصالة والصيام من ضمنها وسبب االختالف يعود إلى أن من نظر إلى كل مايضر المجتمع من جرائم
ألحقها بالحدود  ،أما من رأى أن الحدود هي ما ورد النص صراحة بشأنها اقتصر على عدد معين
والعقوبات التي اعتبرت حدودا هي  :حد الزنا  ،حد القذف  ،حد السرقة  ،حد الشرب  ،حد قطع الطريق  ،حد الردة ،
فهذه العقوبات بمنزلة الحد الفاصل الذي يمنع األشرار من اقتحام حمى األخيار.20
القصاص:
معناه المساواة  ،ويتالقى معناه اللغوي مع معناه الشرعي بمعنى المساواة بين الجريمة والعقوبة ،ألن القصاص تتبع
الجاني حتى ال يترك بدون عقاب  ،والقصاص شرعا :هو عقوبة مقدرة شرعا وجبت حقا للعبد .وألن حق العبد فيه
أرجح يجوز العفو فيه.
والجرائم المقتضية للقصاص والدية هي:
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 قتل عمد حصل فيه عفو أو تنازل عن قصاص ،فيتلخص أن القتل على خمسة أنواع :العمد  ،شبه العمد ،الخطأ  ،ماجرى مجرى الخطأ  ،بسبب:

 19شمس الدين السرخسي  ،المبسوط دار المعرفة  ،بيروت  ،لبنان  ،ط.36/9 ، 2
 20اإلمام أبو زهرة  ،مرجع سابق ،ص .84
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21

العقوبات التفويضية  :لم تنص الشريعة علي مقدار كل العقوبات ،بل نصت على ما يصون المجتمع  ،وتركت الباقي
الجتهاد الفقهاء والقضاة ،حسب تطورها ومراعاة للواقع واألحوال ،ويسمى هذا النوع من العقوبات بالتعزير ،وهو
22
عقوبة غير مقدرة بيد الحاكم أدناها نظرة شزر وأعالها القتل أما الشروط الواجب توفرها في عقوبة التعزير فهي:
 أن يكون الباعث على إقامتها رعاية المصالح المقررة شرعا وليس اتباع األهواء والشهوات ورعاية المصالح غير المعتبرة أن يكون هناك تناسب بين العقوبة والجريمة. أن يكون هناك مساواة في إقامة العقوبة فال اعتبار للمكانة االجتماعية أو الطائفية أو غيرها. أن تكون العقوبة المقررة نافعة ناجعة في القضاء على الشر.المطلب الثالث  :مواكبة القانون الجنائي اإلسالمي لجرائم العصر
يدعي كثير من المشككين عدم قدرة التشريع الجنائي اإلسالمي على مواكبة القضايا الجديدة في مجال الجريمة ،ويرون أن
هذا التخلف يطال مستجدات مثل االتجار في المواد النافعة والضارة ،والجريمة االلكترونية ،وغسيل األموال ،وجنايات
األطباء ،وإفشاء السر المهني ،ومخالفة قواعد المرور ...إلخ.
والدارس للتشريع الجنائي اإلسالمي يرى أنه قسم العقوبات إلى نوعين  :قسم عقوباته محددة ويشمل الجرائم والمنصوص
على مقدار عقوبتها في الحدود ،والقصاص  ،والديات  .أما القسم األخر فعقوبته غير محددة وهو مايسمى بالتعزير ،وهذا
القسم ترك الشارع الحكيم لولي األمر سلطة االجتهاد في تحديد العقوبة فيه بما يتفق مع.
مقاصد الشرع ومبادئه  ،ألن الجرائم تتطور وتتبدل عبر الزمن  ،فقد تدرج بعض التصرفات ضمن الجرائم المعاقب
عليها  ،وفي المقابل قد يرفع التجريم عن بعض األفعال لتغيير المناط فيها وألجل ذلك كان لولي اليد الطولى في االجتهاد
في تحديد العقوبة في القضايا المستجدة بما يتالئم مع األوضاع واألحوال  ،بما يضمن حملية المجتمع ويصونه ،وبما
يحقق مقاصد الشرع.
وعليه فإن الفرق بين الجرائم التي نصت الشريعة ابتداء على عقوبته ،والجرائم التي لولي األمر حق االجتهاد في تحديد
حكمها  ،هو أن األولى ال يمكن أن تلغى عقوبتها ألنها تدخل ضمن المفاسد التي قصد الشارع تحريمها  ،أما الثانية فقد
يباح الفعل فيها إذا اقتضت مصلحة شرعية عامة ذلك.23
ونظرا لمرونة النظام العقابي قي اإلسالم خاصة في مجال التعزير ،مكن من مواكبة كل جديد فبعالم الجرائم ،وجعله
ساحة خصبة لالجتهاد ومصدر فخر واعتزاز للتشريع اإلسالمي لقابليته للتجدد والمتابعة  ،يقول د محمد البلتاجي :تشمل
دائرة التعزير آالف الجنايات والمخالفات في كل مجاالت الحياة  ،االقتصادية مثل :تزييف النقود واالستيالء عل المال
العام ...الخ ،األخالقية مثل  :معاكسة النساء وإفساد النشء خلقيا ...الخ ،والصحية  :مثل جنايات األطباء الموكول لهم
أمر عالج الناس ،وصناعة األدوية المغشوشة  ،وتزييف تواريخ صالحيتها ...الخ .واألسرية مثل إهمال ولي األمر
األسرة واإلنفاق عليها أوعالج أفرادها أو اإلهمال في تربية األبناء وتعليمهم ...الخ  ،والمرورية مثل قيادة مركبة غير
صالحة ،أو تعرض الناس في الطريق للحوادث ...الخ ،أو القضائية مثل جور القاضي ومخالفته للقانون عمدا ،وشهادة
الزور ...الخ
 21ابن قدامة  ،المغني  ،مكتبة الرياض الحديثة 759/7 ،
 22اإلمام أبو زهرة  ،مرجع سابق  ،ص.77
 23عبد القادر عودة  ،مرجع سابق  ،ص .78

وغير ذلك كثير مما يشمل كافة مجاالت الحياة بإطالق ،وسلطة ولي األمر في التحريم سلطة مطلقة  ،غير محكومة إال
بمقاصد الشريعة العامة في تحقيق العدل والمصلحة .فالتعزير  -إذن  -هو المجال المتجدد المرن للتجريم في المجتمع
اإلسالمي وهو -في ما يبدو  -جانب من عظمة الشريعة اإلسالمية ،التي تجمع في كل مجال بين الثابت والمتطور ...
وهما سنة كونية ،مجالهما الذي يشرع االجتهاد له ،بحسب شروطه وقواعده المقررة في اإلسالم.24
المبحث الثاني :أهداف العقوبة وأثرها في القانون الجنائي اإلسالمي
تنبع فكرة العقوبة في اإلسالم من رعاية مصالح الناس العامة والخاصة ،التي التحفظ إالبدفع المفاسد األخالقية،
والتجاوزات األخالقية  ،غير أن األمر عن الفعل أو النهي عنه اليكفي لوحده لوقف الجريمة  ،ومن ثمة كان للعقاب دور
الزجر والردع وحماية منظومة المصالح في المجتمع.
المطلب األول :المقاصد العامة للعقاب في اإلسالم
أوال :حفظ المقاصد الكلية الكبرى
اتفقت األمة بل سائر الملل على أن الشريعة جاءت للمحافظة على الضروريات الخمس وهي الدين والنفس والنسل والمال
والعقل ،وعلمها عند األمة كالضروري ،ولم يثبت ذلك بدليل معين وال شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه بل علمت
مالءمتها للشريعة بمجموع أدلة ال تنحصر في باب واحد ،25و استقرار حياة النَّاس دينياً ودنيوياً متوقف عليها ،ومرهون
بحق ِّ
بحفظها ،فإذا ما ُف ِقدت اختلَّت الحياة في الدنيا ،وانعدم النظام في المجتمع ،ووجب العقاب ِّ
مفرط ومتهاون .وحفظ
كل ِّ
الضروريات الخمس هو الهدف األساسي للعقوبات الشرعية ،حيث جاء اإلسالم ليحفظ لإلنسان دينه ونفسه وعرضه
وعقله وماله ,واعتبر حماية هذه األشياء الخمسة من أهم مقاصده التشريعية.
محددة رادعة ِّ
حرم اإلسالم كل مايطال تلك الضروريات ،وفرض عقوبات َّ
بحق المعتدين أيّا كانوا ، ،ولم يأت هذا
التحريم والعقاب الَّذي يترتَّب على انتهاكه إال بعد تشريع ما يشبع تلك الرغبات والدوافع من الحالل الطـيِّب ،فلم يقمع
الشرع الحنيف حاجة من الحاجات ،بل جعل لها السبيل اآلمن السليم لبلوغها ،والوصول بصاحبها إلى الغاية اإلنسانية
الفضلى المرجوَّة من ورائها ،وبذلك يعيش النَّاس جميعاً سعداء آمنين في ظالل العدالة اإللهية.
ُْ
َْ
َاب لَ َعلَّ ُك ْم َتتَّ ُق َ
ون﴾
ففي مجال حفظ النفس حرم اهلل القتل وجعله من الكبائر قال تعالىَ ﴿ :ولَ ُك ْم ِفي ْال ِق َ
اص َحيَا ٌة يَا أولِ ْي األلب ِ
ص ِ
البقرة 179 :حيث رتب عليه عقوبة القصاص.
حرم اإلسالم االعتداء على األعراض في المجتمع  ،والخروج عن المنهج القويم إذ يؤدي ذلك إلى انقطاع النسل
كما َّ
ال َت ْق َرب ْ
واختالط األنساب وضياع األسر وتفكك الروابط وانتشار األمراض وهالك الناس قال تعالى َ ﴿ :و َ
ُوا ِّ
الز َنى إِنَّ ُه َك َ
ان
اح َش ًة َو َساء َسب ً
يال﴾اإلسراء 32 :ورتَّب على انتهاك هذه الحرمات عقوبات زاجرة تجعل األعراض بمنأى عن العدوان،
َف ِ
ِ
ً
ِّ
وتحقيقا لذلك فرض عقوبة القذف ـ وهو االتهام ِّ
بالزنا والفاحشة دون دليل ـ وزيادة على عقوبته الجسدية أمر بحرمان
ْ
َ
ُ
ْ
ْ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
ً
َ
َ
ُ
ُ
اجلِدوه ْم ث َما ِن َ
َرم َ
القاذف من قبول شهادته قال تعالىَ ﴿ :والَّ ِذ َ
ين َجل َدة َول تقبَلوا
ين ي ْ
ات ث َّم ل ْم يَأتوا ِبأ ْر َب َع ِة ش َهدَاء ف ْ
ُون الم ْ
ُح َ
صن ِ
ُ
اس ُق َ
ون﴾ النور 4 :كما جعل عقوبة الزنا عقوبة شديدة تحجز النَّاس عن هذه الجريمة الكبرى
لَ ُه ْم َش َها َد ًة أَبَداً َوأ ْولَِئ َك ُه ُم ْال َف ِ
ْ
ْ
ٌَ
﴿الزا ِني ُ
ون ب َّ
َّ
ُ
ُْ
َ ْ َ
َة َو َّ
قال تعالىَّ :
الزا ِني َف ْ
اللِ
اجلِ ُدوا ُك َّل َو ِ
ين اللِ إِن كنتُ ْم تُ ْؤ ِمنُ َ ِ
اح ٍد ِّم ْن ُه َما ِم َئة َجل َد ٍة َول َتأ ُخذكم ِب ِه َما َرأفة ِفي ِد ِ
ْ
ْ
ٌ
َ
ْ
َ
ِّن الم ْ
ُؤ ِم ِن َ
َو ِم ْال ِخ ِر َوليَش َه ْد َعذا َب ُه َما طا ِئ َفة م َ
ين﴾النور.2
َو ْالي ْ
وحفظ لإلنسان عقله ,ألن العقل مناط التكليف ,فاإلنسان لم يخلق عبثا متروكا لذاته وللذاته ,بل عليه تكاليف في كل لحظة
تجاه ربه ونفسه وأهله وجماعة المسلمين والبشرية عامة ،ولذلك حرم تعاطي الخمر وكل مايفسد العقل ورتب القوبة على
اب َو َ
ْس ُر َو َ
ين آ َمنُ ْ
َّ َ
األ ْز َ
س مْ
ذلك  ،قال تعالى﴿ :يَا أَُّي َها الَّ ِذ َ
نص ُ
اج َت ِنبُو ُه لَ َعلَّ ُك ْم
وا إِنَّ َما ْال َخم ُ
ان َف ْ
ال ُم ِر ْج ٌ
األ َ
ْر َو ْال َمي ِ
ِّن َع َم ِل الشيْط ِ
تُ ْفلِ ُح َ
ون﴾ المائدة 90 :بذلك حفظ المجتمع من سائر أمراض المسكرات ،ومن مرض خطير جداً أوسع مدى من أن يكون
حالة عارضة من فقد الوعي ،أال وهو مرض اإلدمان.
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وحفظاً لألموال وضماناً ِّ
حرم اإلسالم السرقة ،وكل التصرفات التي تفضي
لحق أبناء المجتمع في التملُّك المشروع ،فقد َّ
َ
ِّن ّ
السار َق ُة َف ْاق َطع ْ
ُوا أ ْي ِد َي ُه َما َج َزاء ب َما َك َسبَا َن َك ً
الس ُ
الل َواللّ َعز ٌ
اال م َ
يز
ِ
ِ
ارق َو َّ ِ
الى أكل أموال الناس بالباطل قال تعالىْ َ ﴿ :و َ َّ ِ
ْ
َ
ُ
ْ
ُ
ْ
ً
ْ
ْ
ال َتأ ُكلُ ْ
ُ
َّ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
َح ِكي ٌم﴾ المائدة 38 :وقوله تعالىَ ﴿ :و َ
َّ
َاط ِل َوت ْدلوا ِب َها إِلى ال ُحكام لَِتأكلوا ف ِريقا م ْ
اس
وا أ ْم َوالَكم َب ْي َنكم ِبالب ِ
ِّن أ ْم َو ِ
ال الن ِ
ِ
اإل ْث ِم َوأَنتُ ْم َتعْلَم َ
ُون﴾ البقرة188 :
ِب ِ
والناظر في العقوبات الشرعية من حدود وقصاص وتعزير يجد أنها شرعت لصيانة هذه الضرورات الخمس من الدين
والنفس والعقل والعرض والمال والمحافظة عليها ،وهذا هو الهدف العام من العقوبات ،وقد يرى البعض أن هذه العقوبات
مفاسد في ذاتها  ،وعند النظر نجد أنها غير مقصودة في ذاتها بل لما تؤدي إليه من مصالح  ،ثم إن ضرر هذه العقوبات
أقل إذا ما قورن بضرر ترك إيقاع هذه العقوبات  .قال العز بن عبد السالم  ( :وربما كانت أسباب المصالح مفاسد فيؤمر
بها أو تباح ال لكونها مفاسد; بل لكونها مؤدية إلى المصالح ,وذلك كقطع األيدي المتآكلة حفظا لألرواح ,وكالمخاطرة
باألرواح في الجهاد ,وكذلك العقوبات الشرعية ليست مطلوبة لكونها مفاسد; بل لكونها المقصودة من شرعها كقطع
السارق  . ...وقتل الجناة رجم الزناة وجلدهم وتغريبهم وكذلك التعزيرات ,كل هذه مفاسد أوجبها الشرع لتحصيل ما رتب
26
عليها من المصالح الحقيقية ,وتسميتها بالمصالح من مجاز تسمية السبب باسم المسبب )
فمثال عقوبة القصاص شرعت لصيانة النفوس من االعتداء عليها من قتل وضرب وجرح وإيالم  ،قال تعالىَ ﴿ :ولَ ُك ْم ِفي
ُْ
َْ
َاب لَ َعلَّ ُك ْم َتتَّ ُق َ
ون﴾ البقرة .179 :يقول سيد قطب في تفسير اآلية  :إنه ليس لالنتقام ,وليس
ْال ِق َ
اص َحيَا ٌة يَا أولِ ْي األلب ِ
ص ِ
إلرواء األحقاد ,وإنما هو أجل من ذلك وأعلى إنه للحياة ,وفي سبيل الحياة ,بل هو ذاته حياة.27
ثانيا :العقوبات مظنة الردع
هناك حكمة أخرى في القصاص وإقامة الحدود الشرعية هي أنه باإلضافة إلى العدل الفردي  -أي ما بين الجاني والمجني
عليه  -فإن القصاص يحقق الردع وهو أحد األهداف االجتماعية للعقوبة ،وهو وحده الذي يمكن أن يحسم شأفة كثير
من الجرائم التي انتشرت اليوم في المجتمعات انتشار النار في الهشيم ،فالقصاص وحده هو الذي يمكن أن يوقف تلك
الجرائم ،فإذا أردنا أن نقضي على أبشع الجرائم دون مجاوزة لحدود العدالة ،فعلينا بالقصاص ،ويجب عندئذ أن نستبعد
28
كل االعتراضات ،بل يمكن أن نطبق القصاص في جرائم يحدد عقوبتها «التعزير» كما يقول الفقهاء.
والردع  :ومعناه أن توقيع العقوبات على المجرم يزجر الناس ويردعهم عن اقتراف الجرائم ويمنع كل من تسول له
نفسه بالجرائم عن ارتكابها ،ففي إقامة العقوبات تنبيه للناس على أنهم إن ارتكبوها فقد تلحقهم من العقوبة المؤلمة مثلما
أصابت المجرم،والنفس البشرية مجبولة على االبتعاد عن اإليالم ،فإذا عرفت أن مقارفة الجرائم تفضي إلى نزول العقوبة
بها كفت عن اإلجرام يقول الدهلوي:
ً
وجوها من المفسدة  ،بأن كانت فسا ًدا في األرض
اعلم أن من المعاصي ما شرع اهلل فيه الحد وذلك كل معصية جمعت
واقتضابًا على طمأنينة المسلمين ،وكانت لها داعية في نفوس بني آدم ال تزال تهيج فيها  ،ولها ضراوة ال يستطيع اإلقالع
منها بعد أن أشربت قلوبهم بها وكان فيه ضرر ال يستطيع المظلوم دفعه عن نفسه في كثير من األحيان  ،وكان كثير
الوقوع فيما بين الناس ،فمثل هذه المعاصي ال يكفي فيها الترهيب بعذاب اآلخرة  ،بل ال بد من إقامة مالمة شديدة عليها
وإيالم ليكون بين أعينهم ذلك فيردعهم عمّا يريدونه  .ثم َمثَّ َل ببعض المعاصي  ،إلى أن قال :وكالسرقة ؛ فإن اإلنسان
كثيرا ما ال يجد كسبًا
صالحا فينحدر إلى السرقة 29ومما يؤكد معنى الردع العام حث القرآن الكريم على شهود طائفة من
ً
ً
الناس إقامة الحدود والعقوبات إذ يقول اهلل تبارك وتعالىَ ﴿ :و ْلي ْ
ِّن ْالم ْ
ُؤ ِم ِن َ
َش َه ْد َع َذا َب ُه َما َطا ِئ َف ٌة م َ
ين ﴾البقرة 2:

 26العز بن عبد السالم  ،قواعد األحكام في مصالح األنام ،دار الكتب العلمية ،بيروت . 14/1 ،
 27سيد قطب ،في ظالل القرآن 951 /1
 28حكمة العقوبة في اإلسالم  ،موقع  :قسطاس إبراهيم،
http://www.jameataleman.org
 29حجة اهلل البالغة للشيخ أحمد المعروف بشاه ولي اهلل المحدث الدهلوي  -الطبعة األولى بالمطبعة الخيرية لصاحبها السيد عمر حسين َّ
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ثالثا :تعويض الخلل الناتج عن الجريمة
فالعقوبات الشرعية تالحظ جانب الشخص المجني عليه ,وتهدف إلى جبر حقه الذي انتهكه الجاني وتسعى إلى شفاء
غيظه بأخذ حقه وجبر النقص الحاصل عليه  .فالعقوبات الشرعية تالحظ جانب الشخص المجني عليه ,وتهدف إلى جبر
حقه الذي انتهكه الجاني وتسعى إلى شفاء غيظه بأخذ حقه وجبر النقص الحاصل عليه.
ويظهر هذا الهدف جليا في عقوبات القصاص  .يقول الشيخ محمد أبو زهرة في هذا الخصوص 30:القصاص كان العقوبة
األساسية في اإلسالم بالنسبة للجرائم الواقعة على األشخاص ،ألنه يشفي غيظ المجني عليه ،وذلك ألن مفقوء العين ال
يشفي غيظه مال من الجاني مهما يكن قدره ,وال سجن مهما تكن مدته ,ولكن يشفي غيظه أن يجده مفقوء العين ،ومن
لطم في مجتمع عام ال يشفي قلبه غرامة مهما زاد مقدارها ،وال سجن مهما يكن أمده ،ولكن يشفي غيظه أن يلطم وجه
المعتدي على مأل من الناس .وفي سبيل تحقيق هذا الهدف قرر النظام العقابي اإلسالمي عقوبات التعويض واألرش إن
لم يمكن تنفيذ عقوبات القصاص لعدم إمكان المساواة بين الجريمة والعقوبة أو ألي سبب من األسباب األخرى.
والحدود كفارات ألهلها وجوابر للذنب ,وهذا ما ذهب إليه الجمهور ،لحديث عبادة بن الصامت  -رضي اهلل عنه  -وكان
شهد بدرا وهو أحد النقباء في ليلة العقبة  -أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال :وحوله عصابة من أصحابه ( :بايعوني
على أن ال تشركوا باهلل شيئا ،وال تسرقوا ،وال تزنوا ،وال تقتلوا أوالدكم ،وال تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم,
وال تعصوا في معروف  .فمن وفى منكم فأجره على اهلل ،ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ،ومن
أصاب من ذلك شيئا ثم ستره اهلل فهو إلى اهلل ,إن شاء عفا عنه ,وإن شاء عاقبه)  .فبايعناه على ذلك.31
رابعا :العقوبة رحمة للجاني والمجني عليه
العقوبات الشرعية كلها رحمة من اهلل تعالى للجميع ،وتظهر مظاهرها جليا في نظام القصاص الذي يعطي المجني
عليه أو أولياءه الحق في التمسك باستيفاء القصاص ,وله أثره الكبير في فكرة الردع العام وفي منع تداعي ردود األفعال
العشوائية تجاه الجريمة ،فهو بهذا يحفظ على المجتمع الكثير من دماء أبنائه ,والتي يمكن أن تسفك بدون حق  ،وكذلك
تظهر رحمة اهلل ه بالجماعة في حد السرقة والحرابة وحد القذف والزنا وحد شرب الخمر حيث ّ
إن هذه الحدود تؤدي إلى
حماية أموالهم وأعراضهم ،وتحقق للمجتمع أمنه واستقراره.32
وهي رحمة للجاني ألنه فيعدم إقامتها توريط له في التمادي في العصيان  ،واإلضرار بالناس ،فيناله سخط الناس ،
وعذاب اهلل في األخرة كما أنها تفتح أمام الجاني مجاال للعودة ألحضان الطهر والعفة واالستقامة  ،فيعيش في كنف
الطمأنينة  ،عوض أن يعيش مضطرب السلوك ألن الجرائم أمراض نفسية تفتك بالجاني قبل المجني عليه .
ومثل العقوبات في هذا كمثل الطبيب يسقي المريض الدواء المر أو يقطع منه عضوا ليسلم باقي األعضاء فعمله رحمة
بالمريض ,وكذلك العقوبات هي رحمة باألمة وبالمجرمين.
قال ابن تيمية  :؛فإن إقامة الحد من العبادات ،كالجهاد في سبيل اهلل  .فينبغي أن يعرف أن إقامة الحدود رحمة من اهلل
بعباده ،فيكون الوالي شديدا في إقامة الحد ال تأخذه رأفة في دين اهلل فيعطله ،ويكون قصده رحمة الخلق بكف الناس عن
المنكرات ال إشفاء غيظه وإرادة العلو على الخلق ,بمنزلة الوالد إذا أدب ولده ،فإنه لو كف عن تأديب ولده كما تشير به
األم رقة ورأفة لفسد الولد ,وإنما يؤدبه رحمة به ,وإصالحا لحاله ,مع أنه يود ويؤثر أن ال يحوجه إلى تأديب ،وبمنزلة
الطبيب الذي يسقي المريض الدواء الكريه ،وبمنزلة قطع العضو المتآكل والحجم وقطع العروق بالفصاد ونحو ذلك،بل
33
بمنزلة شرب اإلنسان الدواء الكريه ،وما يدخله على نفسه من المشقة لينال به الراحة.
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 1 31أخرجه البخاري ك اإليمان  ، 10/1ومسلم ك الحدود باب الحدود كفارة ألهلها  .وانظر كتاب أعالم السنة المنشورة ص215-210
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 33أبن تيمية أحمد  ،السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية  ،المكتبة السلفية بمصر  ،ص . 94
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خامسا :توفير األمن في المجتمع
فإذا تحقق اإلسالم واإليمان توفرت أسباب األمن ،لكن قد يكون هناك شذوذ لم يتمكن اإلسالم واإليمان من قلوبهم فتحصل
منهم نزوات تخل باألمن ،وهنا وضع اهلل سبحانه زواجر وروادع لهؤالء تكف عدوانهم وتصون األمن من عبثهم ،فشرع
سبحانه الحدود الكفيلة لردعهم وتحذير غيرهم من أن يفعلوا مثل فعلهم  ،فشرع حد المرتد لحفظ الدين ،وشرع القصاص
لحفظ الدين ،وشرع القصاص لحفظ النفوس ،وشرع حد الزنا وحد القذف لحفظ العرض والنسب ،وشرع حد المسكر
لحفظ العقل ،وشرع حد السرقة لحفظ األموال ،وشرع حد قطاع الطريق لحفظ السبل وتأمين المواصالت ،وشرع قتال
البغاة لحفظ السلطة اإلسالمية ومنعا لتفريق الكلمة واختالف األئمة .ولهذا نجد المولى عز وجل قد قرن بين اإليمان
وا إي َما َنهُم ب ُظ ْلم أُ ْولَـ ِئ َك لَ ُه ُم َ
واألمن ،قال تعالى﴿ :الَّ ِذ َ ُ ْ َ ْ ْ
األم ُ
ْن َو ُهم ُّم ْه َت ُد َ
ون﴾ األنعام .82:فالعقوبات في اإلسالم،
ين آ َمنوا َول ْم يَل ِب ُس ِ
ِ ٍ
ال تشرع لالنتقام والتنكيل وامتهان كرامة اإلنسان ،وإنما لحماية المجتمع من اآلفات والمخاطر التي قد تهدد وجوده
وأخالقه .فالعدالة بمفرداتها (القسط واإلحسان والبر) ،هي التي توفر األمن واالستقرار في حياة األفراد والجماعات .فال
34
فالح إال بالعدل ،فهو سبيلنا الوحيد إلنجاز االستقرار واألمن والتقدم.
المطلب الثاني :أثر العقوبة في إصالح المجتمع
يدعي الكثير من المشككين ّ
أن العقوبات في التشريع اإلسالمي تتسم بالوحشية من جهة  ،والتشهير من جهة أخرى،
والجواب على هذا االدعاء هو مايلي:
 - 1العقوبات في اإلسالم شرعت لحماية المجتمع وصيانته ،فالعقوبة تمثل رد فعل المجتمع تجاه العدوان الذي وقع عليه
وحيث تعيد العقوبة التوازن إلى ميزان الحقوق والواجبات في المجتمع تحقق في نفس الوقت العدالة وتمنع ردود الفعل
العشوائية االنتقامية تجاه الجاني على نحو قد يتجاوز كثيراً من الضرر الذي لحق بالمجني عليه.
 - 2فالعقوبات البدنية القاسية ُش ِّرعت للعقاب على جرائم جسيمة وخطيرة في ُعرف ونظرة الشريعة اإلسالمية ،وهذه
القسوة ً
أوال تناسب هذه الجسامة ،ثانياً تحقق الردع بنوعيه الخاص والعام .أما في القوانين الوضعية فبعض هذه الجرائم
ً
أصال ألنها ال تعتبر جرائم ،ثم إن الردع يتحقق عندما تكون العقوبة من جنس العمل ،فمثال  :جعل
غير معاقب عليها
الشارع عقوبة الزنا الجلد والتغريب  ،ألن إلحاق األذى بنفس الجسد الذي حصل على لذة بطريق غير مشروع  ،ونفيه
عن مكان الجريمة التي توفرت ظروف ارتكاب الجرم فيها من شأنها أن تمنع الزاني من العودة لمثل هذا الفعل  ،والسارق
سولت له نفسه كسر نظام األمن في المجتمع بدون مبرر  ،فكانت العقوبة من جنس الفعل تماما مثلما يقرر الطبيب بتر
عضو من أعضاء الجسم لحماية سائر الجسم.35
 - 3اإلسالم حريص كل الحرص أن اليقام أي حد حتى تتوفر شروطه  ،وهي شروط صعبة التحقق في الواقع  ،فاإلسالم
شجع على التستر على هذه العقوبات  ،وعمر (ض) عطل العمل بحد السرقة لما رأى عدم توفر شروطه وانتشار الفقر
 ،والمتتبع للتاريخ اإلسالمي في عصر النبوة والصحابة يجد أن مقدار ما طبق من هذه العقوبات ضئيل  ،فهي حاالت
استثنائية  ،وعقوبة الحد أرحم من عقوبة السجن التي تسلب الشخص حريته .
كما الهيئة التي تشرف على تطبيق العقوبات هي السلطة الحاكمة  ،وهي مطالبة قبل تطبيقها توفير الجو الصحي لها في
المجتمع  ،فليسمن مقاصد الشرع أن يقام حد السرقة في مجتمع يسوده الفقر والبطالة  ،أو أن يقام حد الزنا في مجتمع
ال يوفر سبل العفة ،والزواج الشرعي .
 - 4اإلسالم شجع على العفو على الحدود قبل أن تصل للقضاء  ،عن عبداهلل عمر بن عبدالعاص أن النبي  rقال تعافوا
الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب.36
فالعقوبات في الرؤية اإلسالمية ،ليست بعيدة عن الحرية ومستلزماتها ..بل حين التدقيق نجد أن هناك عالقة وطيدة بين
نظام العقوبات ونظام الحرية في الرؤية اإلسالمية حيث من الطبيعي في الدائرة اإلسالمية واإلنسانية أن توضع أحكام
 34محمد محفوظ  ،العقوبات في اإلسالم  ،وحرية اإلنسان ،مركز آفاق للدراسات والبحوث  ،موقع http://aafaqcenter.com
 35حسني الجندي  ،المقاصد الشرعية للعقوبات في اإلسالم،دار النهضة القاهرة ،ط.2005، 1ص .194
 2 36أخرجه أبوداود في سننه ،كتاب الحدود ، 4378 ،والنسائي في المجتبى كتاب قطع يد السارق ، 4886،وصححه األلباني.

جزائية ،ألجل تطبيق العدالة ،وصيانة المصالح الخاصة والعامة ،ومكافحة جميع أنواع الفساد واالنحراف .لذلك فإن
نظام العقوبات في اإلسالم ،ليس لتقييد الحريات أو تكبيل اإلنسان عن الفعل والحركة في الحياة .وإنما من أجل صيانة
مصالح الجميع ،وضمان عدم تعدي بعضهم على بعض.
المطلب الثالث :أثر العقوبة في إصالح الجاني
العقوبات في اإلسالم ،ال تشرع لالنتقام والتنكيل وامتهان كرامة اإلنسان ،وإنما لحماية المجتمع من اآلفات والمخاطر
التي قد تهدد وجوده وأخالقه.
من هنا فإن العقوبات في اإلسالم ،ال تقف ضد حرية اإلنسان بكل أبعادها وآفاقها ،وال تحول دون حركة اإلنسان في الحياة
بل هو نظام لحماية اإلنسان في هذه الحياة من المخاطر .ومن الخطأ أو الظلم التعامل مع نظام العقوبات في اإلسالم،
بمعزل عن المنظومة القيمية اإلسالمية .إذ إن عملية العزل هذه ،تشوه هذا النظام ،وتحوله وكأنه سيف مسلط بشكل دائم
على اإلنسان وحقوقه األساس .لذلك فإننا ندعو إلى النظر إلى نظام العقوبات في السياق اإلسالمي العام المحكوم بقيم
العدالة والحرية ،فكل العقوبات يتم تنفيذها تحت سقف العدالة والحرية .وكل ممارسة دون ذلك ،ال تنسجم ورؤية اإلسالم
لنظام العقوبات،و يجب أن يتم تنفيذها بقصد اإلصالح ال بغرض التشفي واالنتقام ويعبر عن ذلك أحد الفقهاء وهو يتحدث
عن نية الضارب للحد فقال « فيضربه للحد ولما وضع اهلل ذلك ألجل الزجر ،فإن جلد للتشفي أثم ألنه عدوان وليس بحد
« ويردد ابن تيمية نفس المعاني بقوله « فيكون الوالي شديداً في إقامة الحد ،ال تأخذه رأفة في دين اهلل ،ويكون قصده
رحمة الخلق بكف الناس عن النكرات ال شفاء غيظه وإرادة العلو على الخلق.37
ويتفق معظم الفقهاء على أنه يخرج من نطاق إصالح الجاني كل ما يمكن أن يكون مهيناً له أثناء التنفيذ فال يجوز
التعرض له بالسب أو الشتم وال يجوز أن يقيد أو يمد أو يجرد من ثيابه ،ولهذا جاء قول أبن مسعود رضي اهلل عنه» ليس
في ديننا مد وال قيد وال تجريد 38بعد تنفيذ العقوبة يرد للفرد كامل اعتباره في جماعته ،فال يجوز حرمانه من الحصول
على عمل شريف أو إيذاء شعوره على نحو ما ولهذا جاء قول الرسول  ، rلبعض أصحابة والذين قالوا لمن نفذ عليه
الحد أخذاك اهلل « ال تعينوا عليه الشيطان ولكن قولوا رحمك اهلل «.39
ويتضح من قول الرسول الكريم ،حث المسلمين على المغفرة لمن نفذ عليه العقوبة ومساعدته على الرجوع إلى الحياة
الكريمة وعدم النفور منه مما يساعد الشيطان عليه ويجره إلى الجريمة مرة أخرى فلذلك فإن القوانين التي تضع شرط
حسن السير والسلوك في التعيين كشرط للوظيفة العامة فإنما هي قوانين تساعد الشيطان على بقاء من نفذ العقوبة في
40
شأنه في كنفه وهذا يتنافى مع ما جاء في الشريعة اإلسالمية.
العقوبة في اإلسالم إنما قررت إلصالح الجاني ال لالنتقام من الجاني والتشفي منه ،فالمجرم إذا شعر باأللم وأحس به
فإنه سيشعر حتماً بمقدار ما تسبب به لآلخرين من األلم مما يولّد حالة صحوة الضمير في نفسه ذلك الذي يدفعه إلى تأنيبها
مما يؤدي بالنتيجة إلى اإلقالع عن األعمال اإلجرامية.

 37ابن تيمية  ،السياسة الشرعية ،مرجع سابق  ،ص .128
 38ابن قدامة  ،المغني مرجع سابق ،الجزء  9مسالة .7354
 39البخاري  .6780 ،البيهقي  ،السنن الكبرى .312/8،
 1 40محمد بجاد العتيبي  ،السلطة التقديرية للقاضي في االمتناع عن النطق بالعقاب ،معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية .ص ص.31- 30
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الخاتمة
وختاما ،فإن الشريعة اإلسالمية حرصت على الحفاظ على األفراد والمجتمعات ،وسعت على أن تسود روح األخوة،
والتسامح بين األفراد  ،ومن أجل ذلك عملت على بناء مجتمع الفضيلة عن طريق:
 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحريم إشاعة الفواحش أو الترويج للمنكرات والمفاسد تشريع العقوبات الرادعةوهكذا تأتي العقوبات في المرتبة األخيرة عالجاً من األمراض االجتماعية  ،وصيانة للمجتمع اإلسالمي من المخاطر ،كما
أن العقوبات راعت الجاني  ،فلم تعمل على بل على إصالحه لكي يعود لكنف المجتمع إنسانا سويا فعاال .
والشدة في بعض العقوبات اقتضتها طبيعة الجرائم التي تمس كيان المجتمع واستقراره ،وهي في حقيقتها ردع لكل من
تسول له نفسه المساس به.
ومن جهة أخرى تجدر اإلشارة أن معظم العقوبات تركت للجهات القضائية لالجتهاد فيها بما يتالئم مع تطور الجرائم ،
ويتناسب مع مقاصد الشرع  ،وهي تنضوي تحت باب التعزير.
أخيرا توصي هذه الورقة بتشجيع الدراسات المقارنة إلبراز الوجه الناصع للتشريع الجنائي اإلسالمي  ،ودحض
االدعاءات التي تنبع من الجهل الكثير للتشريع اإلسالمي.
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İSLAM CEZA HUKUKUNDA AHLAK VE İNANÇ BOYUTU
MORALITY AND BELIEF DIMENSION IN ISLAMIC CRIMINAL LAW
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Giriş
“Hamd alemlerin Rabb’inedir. Salâtu selam efendimiz Muhammed ve onun ailesi ve
ashabı üzerine olsun.”
İslam hukukunda aklı, malı ve namusları koruduğumuz ceza hukukunun1önemli bir
yeri vardır. Bu hukuk aracılığıyla İslam toplumu güvenli, huzurlu ve etkin bir toplum olur. Ceza hukuku, temelde, genel olarak maslahatları/faydaları celbetmesi ve
mefsedetleri /zararları engellemesi yönünden İslam Hukuku’nun dışına çıkmaz. Iz
b. Abdüsselam şöyle der: Şeriat tümüyle maslahattır, ya kötülükleri engeller ya da
maslahatları celp eder. Allah’ın; “Ey iman edenler! Hitabını işitirsen bu hitaptan sonra gelen nasihatini düşün, hangi hayır varsa seni ona teşvik etmiş, hangi şer varsa
seni onu yapmaktan engellemiştir. Ya da hem teşvik etmeyi hem engellemeyi aynı
ayette toplamıştır. Kitabında kötülüklerden kaçınılması için bazı hükümlerde kötülükleri, maslahatların yapılması için de bazı hükümlerde maslahatları açıklamıştır.2
Iz b. Abdüsselam başka bir yerde yine şöyle der: Allah’ın hükümlerinin hepsi kullarının maslahatınadır, Allah’ın nasihatini kabul edenlere ve günahlardan tövbe edenlere müjdeler olsun.3 Şatıbî’nin dediği gibi, İslam Şeriatı’nın gözettiği maslahatların
en büyüğü beş zaruriyatın (korunması gerekli olan zaruri temeller) korunmasıdır.
Gazali ise bu konuda şöyle der: Şeriatın halk için maksadı beştir: Onların dinini,
mallarını, canlarını, akıllarını ve nesillerini korumaktır. Bu beş temel esasın korunmasını içeren her şey maslahattır. Bu beş temeli zayi eden her şey mefsedettir ve o
mefsedetin defedilmesi de maslahattır.4Şâtıbî bu beş temeli zikrettikten sonra şöyle
dedi: “ Bunlar, her millette gözetilen ve dikkate alınan umranın temelleridir, bunlar
olmasaydı ne dünyanın maslahatları doğru bir şekilde gerçekleşir ne de ahirette
kurtuluş gerçekleşirdi.5

1 İslam hukukçuları arasında mütedavil olup, bilinen ceza hukuku teriminden kastettiğimiz, insanların canlarına ve onun dışında vücut uzuvlarına
yapılan saldırı ve yaralamalardır. Meşhur ve mütedavil olan budur. Bununla kastedilen, İslam hukukçuları tarafından bilinen örfi anlamıdır, terim
anlamı değildir. Çünkü bunun terim anlamı şerî/dinî olarak haram kılınmış fiilin ismidir. Bu fiil cana, mala veya başka bir şeye karşı işlenmiş
olsun aynıdır. Fakat fıkıhçıların örfünde cinayet ismi, insanın canına ve uzuvlarına karşı işlenen fiillere verilmiştir. Bunlar da öldürme, yaralama ve
dövmedir. Bazıları cinayeti yaralamanın altında işler çünkü yaralama öldürme ve insana karşı yapılan saldırılarda en çok kullanılan yoldur. Bazı
âlimler de kan lafzını tercih etmektedir. Bkz: Abdulkadir Udeh, et-Teşrîu’l-cinâî el-İslami mukaranan bi’l-kanûni’l-vazî, C:2, s. 4,
Câmiu’lulûm’da şöyle gelmiştir: Cinayet, cenê -yecnî fiilinden gelir. Kelimenin asıl anlamı, ağaçtan meyveyi almaktır, sonra kötülük meydana
getirmeye, sonra kötülüğe, daha sonra da haram olan fiile nakledilmiştir. O, insana ve onun dışındakilere zarar içeren sakıncalı fiildir. Cinayetler
şeklinde çoğulunun yapılması ise haram olan fiil çeşit çeşittir: Kimisi namusla ilgilidir, iftira, sövme veya gıybet ismi verilir. Malla ilgili olursa gasp,
hırsızlık veya emanete hıyanet ismi verilir. Canla ilgili olanlar ise katletme, yakma, boğma ve suda boğmadır. Kimileri ise, vücudun uzuvları ile
alakalıdır; kesme, kırma, gözünü çıkarma denir. Fakat İslam hukukçularının örfünde cinayetle kastedilen, adam öldürme ve vücûdun uzuvlarını
kesmedir. Câmiu’l ulûm fî ıstılâhâti’l fünûn, 1/285. Bkz: Enîsu’l fukahâ fî tarifâti’l elfâzı’l mütedêvile beyne’l fukahâ, s.108
2 Kavâidu’l ahkâm fî masâlihi’l enêm, s.11
3 Kavâidu’l ahkâm fî masâlihi’l enêm, s.198
4 Gazali, el-Mustasfa, s.174
5 El-Muvâfakât, s. 55
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Şatıbî’nin ve ondan önce Gazali’nin dediklerinden iki şey anlıyoruz. Bunların ilki: Bu beş zaruri temel,
dinin üzerine bina edildiği temellerdir ve bunlarda meydana gelecek herhangi bir düzensizlik toplum
ve yaşamın bozulmasına götürür. İkincisi ise, bu zaruri temeller İslam hukukuna özel değildir, bilakis
her toplumla bağlantılıdır.
Belki de bu zaruri temellerin beşle sınırlandırmalarının sebebi istikradır. Âmidi şöyle der: Bu beş türle
yapılan sınırlandırma, bunlardan başkasında genel olarak zaruri bir maksat var olmamasından dolayı
ilim ve vakıa göz önüne alınarak yapılmıştır. 6
Şüphe yok ki, varlık bakımından bu zaruri temellerin en öne çıkanı, canın korunmasıdır, dolayısıyla
canın korunması diğerlerinden daha evladır. Daha da ötesi İslam dini, eğer ölmekten korkuyorsa canını korumak için insanın doğru inancından vazgeçmiş gibi görünmesine izin vermiştir. “Kalbi iman ile
mutmain olduğu halde (dinden dönmeye) zorlanan kişi hariç..” (Nahl:106) Pek çok alim bu görüştedir.7
Ceza hukukunun esas olarak canın korunması üzerine bina edildiği dikkatimizi çekmektedir ve bu
koruma da ahlaki ve inanç boyutları üzerine bina edilmektedir.

Birinci Kısım: İnanç Boyutu
İnanç boyutundan kastettiğimiz İslam Hukuku’nun, Allah’ın Resûlune indirdiği Kur’an
veya Nebevi Sünnet aracılığıyla gelmiş olan kaynağı Rabbani bir hukuk olmasıdır.
Bundan dolayı, tüm zamanlar ve mekanlar için geçerlidir. Çünkü İslam Hukuku, toplumu ve onun güvenliğini koruyan külli kaideler mesabesindedir. Onu, çoğunlukla
belirli menfaatler için hazırlanmış olan diğer pozitif hukuklardan ayıran özellik de
budur. Bunun anlamı, Allah (c.c.) insana faydalı olanı ve onu bozan şeyleri bilir ve
bu yüzden insanın gerçekliğine uygun olarak ve onu koruyarak bunu indirmiştir. “Elif,
Lâm, Râ. (Bu Kur’an) Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, yani her
şeye galip (ve) övgüye layık olan Allah’ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir
kitaptır.” (İbrahim: 1) Vehim ve hayalin, insanlara saldırı ve haddi aşmanın karanlıklarından fikir ve basiretin, hakkın ve güzel muamelenin nuruna çıkarman için.
Bu inanç boyutu, insan nefsine nüfuz edip işleyince insanı nezih, temiz ve hayırlı, nefsini muhasebe
eden ve yaptığı işlerde Rabbinin onu gözlediğinin farkında olan bir kişi yapar. Bunun da insanın istikameti ve insana acı veren her şeyden uzak durmasında büyük etkisi vardır. Öyle ki, Allah’ın buyurduğu
gibi “İşte bu yüzdendir ki İsrailoğullarına şöyle yazmıştık: Kim, bir cana karşılık veya yeryüzünde
bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın (haksız yere) bir cana kıyarsa, bütün insanları öldürmüş
gibi olur. Her kim de bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur.” (Maide:32) tek bir kişiye
zulmetmek ve saldırıda bulunmak, tüm insanlığa saldırı gibi olur. İsrailoğullarından verilen bu haber, caninin cezalandırılmasının sadece bir millete özel olmayıp, geçmiş milletlerde de uygulanan
bir kanun olduğunun bir delilidir. Böyle olmasının sebebi, onun zamandan zamana farklılaşmayan
toplumsal sistemle bağlantılı olmasından ve onda meydana gelen bir düzensizliğin tüm toplumu etki-

6 Amidi, el-İhkâm fi usuli’l ahkâm, 3/274, İbn Emiri’l Hâc şöyle der: Makâsıdın bunlarla sınırlandırılması vakıanın, milletlerin kanunları ve
âdetlerinin istikra ile araştırılmasıyla sabittir. Et-Takrîr ve’t-tahbîr alê tahrir-i Kemal İbn Humâm, 3/144
7 Bu görüşü benimseyenler; Fahruddin Razi, Karrâfi, Beyzavî, İbn Teymiyye’dir. Alimlerin çoğu ise dini öncelemişlerdir. Bunlar; Gazali, Âmidi,
İbnu Hâcib, Esnevî, İbnSübkî ve Şatibi’dir. Bkz: Tertîbu’l Makâsıd ez-Zarûriyyebeyne’l mütekaddimîn ve’l muâsırin ve ehemmiyyetuhe li’l-müftî,
Hareş, Esad el-Mehâsin, Mecelletu’l Muslimi’l Muâsır, Sayı:145, s. 12

lemesindendir. Allah’ın sözündeki; “sanki bütün insanları katletmiştir” benzetmesinin manası, insanı
öldüren katilin peşine düşülmesi ve nereye saklanırsa saklansın, bulunup cezalandırılması ve onu
gizlemekten kaçınılmasına bir teşviktir. Yöneticilerden normal halka kadar herkes gücüne göre bu hitaba muhataptır. Bu teşbihten kasıt, katli korkunç göstermektir, yoksa katilin tüm insanları öldürdüğü
değildir. Onun sadece (kan velileri) tarafından affedilmeye müsait olduğunu gömüyor musun?8
Bunun manasının, zulmederek bir kişinin katledilmesine karışanın, belki de bu fiilin, onu eğer gücü
yeterse, tüm insanlığı katletmeye götüreceğinin olması da uzak değildir. Çünkü o kişinin önünden
dini ve ahlaki engeller kalkmıştır. Bu fiilin çirkinliğinden dolayı, yeryüzünde haksız dökülen her kanın
günahından Adem’in ilk oğlu da bir pay alır.9
Bu inanç boyutu, suçu vukuundan önce mualece eden çeşitli şekillerde gelmiştir. Bu da suçtan koruma mesabesindedir. Bu şekillerin en öne çıkanları şunlardır:
a- Allah’ın Koyduğu Sınırları Aşmayanlara Verilecek Büyük Sevap
Bu sevap, Allah’ın hakka hizmet edenleri koruduğu dünyada ve Allah’ın kendine itaat edenlere cenneti hazırladığı ahirette ortaya çıkar. “İşte bu (hükümler) Allah’ın koyduğu sınırlarıdır. Kim Allah’a ve
Peygamberine itaat ederse, Allah onu, içinden ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetlere
sokar. İşte bu büyük başarıdır. Kim de Allah’a ve Peygamberine isyan eder ve O’nun koyduğu sınırları aşarsa, Allah onu ebedî kalacağı cehennem ateşine sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır.”
(Nisa: 13- 14)
Şüphe yok ki, Allah’ın hudutlarından en büyüğü, canın korunması ve ona bir saldırı olmamasıdır. Bu,
Allah’ın şu sözünde açık bir şekilde geçmiştir: “De ki: Gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını
okuyayım: O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın, ana-babaya iyilik edin, fakirlik korkusuyla çocuklarınızı
öldürmeyin -sizin de onların da rızkını biz veririz-; kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın
ve Allah’ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın! İşte bunlar, Allah’ın size emrettikleridir. Umulur
ki düşünüp anlarsınız.” (Enam: 152) Allah (cc), kurtuluşa eren Müslümanların vasıfların bazılarını
açıklamıştır. Bunlardan birisi şudur: “Allah’ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar.”(Furkan: 68)
Dünyada ise Allah (c.c.), onu ve zürriyetini korur. Buna, Resulullah’ın Abdullah ibn Abbas’a söylediği
şu sözler delalet etmektedir: ‘Ey delikanlı! Sana birkaç kelime öğreteyim: ‘Sen Allah’ı koru ki, Allah da
seni muhafaza etsin. Allah’ın haklarını gözet ki, O’nu yanında bulasın….”Bunu Tirmizi rivayet etmiş
ve sahih ve hasen hadistir demiştir.10
Allah (c.c.) kendisini koruyan birine muhtaç olmaktan münezzehtir. “Ey insanlar! Siz Allah’a muhtaçsınız. Allah ise her bakımdan sınırsız zengin olandır, övülmeye hakkıyla lâyık olandır.” (Fâtır: 15)
Bundan dolayı kulun Allah’ı koruması, “Allah’ın emirlerini yapması ve yasaklarından kaçınıp koyduğu
sınırları aşmamasıdır. Dolayısıyla emrettiklerini terk etmez, yasakladıklarına da izin vermez. Kim
bunu yaparsa, o, Allah’ın sınırlarını koruyanlardandır.11

8 İbn Aşur, et-Tahrir ve’t Tenvîr, c:6, s.178
9 “Yeryüzünde haksız yere öldürülen hiçbir insan yoktur ki, onun katilinin günahının bir misli de Hz. Âdem’in ilk oğluna (Kabil) yazılmış olmasın”
Buhari, Diyet Kitabı, Hadis no:6867
10 Sünenü Tirmizi, Hadis no: 2516
11 İbn Recep, Câmiu’l ulûm ve’l hikem, 1/462
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Allah’ın kulunu korumasına ise iki tür girer: Kulunun; bedeni, malı, ailesi, çoluk çocuğu gibi dünya
maslahatlarını koruması. Allah (c.c.) şöyle buyurdu:
“Onun önünde ve arkasında Allah’ın emriyle onu koruyan takipçiler (melekler) vardır.” (Ra’d: 11)
İkinci türden koruma ise, en değerli korumadır. Allah’ın kulunun dinini, imanını korumasıdır. Kulunu
yoldan çıkaran şüphelerden, haram kılınmış nefsin arzularından korur, ölümü esnasında dinini korur
ve onun Müslüman olarak canını alır. 12 Şüphe yok ki, Allah’ın hudutlarında durmanın en büyüğü,
Müslümanların kanlarını korumak ve onlara saldırmamak, tecavüz etmemektir.
b- Mümin ve Müâhed’e (anlaşmalı kimse) Saldıranın Cezası
Allah Teâla, müminin katledilmesini helak edici büyük günahlardan kılmış ve bu suçu işleyenin yerini
cehennem kılmıştır. “Kim bir mü’mini kasten öldürürse, cezası, içinde ebedî kalacağı cehennemdir.
Allah, ona gazap etmiş, lânet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.”(Nisa:93)
Buhari ve Müslim’in Ebu Hureyre’den rivayet ettiği bir hadiste Resulullah şöyle buyurdu: “İnsanı mahveden yedi günahtan kaçının.” Ashab’ın: “Ey Allah’ın Elçisi, bu yedi günah nedir?” sorusu üzerine
Peygamberimiz (SAV): “Allah’a ortak koşmak, efsun (sihir, büyü) yapmak, Allah’ın, öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi haksız yere öldürmek, yetim malı yemek, riba (faiz) yemek, düşmana hücum
anında savaştan kaçmak, namuslu, kendi halinde mümin kadınlara zina iftirası yapmaktır.” buyurdu.13
Bu tehdit sadece müminin katledilmesiyle sınırlı değildir. Buhari ve diğerleri Abdullah b. Ömer’in
hadisinden rivayet etmişlerdir ki Resulullah “ Kim haksız yere bir muâhedi (anlaşmalıyı) öldürürse
cennetin kokusunu duymaz. Muhakkak onun kokusu kırk yıllık mesireden duyulur.”14 buyurmuştur.
Yine Buhari’de, İbn Ömer’in rivayet ettiği bir hadiste “Haram kan dökmedikçe mümin dininde genişlik
içerisinde olmaya devam eder.” buyrulmuştur.15
c- Kulun Allah’ı Murakaba Üzerine Terbiye Edilmesi
Şüphesiz ki, kulun Allah’ı murakaba üzerine eğitilmesi, suçun vukuundan önce onunla mücadele edilmesinde en bariz etkenlerdendir. Bu, özellikle öldürme olmak üzere, suçların azaltılmasında önemli
bir etkendir. Bu derece, kulun nerede olursa olsun Allah’ın kendisini gözettiğini hissettiği ihsan derecesidir. Bu, dünyadaki diğer murakabaların herhangi bir türü ile kıyaslanmayacak bir murakabadır.
Kul, “Allah’ın, gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bildiğini” (Gafir:19) ve açıktan söylenen
sözü de gizlenen sözü de bildiğini “Eğer sen, sözü açıktan söylerse, bilesin ki O, gizliyi de gizlinin
gizlisini de bilir.”( Taha:7) bilirse bu onu, suçu düşünmemeye ve suç işlemeye azmetmemeye iter.
d- Canı Korumak Resulullah’ın (s.a.v.) En Son Vasiyetlerindendir
Resulullah’ın (s.a.v) ümmete en son vasiyet ettiği şey, birbirlerinin kanlarını korumalarıdır. “ Her Müslümanın namusu, malı ve kanı diğer Müslümana haramdır.”16
e- Evla Olana Kıyas
Hayvanın korunması talep edilmişse, insanın korunması daha evladır. Buhari ve diğerleri rivayet
etmiştir ki, “Bir yolcu yoluna devam ederken çok susamıştı. Bir kuyuya rastladı. İnip ondan su içti.
12 İbn Recep, Câmiu’l ulûm ve’l hikem, 1/468
13 Sahihi Buhari, Kitâbu’l vasâye, 2766
14 Sahihi Buhari, Kitabu’l cizye, Hadis no: 3199
15 Sahihi Buhari, Kitabu’d-diyet, Hadis no: 6862
16 Sahihi Müslim, Bâbu tahrimi zulmi’l Müslim…..Hadis no: 2564

Kuyudan çıktıktan sonra gördü ki, çok susamış bir köpek dilini çıkarıp susuzluğunu toprak yiyerek
gidermeye çalışıyor. Sonra kendi kendine “Bu köpek de benim gibi çok susamış” dedi ve kuyuya inip
ayakkabısına su doldurup ağzıyla tutarak yukarı tırmandı. Ardından köpeğe su içirdi. Bu davranışı
Allah Teâlâ’nın çok hoşuna gittiği için onun günahlarını bağışladı. 17
Burada şu dikkatimizi çekmelidir ki, Müslümanın kanının dökülmesinin haram olması, dinde zaruri
olarak bilinenlerdendir. Bunun haram olduğunu bilirken bu haramı dikkate almadan Müslümana saldıran (hakkını çiğneyen) kimse, dinde katî-kesin olan bir şeyi reddetmiş olur. Bunların başında da şu
ayet vardır: “Kim bir mü’mini kasten öldürürse, cezası, içinde ebedî kalacağı cehennemdir. Allah, ona
gazap etmiş, lânet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.”(Nisa:93)
Dinde zaruri olarak bilinen bir şeyin inkarı veya helal görülmesi, dinden çıkaran bir küfürdür. Şüphe
yok ki bu, İslam Ceza Hukuku’nda suçun önüne geçen ve onu engelleyen en büyük unsurlardandır.
Kurtubi “Kim kasten öldürürse” ayetinin tefsirinde “kastenin”, onu öldürmeyi helal görerek anlamında
olduğunu söyler. Ve bu da alimlerin icmasıyla küfre yorulur.18Bunun sebebi ise, dindeki zaruri olarak
bilinen bir şeyin inkarının küfür olmasıdır.19
İnsanı koruyan inanç boyutlarından bir diğeri, Allah’ın insana şeref ve saygınlık vermiş olmasıdır.
f- Allah İnsana Şeref Ve Saygınlık Vermiştir
And olsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en güzel ve
temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık. (İsra:70)
Şeyh Şa’ravi şöyle diyor: Varlıkta olan her şey, siz var edilmeden önce sizin hizmetinize tahsis edildi.
Çünkü Allah’ın yaratıkları ya hizmet edicidir ya da hizmet edilendir. Ve sen ey insanoğlu, kâinattaki
bütün türler, hatta melekler tarafından dahi hizmet edilen birisin. “İnsanı önünden ve ardından takip
eden melekler vardır. Allah’ın emriyle onu korurlar.” (Rad:11) Dolayısıyla kâinatın hepsi senin için ve
senin hizmetinde dönmektedir.20
Eğer kâinat bu insanın hizmetine verilmişse bunun anlamı, insanın oradaki yüksek değeri ve ona
saldırmanın yasak oluşudur.
g- İnsan İlahi Davetlerin Odağıdır
Allah (c.c.) insanı emanetin taşıyıcısı olarak seçmiştir. “Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler, ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o
çok zalimdir, çok cahildir.”(Ahzap: 72) Bu emanet, emredilenleri yapmak ve yasaklanan şeylerden
ise kaçınmak olan sorumluluk emanetidir.21Öyleyse, bu sorumluluğu insanlara ulaştıranlar Allah’ın
müjdeleyici ve uyarıcı elçileridir. Bu da insana bahşedilen bir tür onurdur. Bunun anlamı, insana saldırmak diğer mahlukata saldırmak gibi değildir. Bu, malların, canların ve namusların korunmasında
inançsal engellerden biridir ve suçun vukuundan önce tedavi edilmesinde İslam Ceza Hukuku’nun
dayanağıdır, dayanak noktasıdır.

17 Sahihi Buhari, Kitâbu’l müsâkât, Hadis no: 2363
18 Tefsiru Kurtubi, 5/334
19 Daha fazla bilgi için bkz: Gâyetu’l vusûl fi şerhi lübbi’l usûl, s. 115, Hâşiyetu’l attâr alê şerhi’l celêl el-mehallî alê cem’il-cevâmi, 2:428, Şerhu
Muhtasarı Halil li’l Hareşi, 8/65, El-iknâ fî halli elfâzı Ebî Şucâ, 1/234
20 Tefsiru Şa‘ravî, (14/8679)
21 Tefsiru’l münîr, Zuhayli, 22/126
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İkinci Kısım: İslam Hukukunda Ahlâk Boyutu
İslam Hukuku’nun tamamıyla ahlak üzerine bina edildiği bilinmektedir. Şeriat temelde, nimet verici olan Allah’a şükretmek ve onun kulları üzerindeki lütfunu bilmekle
Allah’a karşı ahlaklı olmaktan hareket eder. Dolayısıyla kulun, Allah’ın nimetleri ve
lütuflarına şükür ve ibadet ederek karşılık vermesi ahlâkın esasıdır. İnsandan kendisine ihsan edenlere teşekkür etmesi istenmişse, varlığın sebebi olan ve ihsanın
kaynağı olan Allah’a şükretmesi daha layıktır.
Bu ahlak, ibadetlerin tümünü kontrol etmektedir. Dolayısıyla, hac, cuma namazı ve cemaatle namaz
gibi insanların toplanmasını gerektiren tüm ibadetlerde şeriat; avret mahallinin örtülmesi, en güzel
şekilde giyinilmesi, güzel koku sürülmesini istemekte ve cemaati ihlal eden kötü kokulardan kaçınmaya teşvik etmektedir.
Şeriatta zekat da ahlak, üzerine bina edilmiştir. Eşitlik, başkalarının yaşadığı zorluk ve sıkıntıyı kaldırmak, verirken gizli vermek ve muhtaç olmada eşit olmadıkça, yabancı akraba ayrımı yapmamak
ve yapılan iyiliği hatırlatmamak zekatın en büyük hikmetlerindendir.
Anne-babaya, çocuklara ve hanımlara yapılan harcamalar ahlâk üzerine bina edilmiştir.
Borcun vaktinde ödenmesi, emanetin sahibine verilmesi, rehin bırakılmış mallarda tasarruf hakkının
olmaması ve satılan malın kusursuz olması gibi, muamelat da ahlak, üzerine kaimdir.
Eşler arasında güzel muamele, eğer varsa, evlilikten önce noksanların söylenilmesi ve aldatma olmamasıyla evlilik ahlak üzerine kaimdir. Komşuluk hakkı, onlara pişirilen yemeklerden hediye edilmesi
ve rahatsız edilmemeleriyle ahlâk üzerine kaimdir. Ziyaretler de ahlak üzerine kaimdir. Ziyaretin belirli
bir vakti vardır, kapı çalınması gerekir, kapının sağında beklenir, kapının yarıklarından içeriye bakılmaz, ev sahibinin razı olmadığı bir yere oturulmaz.
Toplumun örfüne uygun ve gerekli yerleri örten bir elbise giyilmesi, erkeklerin kadınlara, kadınların
erkeklere bakmaması, yol kenarlarında oturulmaması bakımından, caddelerde yürümeyi de ahlâk
disipline eder.
Başkalarıyla muamele ve ilişki; doğruluk, emanet, doğru haberlerin nakledilmesi, dilin tutulması, gıybet ve nemime yapılmaması ve başkalarıyla alay etmeme üzerine bina edilmiştir. Gözetleme, gıybet
etme ve müstehcen konuşmalar ahlâktan değildir Tüm bunları ahlâk disipline eder.
İslam Ceza Hukukunda Ahlâk Boyutu
Bu boyut, birçok yerde ortaya çıkmıştır ve bunlardan aşağıdakileri seçiyoruz:
1- Saldırıda Şahsi Sorumluluk
Sorumluluk, kişinin yapması gereken şeye tahammül göstermesidir ve bu da onun en iyi şekilde yapılmasıyla olur. Ben Rabbimin benden istediklerini yerine getirme ve yasakladıklarından kaçınmada ona
karşı sorumluyum. Bu sorumluluğun verilmesi, insanın bunu tam olarak yapmaya ehil olması itibariyle
insanı onurlandırmaktır. Bu yüzden, ehliyeti noksan olan kişinin ahiret sorumluluğu kaldırılmıştır.22

22 Ebu Davud ve diğerleri sahih bir senetle şu hadisi rivayet etmiştir: “Kalem üç kişiden kaldırıldı: 1-Uyanıncaya kadar uyuyandan, 2-Aklı başına
gelinceye kadar mecnundan, 3-Buluğa erinceye kadar çocuktan.” Ebu Davud: 4401

Bir kişi diğerlerine öldürme veya başka bir yolla saldırırsa, ahlâki yönden sorumluluk başkasının değil, failindir. Bu ahlâkın zirvesidir ve cahiliyet döneminde var olan ve “intikam” diye isimlendirilen ve
halâ toplumumuzda bazı tohumları bulunan anlayışın aksinedir. Cahiliyye toplumunda katil, birini öldürdüğünde onun karşılığında katilin kendisini değil, orada öne çıkan ve değerli olan birisini istiyorlar,
bazen de tek kişiyle yetinmiyorlardı. Rabbimiz onların bu yanlış anlayışını düzeltti: Ey iman edenler!
Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre karşı hür, köleye karşı köle, kadına karşı kadın kısas edilir. Ancak öldüren kimse, kardeşi (öldürülenin vârisi, velisi) tarafından affedilirse, aklın ve dinin
gereklerine uygun yol izlemek ve güzellikle diyet ödemek gerekir. Bu, Rabbinizden bir hafifletme ve
rahmettir. Bundan sonra tecavüzde bulunan elem dolu bir azap vardır. Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin
için hayat vardır. Umulur ki, (bu hükme uyarak), korunursunuz. (Bakara: 178-79)
Bu ayetin sebebi nüzulu, Araplardan iki kabilenin savaştıktan sonra kölemiz karşılığında falan oğlu
falanı, cariyemiz karşılığında falan kızı falanı öldürürüz demeleridir.23
Bu ayetin tefsirinde, Tahir b. Aşur şöyle der: Kısas hükümleriyle başlandı, çünkü durumların bozulmasının en büyüğü, ümmetin/milletin canlarının korunmasının bozulmasıdır. Bu temelin zayi edilmesinde
Araplar aşırı gitmiştir. Arapların tarihi ve durumlarını bilenler bunu bilirler. Eğer bu durum uzasaydı ve
Allah onları İslam nimeti vererek düzeltmeseydi, bu konudaki aşırılıkları sebebiyle neredeyse, tamamen yok olacak dereceye kadar varmışlardı. Birlerinin hayvanlarına, kölelerine ve hanımlarına saldırı
düzenliyorlar, saldırıya uğrayan da kendisini savunuyor ve böylece iki grup arasında canlar telef oluyor
ve bunun üzerine kan davası talepleri inşa ediliyor. Akrabası katledilen birisi katilin velilerinden birini
öldürmeye çalışıyor, ona ihtiyacı olmazsa ona denk birini ya da ona denk görmedikleri birkaç kişiyi
öldürüyorlar ve bunu kanda misilleme olarak isimlendiriyorlardı. Yani, sanki değerli birinin kanı, pek
çok kişinin kanıyla, bazen iki, bazen on, bazen yüz kişi, tartılıyordu. İşte bu şekilde, iş devam ediyor ve
gaddar bir şekilde artıyor ve yol olmaya kadar gidiyordu. Bu durum anlaşma, yardım, velilik ve neseple bir kabileden diğerine intikal ediyordu. Kin, nefret ve kan davaları o kadar yaygınlaştı ki, kabileler
birbirine yardım etti ve kendi aralarında savaşırlarken güçleri tükendi. Dolayısıyla Rumlar ve Farslar,
bu Arap kabilelerinin aralarını açmak için bir giriş kapısı buldular ve onlar üzerinde egemen oldular. 24
Bundan dolayı ayet, kanlarda eşitlik manasını taşıyordu ve katilin dışında öldürmeye iştirak etmeyen
başka birisinin öldürülmeyeceğini söylüyordu. Dolayısıyla, ne öldürülenin kanı batıl bir şekilde boşa
gider ne de katledenin dışında başka birisi batıl bir şekilde öldürülür. Bu hüküm, cahiliyet döneminde
değersiz bir kimse değerli biri tarafından katledilince, onu öldürmenin göz ardı edilmesi ve kavminden korkulan güçlü bir kimse zayıfı katledince onun hakkını almanın ihmalini geçersiz kılmak içindir.
Katilin dışında başka birinin katledilmesi konusundaki taleplerindeki zorbalıktan dolayı, katil değerli
birini katlederse, onun gibi değerli birini istiyorlar, öyle ki katil maktule değer ve kıymet olarak eşit biri
olmadıkça katletmiyorlar ve kanın değerinin şeref ve önderliğe göre farkı olduğunu kabul ediyorlardı.25
Sorumluluğun şahsi sorumluluk olduğu hakkındaki deliller pek çoktur.
“….. Herkes günahı yalnız kendi aleyhine kazanır. Hiçbir günahkâr başka bir günahkârın günah yükünü yüklenmez.(Enam: 164)

23 Tefsiru Kurtubi, 2/244
24 Et-Tahrîru ve’t Tenvir, 2/135 ve sonrası
25 Et-Tahrîru ve’t Tenvir, 2/136
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“Kim doğru yolu bulmuşsa, ancak kendisi için bulmuştur; kim de sapıtmışsa kendi aleyhine sapıtmıştır. Hiçbir günahkâr, başka bir günahkârın günah yükünü yüklenmez.” (İsra:15)
Şeyh Muhammed b. Aşur, bu ayetin manasının: Kişinin elde ettiğinden herhangi bir şey başkasına
geçmez, anlamında olduğunu söyler.
Allah’ın “Hiçbir günahkâr başka bir günahkârın günah yükünü yüklenmez” sözü “Herkes günahı yalnız kendi aleyhine kazanır” sözünün manasının tamamlayıcısıdır. Bir kişinin kazandığının –maddi
manevi- başka birine geçmemesi gibi, bir kişinin cezasını da başka biri çekmez.26
Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Bakara:286) Daha da ötesi, kötülüğün sorumluluğunun taşınması meselesinde baba-oğul ilişkisi de kesilir. “Ey insanlar! Rabbinize
karşı gelmekten sakının. Hiçbir babanın çocuğuna hiçbir yarar sağlayamayacağı, hiçbir çocuğun da
babasına hiçbir yarar sağlayamayacağı günden korkun!” (Lokman:33)
Ebu Rimse’nin hadisinde şöyle gelmiştir: Babamla birlikte Resulullah (s.a.v)’a gittik. Resulullah (s.a.v)
babama: “Bu, oğlun mu?” diye sordu. Babam: “Ka’be’nin Rabbine yemin olsun, oğlum!” dedi. Resulullah tekrar: “Hakikaten mi?” buyurdular. Babam: “Şehadet ederim oğlumdur!” deyince, Resulullah
(sav), babamın yemini ve benim babama benzerliğimin fazlalığı sebebiyle tebessüm buyurdular ve
sonra: “Bilesin! O senin cinayetinle sorumlu tutulamaz. Sen de onun cinayetinden sorumlu olmazsın”
buyurdular ve şu ayeti tilavet ettiler: “Hiçbir günahkâr, başkasının günahını yüklenmez” (Enam 164).27
İslam Şeriatı’nın/hukukunun tesis ettiği bu metot, insan tabiatına uygun olan en mükemmel metotlardandır.
Bu metot, İslam Ceza Hukuku’nun en bariz özelliklerindendir ve ahlâki ve toplumsal ıslahın temel sebebidir.
İslam Ceza Hukuku’ndaki şahsi sorumlulukla bugünkü pozitif kanunlardaki şahsi sorumluluk arasındaki fark oldukça büyüktür. Ülkelerimizin çoğunda olanların, ahlâki yönle hiçbir alakası yoktur. Bir
kişinin hakkını istemek için devlete karşı çıkmasından dolayı, ailenin tümünün suçlanması gerçekleşmekte ve suçlanan fert sayısı belki de binlere ulaşmaktadır. Bugün muhaliflerin olduğu şüphesiyle,
şehrin tümünün bombalandığı ülkemiz Suriye’de olan budur. Aileden suçlu sadece bir kişinin bulunmasıyla yolculuk, çalışma, resmi evraklara sahip olma gibi, insan haklarından mahrum bırakılmış aileler biliyoruz. Bu şahsın on yıllar önce ölmüş olması da mümkündür. Fakat onun suçu, ondan sonraki
nesillerin peşinden gelmektedir. Daha da ötesi, bazen bu sadece isim ve künye benzerliği de olabilir.
2- Hatayla veya Şibhu Kasıtla (Kasta benzer öldürme) Öldürülen Maktulün Diyetini Âkilenin
(Katilin Akrabalarının) Ödemesi
Öldürme hata veya kasta benzer bir yolla olduğunda katilin diyetini âkilenin yüklenmesi, ahlâki boyutlardandır. Âkile, akl’ı yüklenendir, akl ise diyet demektir. Akl diye isimlendirilmesi maktulün velisini
konuşamaz hale getirmesindendir. Âkile diye isimlendirilmesinin katile ulaşılmasını engellemesindendir de denilmiştir. Bu görüşe göre akl, engel demektir. Katilin âkilesi onun akrabalarıdır. Hanım, aynı
anneden kardeşler ve anne tarafından olan diğer akrabalar âkileye dahil olmaz.28
Şüphesiz ki, bu ilkenin yani diyetin âkile tarafından yüklenilmesinin, kasıtlı öldürmede uygulanması
adaletli değildir ve suçluları saldırıya cüret ettirir. Âkilenin diyeti yüklenmesi, şahsi sorumluluk ilkesinde bir istisnadır. İslam hukukçularından, âkilenin diyeti yüklenmesinin, cezanın şahsiliği ilkesinden bir
26 Et-Tahrîru ve’t Tenvir, 8/207
27 Sünenü Ebi Davud, Kitâbu Diyet, Hadis No: 4495
28 Et-Teşrîu’l Cînâi el-İslâmî mugâranen bi’l kânun el-vazî, 1/673

istisna olduğunu kabul etmeyenler vardır. Onlar bu konuda şöyle düşünmektedir: Âkile üzerine diyetin
vacip olması, onların caninin günahıyla cezalandırılması değildir, diyet katilin üzerinedir. Onlar, katilin
işlediği cinayetin günahını yüklenmeksizin, teselli –acısını azaltma- babından diyet sorumluluğunu
caniyle birlikte yüklenmeleri emredilmiştir. Nitekim Allah (c.c.), işlemedikleri bir suçun günahından
sorumlu tutmaksızın teselli babından zenginlerin mallarında fakirler için haklar vacip kılmıştır. İslam
mümkün olan her yolla sıla-i rahmi, ana-babaya iyi davranmayı emretmiştir. Bunların hepsi teselli ve
iki kişinin arasını ıslah etme babından teşvik edilmiş olan işlerdir. Aynı şekilde, hata ile katledenin
diyetini âkilenin yüklenmesinin emredilmesi de ne katile ne âkileye bir adaletsizlik olmaksızın, teselli
babındandır. Âkileden her biri, üç sene ertelemeli ancak üç veya dört dirhem ödemek zorundadır.29
Bu teşvik, olunan güzel ahlâktandır. Araplarda İslam’dan önce de diyetlerin sorumluluğunun yüklenilmesi meşhurdu ve bu onların güzel ahlâkı ve güzel fiillerinden sayılıyordu. Resulullah da “Güzel
ahlâkı tamamlamak için gönderildim.” buyurmuştur.
Âkilenin Diyetin Sorumluluğunu Yüklenmesindeki En Bariz Gerekçeler
1- Eğer, “herkes işlediği suçun cezasını kendisi” ,çeker genel kuralını alırsak sonuç, cezaların sadece
zenginlere uygulanması olurdu ve onların sayısı azdır. Ve çoğunlukta olan fakirlere uygulanması da
mümkün olmaz. Bunun neticesinde şöyle bir sonuç elde ederiz: Kendisine karşı suç işlenen kişi veya
velisi, eğer suçu işleyen zenginse, diyetin hepsini elde eder, eğer orta halliyse, diyetin bir kısmını alır,
eğer fakirse; ve çoğunlukla durum bu şekildedir; diyetten hiçbir şey alamaz. Bu şekilde hem suç işleyenler hem de kendilerine karşı suç işlenenler arasındaki adalet ve eşitlik yok olur. Dolayısıyla adalet
ve eşitliği sağlamak için genel kuralı, bu istisnai durum için terk etmek vaciptir.
2- Eğer genel kural alınır ve şüpheli diyeti tek başına yüklenirse kendisine karşı suç işlenen kimselerin çoğunun, hükmedilen diyeti elde etmesi mümkün olmazdı. Çünkü diyetin tümü, 1000 dinar paha
biçilmiş olan 100 devedir. Bu da genellikle şahsın servetinden daha fazladır. Eğer kuralı uygular ve
suçu işleyen yaptığının karşılığını sadece kendi yüklenirse, bu durum, kendilerine karşı suç işlenenlerin haklarını almaları önünde bir engel olur.
3- Âkile diyeti, hata ve kasta benzer olan öldürmelerde yüklenir. Hata ile işlenen suçların esası ise , ihmal
ve dikkatsizliktir. Bu ikisinin sebebi ise, çoğunlukla güzel terbiye verilmemesi ve yanlış yönlendirmedir.
Ferdin terbiyesi ve yönlendirilmesinden sorumlu olanlar, onunla kan bağı olanlardır. Sanki ihmal ve dikkatsizlik, çoğunlukla aileden kalma bir mirastır. Aile de ahlâk ve eğitimini toplum ve çevresinden aldığı için,
ihmal ve dikkatsizlik sonuçta toplumun mirasıdır. Dolayısıyla bu diyeti ödemesi topluma vacip olur.
4- Aile ve toplum düzeni, doğası itibariyle birbiriyle yardımlaşma ve dayanışma üzerine bina edilir.
Her ailedeki fert, ailenin diğer fertlerine yardımcı olması ve onlarla dayanışma içinde olması gerekir.
Suçlunun hatasının diyetini ilk olarak âkile, ikinci olarak toplumun yüklenmesi, yardımlaşma ve dayanışmayı tam olarak gerçekleştirir.
5- Diyet hükmünün suçu, işleyene ve âkilesine verilmesi suçlulara bir hafifletmedir ve rahmettir ve onda
başkalarını mağdur etme ve zulüm yoktur. Çünkü, bugün yaptığı suçun cezasını âkilenin yüklendiği
suçlu, yarın âkilenin fertlerinden kendisi dışındaki birinin işlediği suçun belirlenmiş diyetinden payına
düşeni ödemekle sorumlu olacaktır. Her insan hata yapmaya maruz olduğu sürece bir gün gelecek
bugün sorumluluğu yüklenilen fert bu sorumluluğa eşit başkalarının sorumluluğunu yüklenecektir.30
29 Et-Teşrîu’l Cînâi el-İslâmî mugâranen bi’l kânun el-vazî, 1/673
30 A.g.e
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Detaylarıyla âkilenin kimler olduğu, diyetten ne kadarını yüklenecekleri, âkilenin fertlerinden herhangi
birinin yüklendiği gibi, katilde bu diyetten bir şey yüklenecek midir? konuları, fıkıhçılar arasında ihtilaf
konularıdır ve bu konu bizim inceleme alanımız değildir. Burada bizi ilgilendiren, sadece ahlâki ilkedir.31
3- Affetmek
İslam Ceza Hukuku’nun en bariz şekillerinden birisi, affetmeye teşvik etmesidir. Bu kısasta açıktır.
Kısasta affetmek makbuldür, hatta buna teşvik vardır. Çünkü kısas, toplumun haklarından değil, şahsi
haklardandır. Şüphe yok ki, İslam Hukuku’nun affedenleri Allah’ın hazırladığı sevap ve ecir aracılığıyla affetmeye teşvik etmesi, inançla alâkalı en büyük ahlâki ilkelerdendir. Affetmenin kıymeti ve yerini,
ancak nefsi inançla dolu olanlar bilir.
Affetmek gerekli olmamasına rağmen, affetmek ve onun yerine diyete razı olmak teşvik olunmuştur.
Affetmeye teşvik eden Kur’an ve hadis metinleri gerçekten çok fazladır:
Ama kim affeder ve arayı düzeltirse, onun mükâfatı Allah’a aittir. (Şura:40)
Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah,
iyilik edenleri sever.(Ali İmran:134)
Affetmek ihsandır ve bu şu ayette açıktır: “Ancak öldüren kimse, kardeşi (öldürülenin vârisi, velisi) tarafından
affedilirse, aklın ve dinin gereklerine uygun yol izlemek ve güzellikle diyet ödemek gerekir. Bu, Rabbinizden
bir hafifletme ve rahmettir. Bundan sonra tecavüzde bulunana elem dolu bir azap vardır. (Bakara:178)
Enes b. Malik’in şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resulullah sallellâhu aleyhi ve selleme her ne zaman
kısasla ilgili bir dava getirilirse, onu affetmeyi emrettiğini gördüm”32
4- Kısas Başkalarına Acı Vermemelidir.
Kısasın tam olarak yerine getirilme şartlarından birisi olan, zararının başkalarına geçmemesi İslam
Ceza Hukuku’ndaki ahlâki yönlerden birisidir. Dolayısıyla, hamile bir kimseye kısas vacip olursa çocuğunu doğuruncaya ve onu emzirecek birini buluncaya kadar beklenir. Bunda asl olan Allah’ın şu
ayetidir: Ancak o da (kısas yoluyla) öldürmede meşru ölçüleri aşmasın (İsra: 33) ve zararın başkasına ulaşması aşırılıktır. Bu durum, Resulullah’ın hadislerinde açık ve netti. Resulullah, kendisine zina
ettiğini ikrar ederek gelen Gamidiye’ye, “öyle ise git çocuğunu doğurunca gel” dedi ve Ensar’dan birini
o doğuruncaya kadar sorumlu tuttu. Kadın doğurunca geldi ve “Gamidiye doğurdu” dedi. Resulullah
“onu recmedip emzirecek kimsenin olmadığı çocuğunu küçük bırakmayalım” dedi. Ensar’dan biri
kalkıp “onun emzirilmesi sorumluluğu benimdir Ya Resulallah” dedi. Bunun üzerine kadın recmedildi.33
5- Kısas Uzvunda Benzerlik
Kısasın yerine getirilmesinde adaletin esaslarından biri, uzuvlar arasında faydada eşitlik ve benzerlik
olmasıdır. Bu önemli bir ahlâki yöndür, bir uzuv ancak onun mukabili bir uzuv, karşılığında kısas edilir.
El karşılığında ancak el alınır, ayak karşılığında ayak alınır. Çünkü başka bir uzuv onun cinsinden
değildir. Başparmak karşılığında başparmak alınır. Çünkü parmakların görevleri farklıdır, dolayısıyla
farklı cinsler gibidirler. Sol el karşılığında sol el, sağ el karşılığında sağ el alınır. Çünkü sağ elin sol
ele üstünlüğü vardır. Aynı şekilde ayak ve ellerin parmakları da öyledir. Sağ elin parmağı karşılığında
31 Bu konunun yeri fıkıh kitaplarıdır, daha önceki kaynağa bkz.
32 Sünenü Ebu Davud, Hadis No: 4497
33 Sahihi Müslim, Hadis No: 1965

sağ elin parmağı, sol elinkinin karşılığında sol elinki alınır. Faydalarının farklı olması sebebiyle, ön
dişe karşı ön diş, azı dişe kaşı azı diş, köpek dişine karşı köpek dişi alınır.34
6- Sağlıklı Olmakta Eşitlik
Öne çıkan ahlâki yönlerden bir diğeri, sağlık ve kemalde iki uzuv arasındaki eşitliktir. İmam Ahmed,
Şâfi ve Ebu Hanife’ye göre, felçli el karşılığında sağlıklı el, felçli ayak karşılığında sağlıklı ayak kısas
edilmez. Çünkü kısas talep eden, hakkından fazlasını almış olur. Fakat kendisine karşı suç işlenen
kişi, sağlıklı el karşısında felçli elin kısas edilmesini isterse bunu yapabilir, çünkü hakkının altında
bir şey almış olur. İmam Ahmet ve İmam Şâfi, felçli el karşılığında sağlıklı elin kesilmesi konusunda
ihtiyatlı davranmaktadırlar. Kısas uygulanan kişinin felçli olan uzvunun kesilmesi halinde, bunun kısas
tatbik edilen kişinin hayatına zarar vermeyeceğini uzmanların karar vermesi şartını koştular. Çünkü
felç bir hastalıktır ve hastalıkların vücut üzerinde etkileri vardır.
Aynı şekilde, noksan olan uzuv karşısında tam olan uzuv alınmaz. Mesela parmakları tam olan el
veya ayak karşılığında, eşitlik olmamasından dolayı, bir parmağı ya da birkaç parmağı eksik el veya
ayak alınmaz. Bu İmam Ebu Hanife, İmam Ahmed ve İmam Şâfi’nin görüşüdür, fakat tam olan karşılığında noksan olanın alınması caizdir.35
7- Günahkârın Islahına Çalışmak
Özellikle hadler ve cinayet –suçlar- meselelerinde İslam Hukuku’ndaki ahlâki esaslardan biri, günahkârın ıslahı için ciddi gayret göstermektir. Nitekim insan, hatadan masum değildir ve bu hata ile
öldürmede ortaya çıkmaktadır. Yine insanı, nefsi ayartıp hırslara kapılır ve bu yüzden başkalarının
haklarını çiğner. Burada yapılması gereken, ona lanet edilip, kötü sözler söyleyip aşağılanmaması,
ona karşı şeytana yardımcı olunmaması, bunun yerine ıslah edilmesidir. Ebu Hureyre’den bir rivayette şöyle gelmiştir: Peygamber sallellâhu aleyhi ve selleme bir sarhoş getirildi, o da onun dövülmesini
emretti. Bizden kimi eliyle, kimi nalınıyla kimi de elbisesiyle vuruyordu. Adam gidince arkasından
birisi: Allah cezanı versin. Sen ne kötü adamsın. Bu kaçıncı oldu, böyle huzura geliyorsun!” türünden
sözler sarf etmişti. Bunu duyan Allah Resûlü, “Kardeşinize karşı şeytana yardımcı olmayın. Allah’a
yemin ederim o, Allah ve Rasûlü’nü sever, buyurdu.36
8- Cezanın Kanuniliği
İslam ceza hukukunun özelliklerinden ve büyük ahlâki ilkelerinden birisi, cezaların,37 belirli suçlar mukabilinde belirlenmiş olmasıdır. Bu, pozitif kanunlarda “cezaların ve suçların kanuniliği” veya “kanun
olmadıkça ne suç ne ceza vardır” ilkesi diye isimlendiren esastır. Had suçları ve onların cezalarının
hepsi ya Kur’an ve sünnette ya da ikisinde birden geçmiştir. Ceza hukukuyla alakalı olan bir nas; ve
bu aynı zamanda inanç ilkesidir; Allah’ın şu sözüdür: Biz, bir peygamber göndermedikçe (kimseye)
azap edecek değiliz” (İsra:15) Bu şu anlama gelmektedir: Fiiller suç vasfı verilmeden önce mubahtır
ve mübah bir fiili yapmanın da cezası yoktur. Bu suçlar ve cezalar hakkında nas gelmesi, bu suçların
önem ve tehlikesine işaret etmektedir ve bu yüzden onların uygulanmasını otorite/yönetim yapmaktadır. Yine bu yüzden Rabbimiz, bu cezaların belirlenmesini ne yönetime ne de fertlere bırakmıştır.
34 Et-Teşrîu’l Cînâi el-İslâmî mugâranen bi’l kânun el-vazî, 2/221, er-Ravzü'l-mürbi' şerhi zadi'l-müstekni’. S. 642, Nihâyetü'l-muhtâc ilâ şerhi'lminhâc. (7/291), el-Lübêb fî şerhi’lkitâb, (3/148)
35 Et-Teşrîu’l Cînâi el-İslâmî mugâranen bi’l kânun el-vazî, 1/221\ Tuhfetu’l fukahâ (3/100), Bedâiü's-sanai' fî tertibi'ş-şerai'. (7/87), el-Hâvi’l
kebîr (12/162), Keşşâfü'l-kına' an metni'l-İkna'. (5/556)
36 Sahihi Buhari, Kitâbu’l hudud, Hadis no: 6781
37 Suçlar şerî mahzurlardır- sakınılması gereken şeyler- Allah onları had veya tazir cezasıyla engellemiştir. Maverdi, el-Ahkâmu’s sultâniyye, s.
322, bkz: Tahrîru’s-sulük fî tedbîri’l mülûk, s.57,
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“Suçların ve cezaların kanuniliği” veya “Nas/kanun olmadıkça ne suç ne ceza vardır” ilkesini, ceza
yasaları, ancak yakın zamanda tanımışlardır. İlk defa Fransız devriminden sonra ilan edilmiştir.
9- Babanın Oğul İçin Kısas Edilmemesi
Dört mezhebin ittifakıyla, oğlu için babanın kısas edilmesinden kaçınılır. Dolayısıyla babanın, annenin veya dedenin oğlunu veya torununu yaralaması ya da öldürmesiyle kısas yapılmaz. Bunun illeti
ise, babaların çocuklarına olan şefkatidir. Şüphe yok ki bu, muhteşem bir ahlaki yöndür.38

Sonuç
İslam Ceza Hukuku’nun vuku bulmadan önce, suçtan koruma alanında öncü olduğu
ve yapılan fiilin cezasını düşünenleri hem suçun gerçekleşmesinden önce hem de
sonra engellediği kabul edilir.
Bu da pozitif kanunlarla karşılaştırıldığında, sahip olduğu kendine has özellikler sebebiyledir. Belki de
bundaki ana sebep, İslam Ceza Hukuku’nun kaynak yönünden doğasına dönmektedir. Bu hukukun
kaynağı Allah’tır ve onda inanç ve ahlâki yön, öne çıkan bir özelliktir. Şüphesiz inanç ve ahlâk yönünün bulunması, suça düşmemek için bir güvenceyi temsil etmektedir.

38 el-Fıkhü'l-İslâmî ve edilletuhu, Vehbe Zuhayli, (7/5740), el-Inâye şerhu’l hidaye (5/325), Ravzatü't-tâlibîn (9/152), eş-Şerhu’l kebir alê metni’l
muknî (9/371), el-Mübdi' fî şerhi'l-Mukni' (7/219)
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مقدمة
ٌ
مكانة مرموقة ،إذ به نحفظ العقول ونصون األموال ونذود
إن الفقه الجنائي 1له في التّشريع اإلسالمي
عن األعراض  ،ومن خالله يُصبح المجتمع اإلسالمي مجتمعا آمنا مطمئنا فاعال مؤثرا ،والتَّشريع
الجنائي في األصل ال يخرج عن التّشريع اإلسالمي عموما من حيث المصالح التي يجلبها والمفاسد التي
ُ
يدرؤها يقول العز بن عبد السالم[ت660 :ه]َ »:و َّ
صالِ َح،
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ِ ِ َ َ ِِ َ َ
ِ َ ِِ َ َ
ِ َ َ
ِ ِ َ ِِ ََ ِ َ ِ
ويقول َ »:وأَ ْح َكا ُم َّ
اب َع ْن َذ ْن ِب ِه» .3ومن أعظم
صالِ ُح لِ ِعبَا ِد ِهَ ،ف ُطوبَى لِ َم ْن َق ِب َل نُ ْ
ص َح َربِّ ِهَ ،وَت َ
اللِ ُكلُّ َها َم َ
المصالح التي رعتها الشريعة اإلسالمية كما يقول الشاطبي حفظ الضروريات الخمس يقول الغزالي[
صو ُد َّ
ْس ٌةَ :و ُه َو أَ ْن ي ْ َ َ
ْه ْم ِدي َن ُه ْم َوَن ْف َس ُه ْم َو َع ْقلَ ُه ْم َوَن ْسلَ ُه ْم
ت505:هـ]َ )»:و َم ْق ُ
الش ْر ِع ِم ْن ْال َخ ْل ِق َخم َ
َح َفظ َعلي ِ
ُْ
ُْ
ُّ
ْ
ص َ
صلَ َح ٌةَ ،و ُكل َما يُ َفو ُ
ضم ُ
َو َمالَ ُه ْمَ ،ف ُك ُّل َما َي َت َ
ول َف ُه َو َم ْف َس َدٌة
ِّت َه ِذ ِه ال ُ
ْس ِة َف ُه َو َم ْ
َّن ِح ْف َظ َه ِذ ِه ال ُ
ول ال َخم َ
ص ِ
صلَ َح ٌة »4.وذكر ّ
س العمران المرعية في كل
أس ُ
َود َْف ُع َها َم ْ
الشاطبي[ت790:ه]هذه الخمسة وقال هيُ »:
5
ِملة ،والتي لوالها لم َت ِج ِر مصالح الدنيا على استقامة ،ولفاتت النجاة في اآلخرة »
ونفهم مما قاله ّ
الشاطبي ومن قبله الغزالي أمرين األول :أن الضرورات الخمس هي األساس التي يقوم عليها ال ّدين
َّ
وأن ِّ
اي خلل يطرأ عليها يسوق إلى فساد الحياة والمجتمع ،واألمر الثاني ان هذه الضروريات ليست خاصة بالشريعة
اإلسالمية بل هي مرتبطة بكل مجتمع.
ص ُر ِفي َه ِذ ِه ْال َخم َ ْ َ ْ
اع
ولعل حصرهم هذه الضروريات بالخمسة دليله االستقراء يقول اآلمدي[ت631:ه]َ »:و ْال َح ْ
ْس ِة الن َو ِ
6
ص ٍد َ
إِنَّ َما َك َ
ار ٍج َع ْن َها ِفي ْال َعا َد ِة»
ان َن َظ ًرا إِلَى ْال َوا ِق ِع َو ْال ِع ْل ِم ِبا ْن ِت َفا ِء َم ْق َ
ور ٍّي َخ ِ
ض ُر ِ
الشك ان من أبرز هذه الضرورات من حيث الوجود المحافظة على األنفس فالمحافظة على النفس اولى من غيرها،
بل إن الدين اإلسالمي أجاز من اجل المحافظة على النفس أن يتظاهر بتخليه عن العقيدة الصحيحة عندما يخشى على
ْ
7
َْ
ُْ
ْ
َّ
ان} [النحل ]106 :وقد ذهب إلى هذا جمع من العلماء
الي َم ِ
نفسه من الهالك قال تعالى{ »:إِل َم ْن أك ِر َه َوقلبُ ُه مُط َم ِئ ٌّن ِب ِ
والذي نلحظه أن الفقه الجنائي يقوم أساسا على حفظ النّفس ،وهذا الحفظ يقوم على أبعاد عقدية وأخالقية:
 / **1أستاذ مشارك نائب عميد كلية الشريعة بجامعة حلب سابقا ،مدرس في جامعة ماردين( اورتوكلو ) ،كلية اإللهيات
الذي نقصده بالفقه الجنائي المصطلح المتداول والمعروف بين الفقهاء وهو االعتداء الواقع على النفس وما دونها من األطراف والجروح وهذا المصطلح أصبح هو المشهور والمتداول  ،وبذلك يُراد بالمصطلح
الجنائي المعنى العرفي عند الفقهاء وليس المعنى االصطالحي ألن المعنى االصطالحي اسم لفعل محرم ً
شرعا سواء وقع الفعل فى نفس أو مال أو غير ذلك .لكن ُع ُرف الفقهاء جرى على إطالق اسم الجناية
على األفعال الواقعة على نفس اإلنسان أو أطرافه وهى القتل والجرح والضرب ،وبعضهم يجعل الجنايات تحت مسمَّى الجراح وذلك لكون الجراحة هى أكثر طرق القتل واالعتداء على النفس واألطراف،
«الج َنايَة :ب ْال َك ْسر من جنى يجنيِ .في َ
ْ
صل
األ ْ
كما أن بعض الفقهاء يؤثرون لفظ الدماء « انظر :عبد القادرة عودة  ،التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي،ج،2ص ، .4وجاء في جامع العلوم ِ
ِ
ِ
يرهاَ .وإنَّمَا تجمع على ْالج َنايَات َ
َّ َ
َ
َّ
ثم إلَى َّ
َّ
ّ
َ
ضمَّن َ
َح ُظور ي َت َ
لن ْال ِفعْل ْالمحرم أَ ْن َواعِ .م ْنهَا مَا
ثم إِلَى فعل محرم َو ُه َو كل فعل م ْ
الش ّر َّ
ِ
ِ
ض َررا على النفس أو على َغ َ ِ
أخذ الثمر من الشجر فنقلت إِلى إِ ْحدَاث الش ّر َّ ِ
رقة أَ
ي َتعَلَّق ب ْالعرض ب ْال َك ْسر َويُسمى قذفا أَو شتما أَو غيبَةَ .و ِم ْنهَا ب ْالمَال َويُسمى غصبا أَ
َ
َّ
ْ
َ
فس َويُسمى قتال أَو إحراقا أَو صلبا أَو خنقا أَو تغريقا َو ِم ْنهَا بالطرف َويُسمى قطعا أَو كسرا أَو
الن
ب
َا
ه
ن
م
و
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َا
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و
َ
َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
الن ُفوس َوقطع َْ
ُراد ِب ْال ِج َنا َي ِة قتل ُّ
ال ْط َراف» جامع العلوم في اصطالحات الفنون  ، 285 /1وانظر :انيس ،الفقهاء في تعريفات األلفاظ المتداولة بين الفقهاء ،ص108 :
شجا أَو َف َقأَ َولَ ِكن ِفي عرف ْال ُف َقهَاء ي َ
 2قواعد األحكام في مصالح األنام ،ص11 ،
 3قواعد األحكام في مصالح األنام،ص.198
 4الغزالي ،المستصفى ،ص174 :
 5الموافقات،ص5
َات ْال ِملَ ِل َو َّ
ص ُر ْالم َ
الش َرا ِئ ِع ِب ِال ْس ِت ْق َرا ِء التقرير والتحبير علي تحرير الكمال
 6اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي،274 /3:ويقول ابن أمير الحاج [ت879:ه]َ »:و َح ْ
اص ِد ِفي َه ِذ ِه َث ِاب ٌت ِبالنَّ َظ ِر إلَى ْال َوا ِق ِع َو َعاد ِ
َق ِ
بن الهمام (.144 /3
 7وممن ذهب إلى هذا اإلمام الرازي والقرافي والبيضاوي وابن تيمية  ،ومعظم العلماء جعلوا ال ّدين مقدما ومنهم الغزالي واالمدي وابن الحاجب واالسنوي وابن السبكي والشاطبي ،انظر :لحرش ،أسعد
المحاسن  ،مجلة المسلم المعاصر ،ترتيب المقاصد الضرورية بين المتقدمين والمعاصرين وأهميتها للمفتي ،العدد  145،ص12،
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اوال :ال ُبعْد العقدي
الذي نقصده بالبُعد العقدي هو ان التّشريع اإلسالمي تشريع ربّاني المصدر أنزل اهلل سبحانه وتعالى على رسوله صلى
السنة النبوية المطهرة  ،ومن هنا تكون صالحيته لكل زمان ومكان ،ألنه بمثابة القواعد
اهلل عليه وسلم أو جاء من خالل َّ
الكلية الحافظة للمجتمع وأَمْنه  ،وهذا ما يمتاز به عن غيره من التشريعات الوضعية ،التي توضع غالبا لمصالح معية،
ومؤدى ذلك ان اهلل تعالى يعلم ما يصلح اإلنسان وما يُفسده فأنزل له هذا التَّشريع متناسبا مع واقع اإلنسان وحافظا له،
اس ِم َن ُّ
ص َر ِ ْ
ْ
اب أَ ْن َز ْل َنا ُه إلَي َ
الظلُ َم ِ َ ُّ
قال تعالى{ »:الر ِك َت ٌ
يز ْال َح ِمي ِد (})1
ْك لِتُ ْخ ِر َج النَّ َ
ِّه ْم إِلَى ِ
ور ِبإِذ ِن َرب ِ
اط ال َع ِز ِ
ات إِلى الن ِ
ِ
َّ
َّ
[إبراهيم ]1 :من ظلمات الوهم والتصور  ،ظلمات االعتداء والتطاول على الناس إلى نور الفكر والبصيرة و ضياء
وح ْسن التّعامل.
الحق ُ
هذا البُعد عندما يتغلل في النّفس البشرية يجعل اإلنسان نزيها نظيفا خيَّرا معطا ًء ا  ،مراقبا لربه ومحاسبا لنفسه وهذا
له أثره الكبير في االستقامة واالبتعاد عن كل ما يؤذي ال َنفس البشرية ،بحيث يصبح االعتداء على النّفس الواحدة هو
اعتداء على األمة بأسرها  ،كما قال تعالىِ { »:م ْن أَ ْج ِل َذلِ َك َك َت ْب َنا َعلَى َب ِني إ ْس َرا ِئ َ
يل أَنَّ ُه َم ْن َق َت َل َن ْف ًسا ب َغي ْ
س أَ ْو َف َسا ٍد
ْر َنف ٍ
ِ ِ
ِ
َْ
اس} [المائدة ]32 :وهذا اإلخبار عن بني إسرائيل دليل ّ
اس َج ِميعًا َو َم ْن أَ ْحي َ
أن
َاها َف َكأَنَّ َما أَ ْحيَا النَّ َ
ض َف َكأَنَّ َما َق َت َل النَّ َ
ِفي ال ْر ِ
معاقبة الجاني شريعة مطبقة على األمم السالفة  ،وليست امرا خاصا بأمة دون األمم وماك هذا شأنه فإنه متصل بالنظام
االجتماعي الذي ال يختلف من عصر لعصر وان الخلل فيه يطالب المجتمع برمّته ،ومعنى :التَّ ْش ِبي ِه ِفي َق ْولِ ِهَ :ف َكأَنَّما َق َت َل
اس َجميعاً َح ُّث َجميع ُْ
ُخ َ
س َوأَ ْخ ِذ ِه أَ ْي َن َما ثُ ِق َ
الس ْت ِر َعلَ ْي ِهُ ،ك ٌّل م َ
اط ٌب
ف َ ،و ِال ْم ِت َن
ال َّم ِة َعلَى َت َع ُّق ِب َقا ِت ِل النَّ ْف
اع ِم ْن إِي َوا ِئ ِه أَ ِو َّ
النَّ َ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ُْ
ْ
َ
ْ
ُ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َّ
َسط ِة َي ِد ِه ِفي ال ْرضِ ،م ْن و َ
ْويل ال َقت ِل
ُل ِة الم
ُور إِلى َع َّ
اسَ .فال َمق ُ
َعلَى َح َس ِب َمق ِد َر ِت ِه َو ِب َق ْد ِر ب ْ
ام ِة النَّ ِ
ِ
صو ُد ِم ْن ذلِك التش ِبي ِه َته ِ
ِ
8
وص أَ ْولِيَا ِء َّ
الد ِم ُد َ
اس»
اس َج ِميعًا أَ َل َت َرى أَنَّ ُه َق ِاب ٌل لِْل َع ْف ِو ِم ْن ُخ ُ
ْس ْال َم ْق ُ
صو ُد أَنَّ ُه َق ْد َق َت َل النَّ َ
َولَي َ
ون َب ِقيَّ ِة النَّ ِ
ص ِ
على أنه ليس ببعيد أن يكون المعنى ّ
نفس ظلما ربَما ساقه ذلك إلى قتل البشرية كاملة لو استطاع،
أن من ّ
تورط في قتل ٍ
دم يُراق على األرض ظلما وزورا
كل
كان
الفعل
هذا
،ولشناعة
عنه
انتفت
قد
واألخالقية
ألن الحواجز والموانع الشرعية
ٍ
9
يتحمل ابن آدم األول ِك ْفال منها .
وهذا البُعد العقدي جاء بصورة متعددة يعالج الجريمة قبل وقوعها وهو بمثابة الوقاية من الجريمة ومن أبرز هذه الصور:
 .1بيان الثواب الجزيل للواقفين عند حدود اهلل تعالى:
وهذا الثواب متمثل باآلخرة حيث النعيم الذي أعده اهلل للطائعين ومتمثل بالدنيا التي يحفظ اهلل القائمين على الحق قال
ات َت ْجري ِم ْن َت ْح ِت َها ْ َ
تعالىِ { » :ت ْل َك ُح ُدو ُد َّ
َ
اللِ َو َم ْن ي ِ ََّ
ْ َّ
ار َخالِ ِد َ
ين ِفي َها َو َذلِ َك ْال َف ْو ُز ْال َع ِظي ُم
ال ْن َه ُ
ُط ِع الل َو َر ُسول ُه يُ ْد ِخل ُه َجن ٍ ِ
ين ([ } )14النساء ، ]:وال ّ
(َ )13و َم ْن َيعْص َّ
ُه ٌ
ارا َخالِ ًدا ِفي َها َولَ ُه َع َذ ٌ
شك أن من
اللَ َو َر ُسولَ ُه َو َي َت َع َّد ُح ُدو َد ُه يُ ْد ِخ ْل ُه َن ً
اب م ِ
ِ
َ
ُ
ْ
أعظم حدود اهلل تعالى حماية األنفس وعدم االعتداء عليها ،وقد جاء ذلك صريحا في قوله تعالى ُ »:
{قل َت َعالَ ْوا أ ْتل َما َح َّر َم
ْك ْم أَ َّل تُ ْشر ُكوا ب ِه َشي ًْئا َوب ْال َوالِ َديْن إ ْح َسا ًنا َو َل َت ْقتُلُوا أَ ْو َلد ُ
ُّك ْم َعلَي ُ
َرب ُ
َك ْم ِم ْن إم َ
اح َ
ْل ٍق َن ْح ُن َن ْر ُز ُق ُك ْم َوإِي ُ
ش
َّاه ْم َو َل َت ْق َربُوا ْال َف َو ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
صُ
َما َظ َه َر ِم ْن َها َو َما ب َ
اك ْم ِب ِه لَ َعلَّ ُك ْم َت ْع ِقلُ َ
ون ([ })151األنعام] وقد بيَّن
س الَِّتي َح َّر َم اللَُّ إِ َّل ِب ْال َح ِّق َذلِ ُك ْم َو َّ
َط َن َو َل َت ْقتُلُوا النَّ ْف َ
ْ
َّ
ُ
ً
َُّ
ْ
َّ
ْ
ِّ
ُ
َ
َّ
سبحانه وتعالى جملة من صفات المؤمنين الفالحين ومنها» { َول يَقتل َ
س ال ِتي َح َّر َم الل إِل ِبال َحق ([ })68الفرقان].
ون النف َ
وأما في الدنيا فإن اهلل تعالى يحفظه ويحفظ ُذ ِّريِّته قال ويدل على هذا قوله صلى اهلل عليه وسلم لعبد اهلل بن عباس رضي اهلل
10
اح َف ِظ َّ
اح َف ِظ َّ
اه َك »...رواه الترمذي وقال َه َذا َح ِد ٌ
ال ُم إنِّي أُ َعلِّم َ
ُ َ
اللَ َت ِج ْد ُه تُ َج َ
يح
ص ِح ٌ
َح َف ْظ َكْ ،
اللَ ي ْ
اتْ ،
ُك َكلِ َم ٍ
يث َح َس ٌن َ
عنه »:يَا غ ِ
َّ
اس أَْنتُ ُم ْال ُف َق َرا ُء إلَى َّ
اللِ َواللَُّ ُه َو ْال َغ ِن ُّي ْال َح ِمي ُد ([ })15فاطر]
وجل اهلل تعالى أن يكون محتاجا لِمن يحفظه وهو القوي الغني{ »:يَاأَُّي َها النَّ ُ
ِ
َ
«ه َو ْالو ُ
ُق ُ
ومن هنا كان حفظ العبد هلل هو حفظ ُ
ابَ ،و ِع ْن َد ُح ُدو ِد ِهَ ،ف َل
الَ ،و ِع ْن َد َن َو ِ
وف ِع ْن َد أ َوا ِم ِر ِه ِب ِال ْم ِت َث ِ
اهي ِه ِب ِال ْج ِت َن ِ
َّ 11
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َي َت َجا َو ُز َما أَ َم َر ِب ِهَ ،وأَ ِذ َن ِفي ِه إِلَى َما َن َهى َعن ُه ،ف َم ْن ف َعل ذلِك ،ف ُه َو ِم َن ال َحا ِف ِظ َ
ين لِ ُح ُدو ِد اللِ
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َ
َاب َق ْول َّ
س إ َّل َك َ َ
َ ُْ ُ ْ
اللِ َتعَالَىَ { :وم ْ
َّل ِك ْف ٌل ِم ْنهَا» صحيح البخاري ،كتاب ِّ
َن أَ ْحي َ
َاها} [المائدة]32 :رقم .6867،
الديات،ب ُ ِ
ْن آ َد َم األو ِ
ان َعلى اب ِ
 9قال صلى اهلل عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره »:ال تق َتل َنف ٌ ِ
10جزء من حديث رواه الترمذي في سننه ،ب ُ
ض ،رقم ، 2516:ورواه احمد في مسنده ،مسند عبد اهلل بن عباس ،رقم.2669 :
ص َف ِة َ
َاب مَا َجا َء ِفي ِ
الح ْو ِ
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ُ
ْ ُ َّ
صالِح ُد ْنيَاهَُ ،ك ِح ْف ِظ ِه ِفي َب َد ِن ِه َو َولَ ِد ِه َوأَ ْهلِ ِه َو َمالِ ِهَ ،ق َ
ال اللَُّ َع َّز
ان:أَ َح ُد ُه َماِ :ح ْف ُظ ُه لَ ُه ِفي َم َ
َو ِحفظ اللِ لِ َع ْب ِد ِه َي ْد ُخل ِفي ِه َن ْو َع ِ
ِ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
َح َفظو َن ُه ِم ْن أمْر َّ
الل ([ })11الرعد...]:النَّ ْو ُع الثَّا ِني ِم َن ال ِح ْف ِظَ ،و ُه َو أ ْش َر ُ
َو َج َّل { :لَ ُه ُم َع ِّقب ٌ
ف
ْن َي َد ْي ِه َو ِم ْن َخل ِف ِه ي ْ
َات ِم ْن َبي ِ
ِ
النَّ ْو َعيْنِ :ح ْف ُظ َّ
ُضلَّ ِةَ ،و ِم َن َّ
َح َف ُظ ُه ِفي َحيَا ِت ِه ِم َن ُّ
َح َف ُظ َعلَ ْي ِه
ُح َّر َم ِةَ ،وي ْ
اللِ لِْل َع ْب ِد ِفي ِدي ِن ِه َوإِي َما ِن ِهَ ،في ْ
ات ْالم َ
الش َه َو ِ
ات ْالم ِ
الشبُ َه ِ
ِ
12
َ َّ َ ْ
ْ
ان» والشك ان من أعظم الوقوف عند حدود اهلل تعالى وصيانها حفظ دماء المسلمين
الي َم ِ
ِدي َن ُه ِعن َد َم ْو ِت ِه ،ف َي َت َوفا ُه َعلى ِ
وعدم االعتداء عليها.
 .2بيان العقاب الشديد لِمن يعتدي على المؤمن وال ُمعَاهد:
مصير صاحبها إلى النار قال تعالى « َو َم ْن ي َْقتُ ْل م ْ
ُؤ ِم ًنا ُم َت َع ِّم ًدا
جعل اهلل تعالى قتل المؤمن من الكبائر ال ُمهْلكة وجعل
َ
ض َب اللَُّ َعلَ ْي ِه َولَ َع َن ُه َوأَ َع َّد لَ ُه َع َذابًا َع ِظيمًا ([ })93النساء] :
َف َج َزا ُؤ ُه َج َهنَّ ُم َخالِ ًدا ِفي َها َو َغ ِ
ات»َ ،قالُوا:
وقال صلى اهلل عليه وسلم فيما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه» ْ
«اج َت ِنبُوا َّ
السب َ
ُوب َق ِ
ْع الم ِ
َ
َ
ُ
ُ
«الش ْر ُك ب َّ
ول َّ
ْ
ْ
الِّ :
اللِ َو َما ُه َّن؟ َق َ
يَا َر ُس َ
َْ ُ ْ
يم،
الح ِّقَ ،وأكل ِّ
اللَِ ،و ِّ
س الَِّتي َح َّر َم اللَُّ إِ َّل ِب َ
الربَاَ ،وأكل َم ِ
ِ
الس ْح ُرَ ،وقتل النَّف ِ
ال ال َي ِت ِ
13
فَ ،و َق ْذ ُ
ات ال َغا ِف َ
َو َم َّ
ات الم ْ
ال ِت»  ،وهذا التهديد ليس مقصورا على قتل المؤمن ،فقد روى
ف الم ْ
َوالتَّ َولِّي ي ْ
ُح َ
ُؤ ِم َن ِ
ص َن ِ
الز ْح ِ
الَ « :م ْن َق َت َل ُم َع َ َ
صلَّى اهللُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َق َ
َر ْح
البخاري وغيره من حديث عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما أنه َ
اه ًدا ل ْم ي ِ
ير ِة أَ ْر َب ِع َ
ُ
ض َي اللَُّ َع ْن ُه َما،
ر
ر
م
ع
ْن
ب
ا
حديث»
من
أيضا
البخاري
ين َعامًا» ، 14وفي
وج ُد ِم ْن َم ِس َ
يح َها تُ َ
الجنَّ ِةَ ،وإِ َّن ِر َ
َرا ِئ َح َة َ
ِ ََ َ ِ
15
َّ
َّ
ُ
ُ
َّ
ُ
َ
َ
َ
َ
الَ :ق َ
َق َ
صلى اهلل َعل ْي ِه َو َسل َم« :ل ْن ي َ
َزال الم ْ
ُص ْب َدمًا َح َرامًا» .
ال َر ُسول اللِ َ
ُؤ ِم ُن ِفي ف ْس َح ٍة ِم ْن ِدي ِن ِهَ ،ما ل ْم ي ِ
 .3تربية العبد على مراقبة اهلل تعالى:
الشك ان تربية العبد على مراقبة اهلل تعالى من أبرز العوامل في مكافحة الجريمة َقبل وقوعها ،وهي عامل مهم في
التقليل من الجرائم والسيما القتل ،وهذه الدرجة هي درجة اإلحسان ،حيث يشعر العبد َّ
ان يراقبه حيثما كان ،وهي مراقبة
َ ْ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
ُ
ور (})19
الصد ُ
ُن َو َما تخ ِفي ُّ
التقاس بأي نوع من انواع المراقبات في العالم ،فالعبد عندما يعلم،ان اهلل { َيعْل ُم َخا ِئ َنة ال ْعي ِ
َ
ْ
َ
الس َّر َوأ ْخ َفى ([ })7طه ]7 :يدفعه ذلك إلى عدم
[غافر ]19:وأنه يعلم جهر القول وسره { َوإِ ْن َت ْج َه ْر ِبال َق ْو ِل َفإِنَّ ُه َيعْل ُم ِّ
التفكير بالجريمة والعزم عليه.
.3المحافظة على األ ْن ُفس هي آخر وصايا النبي صلى اهلل عليه وسلم:
أن يحفظوا دماء بعضهم  ،فقد روى مسلم وغيره ُ
كان آخر ما أوصى به النبي صلى اهلل عليه وسلم أمّته ْ
ُسلِ ِم َعلَى
«ك ُّل ْالم ْ
ْ
ُسلِم َح َرا ٌمَ ،د ُم ُهَ ،و َمالُ ُهَ ،و ِع ْر ُ
ض ُه».16
الم ْ ِ
َّ .4
التمثيل بالقياس األولى:
وذلك من خالل طلب المحافظة على الحيوان فتكون المحافظة على اإلنسان من باب أولى  ،روى البخاري وغيره بينما
ْشيَ ،ف ْ
اش َت َّد َعلَ ْي ِه ال َع َط ُ
شَ ،ف َن َز َل ب ْئ ًراَ ،ف َشر َب ِم ْن َها ،ثُ َّم َخ َر َج َفإ َذا ُه َو ب َك ْل ٍب ي َْل َه ُث ي َْأ ُك ُل الثَّ َرى ِم َن ال َع َطشَ ،ف َق َ
ال:
« َر ُجل َيم ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ََ
َُّ َ ُ َ َ َ َ ُ 17
ْ
َّ
ُ
ُ
ْ
َ
َّ
ْس َك ُه ِب ِفي ِه ،ثُ َّم َر ِق َيَ ،ف َس َقى َ
َ
ُ
ُ
َ
الكل َبَ ،ف َش َك َر الل له ،فغف َر له»
م
أ
م
ث
،
ه
ف
خ
ل
م
ف
ي،
ب
غ
َل
ب
ي
ذ
ال
ل
ث
م
َ
َّ َ
ِ
لَ َق ْد بَلَ َغ َه َذا ِ
ِ
والذي ينبغي مالحظته هنا َّ
ان حرمة دم المسلم ممّا هو معلوم من ِّ
الدين بالضرورة  ،فالذي يعتدي على المسلم وهو يعلم
ْ
ْ
حرمة ذلك من غير مباالة يكون قد ر ّد القطعي من الدين وعلى رأس ذلك قول اهلل تعالى « َو َم ْن يَقتُل م ْ
ُؤ ِم ًنا ُم َت َع ِّم ًدا َف َج َزا ُؤ ُه
ض َب اللَُّ َعلَ ْي ِه َولَ َع َن ُه َوأَ َع َّد لَ ُه َع َذابًا َع ِظيمًا ([ })93النساء ] :وإنكار ماهو معلوم الدين بالضرورة أو
َج َهنَّ ُم َخالِ ًدا ِفي َها َو َغ ِ
ّ
استحالله ْ
كفر مخرج من َّ
الدين والشك ان ذلك من أكبر الروادع والزواجر في الفقه الجنائي اإلسالمي يقول القرطبي في
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ون ِفي ب ُ
َاب َق ْول َّ
َْ
ون أَ ْم َو َ
َاب َبي ْ َ
ال ال َي َتامَى ُظ ْلمًا ،إِنَّمَا ي َْأ ُكلُ َ
ين ي َْأ ُكلُ َ
اللِ َتعَالَى{ :إِ َّن الَّ ِذ َ
َر َها ،رقم .145
َصلَ ْو َن َس ِع ً
ُطو ِن ِه ْم َن ً
ارا َو َسي ْ
 13صحيح البخاري ،كتاب الوصايا  ،ب ُ ِ
يرا} ،رقم  ،2766:ومسلم ،ب ُ ِ
َان الكبَا ِئ ِر َوأكب ِ
َاب إِ ْثم م ْ
َن َق َت َل ُمع َ
ْر ُج ْر ٍم ،رقم.3199:
َاه ًدا ِب َغي ِ
 14صحيح البخاري ،كتاب الجزية ،ب ُ ِ

 15صحيح البخاري ،كتاب الديات ،باب َق ْول َّ
َن ي َْقتُ ْل م ْ
اللِ َتعَالَىَ { :وم ْ
َم ًدا َف َج َزا ُؤ ُه َجهَنَّمُ ،رقم6862:
ُؤ ِم ًنا ُم َتع ِّ
ِ
 16جزء من حديث رواه مسلم في صحيحه ،ب ُ َ
ُسلِ ِم ...رقم.2564:
يم ُظ ْل ِم ْالم ْ
َاب ت ْح ِر ِ
ِ
ْ
َاب َف ْ
ُس َاقا ِة ،ب ُ
ض ِل َسقي المَا ِء رقم2363 :
 17صحيح البخاري ِ ،ك َتاب الم َ
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ُس َت ِحلًّ لِ َق ْتلِ ِهَ ،ف َه َذا أَي ً
ْضا يَؤول إِلَى ْال ُك ْف ِر إِ ْج َم ً
اعا» 18وذلك ألن إنكار ماهو
تفسير اآلية من قتل» ُم َت َع ِّم ًدا [ َم ْع َنا ُه « ]»4م ْ
معلوم من الدين بالضرورة كفر.19
من األبعاد العقدية الحافظة لإلنسان هو أن هذا اإلنسان هو موطن التّكريم من قبل اهلل تعالى .5اإلنسان موطن التكريم اإللهي:
اه ْم ِم َن َّ
ض ْل َن ُ َ
َات َو َف َّ
ير ِمم ْ
َح ِر َو َر َز ْق َن ُ
قال تعالىَ { » :ولَ َق ْد َك َّر ْم َنا َب ِني آ َد َم َو َح َم ْل َن ُ
َّن َخلَ ْق َنا
اه ْم ِفي ْالب ِّ
َر َو ْالب ْ
الطيِّب ِ
اه ْم َعلى َك ِث ٍ
ضً
يل} [اإلسراء]70 :
َت ْف ِ
 ،يقول الشيخ الشعراوي »:فكل ما في الوجود م َّ
ُسخر لكم من قبل ْ
وجدوا ؛ألن خلق اهلل تعالى إما خادم و إما مخدوم،
أن تُ َ
ْ
وأنت أيُّها اإلنسان مخدوم من كل أجناس الكون حتى من المالئكة ،ألم ي َُقل الحق سبحانه{ :لَ ُه ُم َع ِّقب ٌ
ْن َي َد ْي ِه َو ِم ْن
َات مِّن َبي ِ
َ
َخ ْل ِف ِه ي ْ َ ُ
ْر اهلل[ }. .الرعد]11 :
َحفظو َن ُه ِم ْن أم ِ
...فالكون كله يدور من أجلك وفي خدمتك»
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وإذا كان الكون َّ
مسخرا لهذا اإلنسان فهذا يعني مكانة اإلنسان وحرمة االعتداء عليه.
 .6اإلنسان محط الرساالت اإللهية:
الس َما َو ِ ْ َ
ض َنا ْ َ
ْ
اختص اهلل اإلنسان دون غيره ليكون حامال لألمانة قال تعالى{»:إِنَّا َع َر ْ
َال
ال َما َن َة َعلَى َّ
ض َوال ِجب ِ
ات َوال ْر ِ
ْن أَ ْن ي ْ ْ
ان َظلُومًا َجه ً
َ ْ
َ ْ َْ ْ
ال ْن َس ُ
ان إِنَّ ُه َك َ
َفأَ َبي َ
ُول ([ } )72األحزاب]73 ،72 :وهي أمانة التكليف من
َح ِمل َن َها َوأشفق َن ِمن َها َو َح َملَ21ها ِ
فعل المأمورات واجتناب المنهيات وإذا ،وقد اوصل هذا التكليف إلى البشر ُر ُسل اهلل تعالى مبشرين ومنذرين وهذا نوع
من التّكريم لهذا اإلنسان ،ومؤدى هذا ّ
ان التطاول على هذا اإلنسان واالعتداء عليه ليس كاالعتداء على بقية المخلوقات
وهذا من الروادع العقدية في حفظ األنفس واألعراض واألموال ومستندا للفقه الجنائي في معالجة الجريمة قبل وقوعها.
ثانيا :ال ُبعْد األخالقي في الشريعة اإلسالمية
من المعلوم أن الشريعة اإلسالمية برمتها تقوم على األخالق وهي في األصل تنطلق في أخالقها مع اهلل تعالى ،من خالل
شكر المنعم سبحانه وتعالى ومعرفة فضله على العباد  ،فمبادلة العبد لربه بالشكر والطاعة هو أساس األخالق ،فإذا كان
مطلوب من العبد ان يشكر المحسنين له  ،فمن األولى ان يشكر من بيده اإلحسان ومن كان سببا للوجود .
ثم عن هذه األخالق تضبط العبادات كاملة فكل العبادات التي يتطلب فيه االجتماع اإلنساني ،كالصالة والحج ،تطلب
الشريعة ستر العورات واللبس أفضل األنواع والتعطر كصالة الجمعة والجماعة وتحث على ترك ما يُخل بالجماعة من
روائح كريهة.
والزكاة في الشريعة تقوم على األخالق فمن أعظم حكمها المواساة ورفع العنت والمشقة عن اآلخرين وعدم ُّ
التمنن عليهم
والستر في العطاء ،وعدم التفريق بين الغريب والقريب في اإلعطاء إال إذا تساووا في االحتياجات.
والنفقة على اآلباء واألمهات واألوالد والزوجات يقوم على األخالق.
والمعامالت تحكمها األخالق كوفاء الدين ورد األمانة وعدم التصرف بالمرهون وأن يكون البيع خاليا من العيوب...
والزواج يقوم على األخالق في حسن التعامل بين الزوجين ووجوب كشف العيوب قبل الزواج وعدم الغش ،وحق الجوار
يقوم على األخالق في إهداء الطعام لهم وعدم مضايقتهم  ،والتناجي والجلوس مع اآلخرين يقوم على االخالق ،والزيارات
 18تفسير القرطبي.334/5:
 19للمزيد في هذا انظر:غاية الوصول في شرح لب األصول،ص ،115حاشية العطار على شرح الجالل المحلي على جمع الجوامع ،428/2:شرح مختصر خليل للخرشي ،65/8:اإلقناع في حل ألفاظ
أبي شجاع.234/1:
 20تفسير الشعراوي ()8679 /14
 21تفسير المنير للزحيلي126./22:

تقوم على االخالق ،فالزيارة لها وقتها المحدد وطرق الباب والوقوف على اليمين أو الشمال وعدم النظر من شقوق الباب
،وعدم الجلوس في البيت في مكان ال يرتضيه صاحبه.
والمشي في الشارع تضبطه األخالق من حيث اللباس الساتر والمتماشي مع عرف المجتمع وعدم استراق ال َنظر للنساء
من قبل الرجال والعكس صحيح ،وعدم الجلوس في الطرقات...
والتعامل مع اآلخرين يقوم على الصدق واألمانة ونقل األخبار الصحيحة وضبط اللسان وعدم الغيبة والنميمة والهزء
والسخرية وكل هذه األشياء تضبطها األخالق  ،فليس من األخالق التجسس واالغتياب وبذاءة اللسان.
ال ُبعْد األخالقي في الفقه الجنائي:
برز هذا البُعْد في مواضع عدة نختار منها:
 .1المسؤولية الشخصية في االعتداء:
المسؤولية هي تحمل ّ
الشخص لِ َما التزم بها وذلك من خالل أدائها على الوجه األكمل ،فأنا مسؤول اتَّجاه ربي عن كل ما
طلبه مني من تنفيذ األوامر وترك النواهي ،وهي تكريم للعبد لكونه كامل األهلية ومن هنا ُر ِفعت المسؤولية األخروية
عن ناقص األهلية.22
وعدما يعتدي شخص على اآلخرين بالقتل وغيره فالمسؤولية كجانب أخالقي تقع على الفاعل دون غيره وهذه قمّة في
االخالق وهو على خالف ما كانت عليه الجاهلية فيما يسمّى الثأر ،ومازالت بعض بذورها موجودة في مجتمعاتنا.
فإذا قتل القاتل في المجتمع الجاهلي ال يطلبه بعينه وإنما يطلبون الشريف والبارز وربما ال يكتفون بواحد وقد صحح ربنا
ال ْن َثى ب ُْ
اص في ْال َق ْتلَى ْال ُح ُّر ب ْال ُح ِّر و ْال َع ْب ُد ب ْال َع ْبد و ُْ
ين آ َمنُوا ُك ِت َب َعلَي ُ
هذا المفهوم لهم قال تعالى {»:يَاأَُّي َها الَّ ِذ َ
ال ْن َثى
ْك ُم ْال ِق َ
ِ ِ َ
َ
ص ُ ِ
ِ
ِ
يف ِم ْن َرب ُ
ْر ِ َ َ
ان َذلِ َك َت ْخ ِف ٌ
َف َم ْن ُع ِف َي لَ ُه ِم ْن أَ ِخي ِه َش ْي ٌء َفاتِّب ٌ
ِّك ْم َو َر ْح َم ٌة َف َم ِن ْ
اع َتدَى َب ْع َد َذلِ َك َفلَ ُه
َاع ِب ْال َمع ُ
وف َوأدَا ٌْء إِل ْي ِه ِبإِ ْح َس ٍ
ُ
َ
َّ
ْ
ُ
ُ
َ
َّ
َاب ل َعلك ْم َتتق َ
َع َذ ٌ
ون([ })179البقرة] وقد كان سبب نزول هذه اآلية أن
اب أَلِي ٌم (َ )178ولَ ُك ْم ِفي ْال ِق َ
اص َحيَا ٌة يَا أولِي اللب ِ
ص ِ
23
َ َ
ْن ِم ْن قبائل العرب اقتتلتا فقالوا ،نقتل ِب َع ْب ِد َنا ُف َل َن ب َ
ْن ُف َل ٍنَ ،و ِبأَ َم ِت َنا ُف َل َن َة ِب ْن َت ُف َل ٍن»
«ق ِبيل َتي ِ
َْ
صاصَ ،
ال ْ
ل َّن أَ ْع َظ َم َش ْي ٍء ِم ِن ْ
اخ ِت َل ُل
وفي هذا يقول الشيخ محمد الطاهر بن عاشورَ »:وابْتُ ِد َئ ِبأَ ْح َك
ام ْال ِق َ ِ ِ
اخ ِت َل ِل ال ْح َو ِ
ِ
ح ْفظ ُن ُفوس ُْ
َ
اع ِة َه َذا ْ َ
ْ
َ
َ َ َ
ال َّم ِةَ ،و َق ْد أَ ْف َر َط ْال َع َر ُب ِفي إِ َ
َاب ِه ْم َوأ ْح َوالِ ِه ْمَ ،ف َق ْد بَلَ َغ ِب ِه ْم
ال ْ
ض َ
ار ِ
ِ ِ
يخ ِه ْم َوآد ِ
ِ
ص ِلَ ،يعْل ُم ذلِك َم ْن ل ُه إِل َما ٌم ِب َت ِ
َار ْك ُه ُم اللَُّ ِفي ِه ب ِن ْع َم ِة ْ
ْض ُه ْم َعلَ
ال َذلِ َك َفلَ
َت َط ُّر ُف ُه ْم ِفي َذلِ َك إلَى َو ْش ِك ْال َف َنا ِء لَ ْو َط َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
ْض لِ َغ ِني َم ِة
ع
ب
ى
ع
ب
ير
غ
ي
وا
ن
ا
ك
ف
،
م
ل
س
ال
د
ت
ي
م
ُ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
ار َعلَ ْي ِه َو َت ْتلَ ُ
وس َبي َ ْ َ
َس َعى ُك ُّل َم ْن ُق ِت َل لَ ُه
أَ ْن َعا ِم ِه َو َع ِبي ِد ِه َو ِن َسا ِئ ِه َفيُدَا ِف ُع ْال ُم َغ ُ
ف نُ ُف ٌ
ات َفي ْ
ْن ثُ َّم َي ْن َشأُ َع ْن َذلِ َك َطلَ ُب الثَّ َ
ار ِ
ْن ال َف ِريقي ِ
َق ِت ٌ
اه ْم َل يُ َو ُ
َر ُ
ُسم َ
ُل
اح ٍد ُك ْف ٍء لَ ُه ،أَو عدد ي َ
يل ِفي َق ْت ِل َقا ِت ِل َولِيِّ ِه َوإِ ْن أَ ْع َو َز ُه َذلِ َك َق َت َل ِب ِه َغي َ
ازو َن ُه َوي َ
ْر ُه ِم ْن َو ِ
ُّون َذلِ َك ِبالتَّ َكاي ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
الدم أ ْي َكأ َّن َد َم َّ
َ
يف ي َ
ُكال ِب ِد َما ٍء َك ِث َ َ
َّ
ْر َو َي َت َزا َي ُد َت َزايُ ًدا
ور الم ُ
ْن أ ْو ِب َع َش َر ٍة أ ْو ِب ِما َئ ٍةَ ،و َه َك َذا َي ُد ُ
الش ِر ِ
ير ٍة ف ُربَّ َما ق َّد ُرو ُه ِباث َني ِ
ِفي ً ِ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
اشيَّةً
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َ
َ
َ
ُّ
َّ
ْ
ير َتفا ِنيًا ...و َين َت ِقل الم ُ
ف َوالن ْ
صَ
َص َ
ص َر ِةَ ،حتى َ
ال َح ُن ف ِ
ْر ِم ْن ق ِبيل ٍة إِلى ق ِبيل ٍة ِبال َول ِء َوالن َس ِب َوال ِحل ِ
احشا َحتى ي ِ
َف ِ
ار ِت َ ِ
24
ْ
ْ
ُ
َ
َف َت َخ َ
ص َر َبع ُ
ُوه ْم َوأ ْر َهب ُ
الرو ُم َم ْد َخ ًل إِلَى التَّ ْف ِر َق ِة َب ْي َن ُه ْم َف َح َكم ُ
ُوه ْم»
س َو ُّ
ْض َف َو َج َد ال ُف ْر ُ
اذلوا َب ْي َن ُه ْم َو ْ
اس َت ْن َ
ْض ال َقبَا ِئ ِل َعلى َبع ٍ
ْ
ْر ْال َقا ِت ِل ِمم ْ
يل
ومن هنا كانت اآلية تحمل معنى التَّكافؤ والتماثل في الدماء و» أَنَّ ُه َل ي ُْق َت ُل َغي ُ
َّن َل َش ِر َك َة لَ ُه ِفي َق ْت ِل ال َق ِت ِ
ْ
ْ
ْط ٌ
َاط ًلَ ،و َذلِ َك إب َ
يع
ال د
َاط ًل َو َل ي ُْق َت ُل َغي ُ
َم ال َو ِ
ْر ْال َقا ِت ِل ب ِ
يل ب ِ
ال لِ َما َكانُوا َعلَ ْي ِه ِفي ال َج ِ
َ ...ف َل ي َْذ َه ُب َح ُّق َق ِت ٍ
اهلِيَّ ِة ِم ْن إِ ْه َم ِ
ِ
ضِ
ِ
َ َ َ َّ
الشر ُ
ُخ َشى َق ْو ُم ُهَ ،و ِم ْن َت َح ُّك ِمه ْم ِب َطلَ ِ َ ْ
يف إ َذا َق َتلَ ُه ْال َق ِو ُّي الَّ ِذي ي ْ
ال َح ِّق َّ
ْر ْال َقا ِت ِل إِ َذا َق َت َل أَ َح ٌد
يف َوإِ ْه َم ِ
ِ
ب قت ِل َغي ِ
إِذا ق َتل ُه ِ
الض ِع ِ ِ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
ْ
ْ
َّ
ان َب َوا ًء للمقتول أي كفأ لَ ُه ِفي َّ
يف ِمثلِ ِه ب َحي ُ
ون ال َقا ِت َل إِل إِ َذا َك َ
ْث َل يَقتُل َ
َر ُج ًل َش ِر ًيفا يَطلب َ
ف َوال َم ْج ِد
ُون َق ْت َل َر ُج ٍل َش ِر ٍ
الش َر ِ
ِ
25
الد َما ِء ُم َت َفاو َت ًة ب َحسب ت َفاوت السودد َو َّ
ون ِقي َم َة ِّ
َ ،و َي ْع َت ِب ُر َ
ف»
الش َر ِ
ِ ِ
ْ ُ
وب َعلَى َع ْقلِ ِه َحتَّى َي ِف َ
َح َتلِ َم» سنن أبي داود  ،ب ٌ
َس ِر ُق أَ ْو
 22روى أبو داو وغيره بسند صحيح ُ
َاب ِفي ْالم ْ
الص ِب ِّي َحتَّى ي ْ
«ر ِف َع ْال َقلَ ُم َع ْن َث َل َثةٍَ ،ع ِن ْالم ْ
َس َت ْي ِق َظَ ،و َع ِن َّ
ون ي ْ
يقَ ،و َع ِن النَّا ِئ ِم َحتَّى ي ْ
ون ال َم ْغل ِ
َجنُ ِ
َجنُ ِ
ُص ُ
يب َح ًّدا رقم .4401
يِ
 23تفسير القرطبي ()244 /2
 24التحرير والتنوير ( 135 /2ومابعد.
 25التحرير والتنوير ()136 /2
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ْ
ُ ُّ ْ
س إِ َّل َعلَ ْي َها َو َل َت ِز ُر
واألدلة على ُاعتبار المسؤولية هي مسؤولية شخصية كثيرة ،كقول اهلل تعالى»{ َو َل َتك ِس ُب كل َنف ٍ
ُّ
َّ
از َر ٌة ِو ْز َر أ ْخ َرى [ } )164( ...األنعام] وقوله سبحانهَ { »:م ِن ْ
اه َتدَى َفإِنَّ َما َي ْه َت ِدي لَِن ْف ِس ِه َو َم ْن َ
َضل َعلَ ْي َها
ضل َفإِنَّ َما ي ِ
َو ِ
ُ
َ
ٌ
ْ
ْ
از َرة ِوز َر أخ َرى[ })16(....اإلسراء].
َول َت ِز ُر َو ِ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ْ َ
ْر ِه...
يقول الشيخ محمد الطاهر بن عاشورَ »:وال َم ْع َنى :أ َّن َما يَك َت ِسبُ ُه ال َم ْر ُء ...ل َي َت َع َّدى ِمن ُه ش ْي ٌء إِلى َغي ِ
ُ
َ ُ
ْ ٌَ
ْ
ُ ُّ ْ
س َل َي َت َع َّدى ِم ْن ُه
س إِ َّل َعلَيْها َف َك َما أَ َّن َما َت ْك ِسبُ ُه َن ْف ٌ
واز َر ٌة ِو ْز َر أ ْخرى َتك ِملة لِ َم ْع َنى َق ْولِ ِهَ :وال َتك ِس ُب كل َنف ٍ
َوق ْول ُهَ :وال َت ِز ُر ِ
َ ً 26
ُ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
س شيْئا» .
ْر َها ،كذلِك َل َت ْح ِمل َنف ٌ
س َع ْن َنف ٍ
ش ْي ٌء إِلى َغي ِ
َت َو َعلَ ْي َها َما ْ
اك َت َسب ْ
وقوله تعالى{»:لَ َها َما َك َسب ْ
َت[ } )286(...البقرة ، ]:بل إن العالقة بين اآلباء واألبناء في تحمل السوء
ُ
ُ
َ
ً
َ
َ
َ
َ
ْ
از َع ْن َوالِ ِد ِه شيْئا [ })33(...لقمان] .
َومًا ل ي ْ
تنقطع {يَاأَُّي َها النَّ ُ
اس اتَّ ُقوا َربَّك ْم َواخش ْوا ي ْ
َج ِزي َوالِ ٌد َع ْن َول ِد ِه َول َم ْولو ٌد ُه َو َج ٍ
ول َّ
صلَّى اهللُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َمَ ،ق َ
صلَّى اهللُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم ،ثُ َّم إ َّن َر ُس َ
ْث َةَ ،ق َ
وفي حديث أَبي رم َ
ال
اللِ َ
ال :ا ْن َطلَ ْق ُت َم َع أَِبي َن ْح َو النَّ ِب ِّي َ
ِ ِ
ِ
َ
َس َم َر ُس ُ
ول َّ
ال :أَ ْش َه ُد ب ِهَ ،ق َ
«ح ًّقا؟» َق َ
ال :إي َو َر ِّب ْال َك ْع َب ِةَ ،ق َ
لبي« :ا ْبنُ َك َه َذا؟» َق َ
صلَّى اهللُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َ
اح ًكا
:
ال
الَ :ف َتب َّ
َ
اللِ َ
ض ِ
ِ
ِِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َّ
ُ
َّ
ُ
َج ِني َعلَي َ
ف أبي َعلَ َّي ،ث َّم َق َ
صل ى
ال« :أ َما إِنَّ ُه َل ي ْ
ْكَ ،و َل َت ْج ِني َعلَ ْي ِه»َ ،و َق َرأ َر ُسول اللِ َ
ِم ْن َثب ِ
َهي ِفي أ ِبيَ ،و ِم ْن َحلِ ِ ِ
ْت َشب ِ
ُ
27
َّ
ُ َ
َ
ٌ
ْ
ْ
َ
از َرة ِوز َر أخ َرى} [األنعام. ]164 :
اهلل َعل ْي ِه َو َسل َمَ { :ول ت ِز ُر َو ِ
هذا المنهج األخالقي الذي أسسته الشريعة اإلسالمي من أروع المناهج ومما يتناسب مع الفطرة اإلنسانية وهو سبب
رئيس في اإلصالح األخالقي واالجتماعي ومن أبرز خصائص الفقه الجنائي اإلسالمي.
والفرق كبير اليوم بين المسؤولية الشخصية في الفقه الجنائي اإلسالمي ،وبين القوانين الوضعية اليوم ،فما يحدث في
كثير من بلداننا العربية العالقة له بالجانب األخالقي حيث يتم تجريم العائلة كاملة وربما يزيد عدد أفراد عن اآلالف
لمجرد خروج فرد على الدولة مطالبا بحقوقه  ،وهذا ما يحدث اليوم في بالدنا سورية حيث تُقصف مدن كاملة بتُهمة
وجود معارضين ،ونعرف مُدنا وعوائل ُحرمت من الحقوق اإلنسانية كحق السفر والعمل والتنقل والحصول على الوثائق
الرسمية لمجرد وجود شخص من العائلة وقد يكوه هذا الشخص جدا قد مات من عشرات من السنوات والزالت تلك
الخطيئة تالحق األجيال الالحقة ،بل ربّما يكون أحيانا مجرد تشابه في األسماء ُ
والكنى.
 .2تحمُّل العاقلة دية الخطأ وشبه العمد:
من األبعاد األخالقية تحمل العاقلة دية القاتل عندما يكون القتل خطا أو شبه عمد  ،و»العاقلة :هي من يحمل العقل .والعقل
هو الدية ,وسميت ً
عقال ألنها تعقل لسان ولي المقتول ,وقيل :إنها سميت العاقلة ألنهم يمنعون عن القاتل .فالعقل على هذا
28
هو المنع ،وعاقلة القاتل هم عصباته ,فال يدخل في العاقلة اإلخوة ألم وال الزوج وال سائر ذوي األرحام»
والشك أن تطبيق هذا المبدأ وهو تحمل الدية في حالة القتل العمد ليس من العدل ويجرء المجرمين على االعتداء ،كما أن
عدم تحميل  ،وتحميل العاقلة الدية هو استثناء من مبدأ المسؤولية الشخصية ،ومن الفقهاء من ال يعتبر تحميل العاقلة الدية
استثناء من مبدأ شخصية العقوبة حيث يرى أنه ليس في إيجاب الدية على العاقلة أخذهم بذنب الجاني ،إنما الدية على القاتل.
وأمر هؤالء بالدخول معه في تحمله على وجه المواساة له من غير أن يلزمهم ذنب جنايته ،وقد أوجب اهلل في أموال األغنياء
حقوقاً للفقراء من غير إلزامهم ذنباً لم يذنبوه ،بل على وجه المواساة ،وأمر بصلة األرحام بكل وجه أمكن ذلك ،وأمر ببر
الوالدين ،وهذه كلها أمور مندوب إليها بالمواساة وإصالح ذات البين ،فكذلك أمرت العاقلة بتحمل الدية عن قاتل الخطأ على
جهة المواساة من غير إجحاف بهم وبه ،وإنما يلزم كل رجل منهم ثالثة دراهم أو أربعة مؤجلة ثالث سنين.29
فهذا مما ندبوا إليه من مكارم األخالق ،وقد كان تحمل الديات مشهوراً في العرب قبل اإلسالم ،وكان ذلك مما يعد من
جميل أفعالهم ومكارم أخالقهم ،وقد قال النبي  -صلى اهلل عليه وسلم« :-بعثت ألتمم مكارم األخالق»
 26التحرير والتنوير ()207 /8
صلَّى اهللُ
ْث َة َق َ
4832ع ْن أَبي رم َ
ال :أََتي ُ
ير ِة أَ ِخي ِه أَ ْو أَِبي ِه ،رقم 4495 :سنن النسائي ،كتاب الديات ،باب َه ْل ي ْ
َاب َل ي ْ
 27سنن أبي داود ،كتاب الديات ،ب ُ
ْر ِه ،رقم:
ُؤ َخ ُذ أَ َح ٌد ِب َج ِر َ
ُؤ َخ ُذ أَ َح ٌد ِب َج ِر َ
ْت النَّ ِب َّي َ
َ ِ ِ
ير ِة َغي ِ
َّ
َج ِني َعلَي َ
ال :ا ْب ِني ،أَ ْش َه ُد ب ِهَ ،ق َ
َك؟» َق َ
َن َه َذا َمع َ
َع أَبي َف َق َ
َ
ال« :م ْ
ْك».
ال« :أَمَا إِنَّ َك َل َت ْج ِني َعلَ ْي ِهَ ،و َل ي ْ
ِ
َعل ْي ِه َو َسل َم م َ ِ
 28التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي ()673 /1
 29التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي ()673 /1

وأبرز المبررات لتحمل العاقلة:
 -1لو أخذنا بالقاعدة العامة فتحمل كل مخطئ وزر عمله لكانت النتيجة أن تنفذ العقوبة على األغنياء وهم قلة ,وال متنع
تنفيذها على الفقراء وهم الكثرة ،ويتبع هذا أن يحصل المجني عليه أو وليه على الدية كاملة إن كان الجاني غنياً ,وعلى
بعضها إن كان متوسط الحال ,أما إذا كان الجاني فقيراً وهو كذلك في أغلب األحوال فال يحصل المجني عليه من الدية
على شيء ,وهكذا تنعدم العدالة والمساواة بين الجناة كما تنعدم بين المجني عليهم ,فكان ترك القاعدة العامة إلى هذا
االستثناء واجباً لتحقيق العدالة والمساواة.
 -2لو أخذ بالقاعدة العامة وتحمل المتهم وحده الدية لما أمكن أن يصل معظم المجني عليهم إلى الدية التي يحكم بها؛ ألن
مق ّدر الدية أكبر عادة من ثروة الفرد ،إذ الدية الكاملة مائة من اإلبل تقدر بألف دينار ،فلو طبقنا القاعدة العامة وتحمل
الجاني وحده وزر عمله لكان ذلك مانعاً من حصول المجني عليهم على حقوقهم
 -3إن العاقلة تحمل الدية في جرائم الخطأ أو شبه العمد وهو ملحق بالخطأ ,وأساس جرائم الخطأ هو اإلهمال وعدم
االحتياط ,وهذان سببهما سوء التوجيه وسوء التربية غالباً ,والمسئول عن تربية الفرد وتوجيهه هم المتصلون به بصلة
الدم ،فكأن اإلهمال وعدم االحتياط هو في الغالب ميراث األسرة ,ولما كانت األسرة تأخذ عن البيئة والجماعة فيكون
اإلهمال وعدم االحتياط في النهاية ميراث الجماعة ،فوجب لهذا.
 -4إن نظام األسرة ونظام الجماعة يقوم كالهما بطبيعته على التناصر والتعاون ومن واجب الفرد في كل أسرة أن
يناصر باقي أفراد األسرة ويتعاون معهم،وتحميل العاقلة ً
أوال والجماعة ثانياً نتيجة خطأ الجاني يحقق التعاون والتناصر
تحقيقاً تاماً.
 -5إن الحكم بالدية على الجاني وعلى عاقلته فيه تخفيف عن الجناة ورحمة بهم وليس فيه غبن وظلم لغيرهم؛ ألن الجاني
الذي تحمل عنه العاقلة اليوم دية جريمته ملزم بأن يتحمل غداً بنصيب من الدية المقررة لجريمة غيره من أفراد العاقلة,
وما دام كل إنسان معرضاً للخطأ فسيأتي اليوم الذي يكون فيه ما حمله فرد بعينه عن غيره مساوياً لما تحمله هذا الغير
30
عنه.
ومن هم العاقلة بالتفصيل وكم يحملون من الدية وهل يحمل القاتل شيئا منها كما يحمل أي واحد من العاقلة موطن اختالف
بين الفقهاء وليست هنا موطن البحث والذي يعنينا هو المبدأ االخالقي.31
 .3العفو:
من أبرز صور الفقه الجنائي اإلسالمي انها حثت على العفو وذلك واضح في القصاص والعفو في هذا مقبول بل مندوب
إليه ألنه من الحقوق الشخصية وليست من حقوق المجتمع والشك ّ
أن دعوة الشريعة اإلسالمية إلى العفو والترغيب فيه
من خالل األجر الذي أع ّده اهلل تعالى من أعظم المبادئ األخالقية المتصلة بالعقيدة ،وال يعرف قيمة العفو ومكانته إال
من تشربت نفسه بالعقيدة.
على َّ
أن العفو ليس الزما ولكنه مندوب إليه ومرغب فيه وله ان يعفو عن القتل العمد وينتقل بذلك إلى الدية والنصوص
َ
صلَ َح َفأَ ْج ُر ُه َعلَى َّ
َ
َ
ْ
اللِ} [الشورى ، ]40 :وقولهَ { :و ْال َعا ِف َ
ين َع ِن
أ
و
ا
ف
ع
ن
م
{ف
تعالى:
قال
جدا
كثيرة
العفو
على
ة
الخاص
َ َ َ ْ
ّ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ُح ِس ِن َ
ين} [آل عمران ، ]134 :والعفو إحسان يقوم وذلك با ٍد في قوله تعالى{ :ف َم ْن ُع ِف َي ل ُه ِم ْن أ ِخي ِه
ُح ُّب الم ْ
اس َواهلل ي ِ
النَّ ِ
َ
يف مِّن َّرب ُ
َ
ان َذلِ َك َت ْخ ِف ٌ
َش ْي ٌء َفاتِّب ٌ
ِّك ْم َو َر ْح َم ٌة} [البقرة.]178 :
َاع ِب ْال َمع ُ
ْر ِ
وف َوأدَاء إِل ْي ِه ِبإِ ْح َس ٍ
وقد روى انس بن مالك رضي اهلل عنه انه َق َ
الَ « :ما َرأَي ُ
اص ،إِ َّل
ص ٌ
صلَّى اهللُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم ُر ِف َع إِلَ ْي ِه َش ْي ٌء ِفي ِه ِق َ
ْت النَّ ِب َّي َ
أَ َم َر ِفي ِه ِب ْال َع ْف ِو».32

 30مصدر سابق
 31موطن هذا البحث في كتب الفقه انظر المصدر السابق .
َاب ْالم ْ
َْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُر ب ْالع ْ
َّ
ُ
اص،رقم ،4784:مسند أحمد ،مسند انس ،رقم،13220:سنن ابن ماجه  ،بَاب العَف ِو
َف ِو ِفي الد ِم رقم، 4497:سنن النسائي  ،باب الم ُ
ْر ِبالعَف ِو َع ِن ال ِق َ
َام يَأم ُ ِ
ص ِ
 32سنن أبي داود ،كتاب الديات ،ب ُ ِ ِ
اص ،رقم2692:
ِفي ْال ِق َ
ص ِ
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أن ال ي ِّ
ْ .4
ُشكل القصاص إيذاء للغير:
من الجوانب األخالقية التي أسست للقوانين الوضعية ما جاء في الفقه الجنائي اإلسالمي أن من شروط استيفاء القصاص
أن ال يتعدى ضرره إلى الغير  ،فإذا وجب القصاص على حامل ينتظر حتى تضع حملها وحتى تجد من يرضعه ،واألصل
ََ
ُسرف ِّفى َ
الق ْتل} [اإلسراء،]33:وتجاوز الضرر إلى الغير إسراف ،وقد كان هذا واضحا
في هذا قول اهلل تعالى{ »:فال ي ْ ِ
َّ
َ
«حتى ت َ
ض ِعي
في أحاديث النبي عليه الصالة والسالم ،فقد قال صلى اهلل عليه وسلم للغامدية عندما جاءته مقرة بالزنى َ
الَ :ف َك َفلَ َها َر ُج ٌل ِم َن ْ َ
َما ِفي ب ْ
صلَّى اهللُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َمَ ،ف َق َ
ض َع ْتَ ،ق َ
َط ِن ِك»َ ،ق َ
الَ :
«ق ْد َو َ
ار َحتَّى َو َ
ض َع ِت
ص
الَ :فأَ َتى النَّ ِب َّي َ
ال ْن َ
ِ
ٌ
ْال َغا ِم ِدي ُ
صارَ ،ف َق َ
َّة»َ ،ف َق َ
ََ
َْْ
ال« :إِ ًذا َل َن ْر ُج ُم َها َو َند ُ
ال :إِلَ َّي َر َ
َع َولَد َ
ض ُ
اع ُه
ْس لَ ُه َم ْن ي ْ
ص ِغ ً
يرا لَي َ
َها َ
ُر ِ
ض ُع ُه» ،فقا َم َر ُجل ِم َن الن َ ِ
33
يَا َنب َّي اهللَِ ،ق َ
الَ :ف َر َج َم َها» .
ِ
 .5التماثل في الموضع:
من أسس العدالة في استيفاء القصاص بين األعضاء التساوي في المنافع والتماثل فيما بينها ،وهو جانب اخالقي مُهم
فال يؤخذ شيء إال بمثله وال يقتص من عضو إال لما يقابله ،فال تؤخذ اليد إال باليد ألن غير اليد ليس من جنسها ،وال
بالرجل ،وال يؤخذ اإلبهام إال باإلبهام ،ألن منافع األصابع مختلفة فكانت كاألجناس المختلفة ،وال تؤخذ
الرجل إال ِ
تؤخذ ِ
ً
فضال على اليسار  ،وكذلك أصابع اليدين والرجلين ال
اليد اليمنى إال باليد اليمنى وال اليسرى إال باليسرى ألن لليمين
تؤخذ اليمنى منها إال باليمنى وال اليسرى إال باليسرى ،وال تؤخذ الثنية إال بالثنية وال الناب إال بالناب وال الضرس إال
بالضرس الختالف منافعها.34
 .6المساوة في الصحة:
من الجوانب األخالقية البارزة ضرورة التّساوي بين العضوين في الصحة والكمال ،فال تؤخذ ً
مثال عند أبي حنيفة
والشافعي وأحمد يد صحيحة بيد شالء وال رجل صحيحة برجل شالء ألن المقتص يأخذ فوق حقه؛ أما إذا أراد المجني
عليه أن يأخذ الشالء بالصحيحة فله أن يقتص ألنه يأخذ دون حقه  ،ويحتاط الشافعي وأحمد في أخذ الشالء بالصحيحة
فيشترطان أن يقرر أهل الخبرة أن قطع العضو األشل ال يؤثر على حياة المقتص منه ألن الشلل علة وللعلل تأثيرها على
ً
فمثال ال تؤخذ يد وال رجل كاملة األصابع بيد أو رجل تنقص إصبعًا أو أكثر النعدام
األبدان ،وال يؤخذ الكامل بالناقص
35
المساوة ،وهذا هو رأى أبي حنيفة والشافعي وأحمد ،ولكن يجوز أخذ الناقص بالكامل .
السعي إلصالح المُذنب:
ّ .7
من األسس األخالقية في الشريعة اإلسالمية والسيما في قضايا الجنايات والحدود السعي الحثيث إلصالح المُذنب ،
فاإلنسان ليس معصوما من الخطأ وذلك وارد في القتل الخطأ ،كما ّ
أن اإلنسان قد تسوِّل له نفسه ويقع في مطامع فيعتدي
َ
ْر َةَ ،ق َ
ال:
على اآلخرين والواجب هنا َّ
السعي إلصالحه وعدم لعنه وشتمه وتحقيره وإعانة الشيطان عليه َ
«ع ْن أ ِبي ُه َري َ
َ
ْ
َ
َ
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َّ
َّ
َّ
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
َ
ْ
ْ
ْ
ان ،فأ َم َر ِب َ
صلَّى اهللُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم ِب َسك َر َ
ض ْر ِب ِه .ف ِمنا َمن يَض ِربُه ِب َي ِد ِه َو ِمنا َمن يَض ِربُه ِبن ْعلِ ِه َو ِمنا َمن يَض ِربُه ِبث ْو ِب ِه،
أُِت َي النَّ ِب ُّي َ
َ
َ
36
َّ
َّ
ُ
ٌ
ُ
َّ
َُّ
ُ
ُ
َ
َّ
َ
ال َر ُجلَ :ما لَ ُه أ ْخ َزا ُه اللَ ،ف َق َ
ف َق َ
َ
ص َر َ
ان َعلَى أ ِخيك ْم» .
ال َر ُسول اللِ َ
َفلَمَّا ا ْن َ
صلى اهلل َعل ْي ِه َو َسل َم« :ال َتكونُوا َع ْو َن الشيْط ِ
 .8شرعية العقوبة:
من المبادئ األخالقية الكبرى ومن خصائص الفقه الجنائي ان العقوبات 37محددة مقابل جرائم محدد ومن هنا أصبح وهذا
ما يسمى في القوانين الوضعية بمبدأ « قانونية الجرائم والعقوبات» أو مبدأ «ال جريمة وال عقوبة إال بنص» .وجرائم
الحدود وعقوباتها كلها منصوص عليها إما في القرآن أو السنة أو هما معاً وفيما يخص الفقه الجنائي وأصل ذلك مبدا
عقدي هو قول اهلل تعالىَ ﴿ » :و َما ُك َنّا ُم َع ِّذبين َح َتّى َن ْب َع َث َر ُس ً
وال﴾ وهذا يعني أن األفعال قبل تجريمها مبنية على اإلباحة
ف َعلَى َن ْف ِس ِه ِب ِّ
اع َت َر َ
َن ْ
 33صحيح مسلم ،ب ُ
الز َنى  ،رقم1965:
َاب م ِ
 34التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي ( ،)221 /2الروض المربع شرح زاد المستقنع (ص ،)642 :نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ( ،)291 /7اللباب في شرح الكتاب ()148 /3
 35التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي ( )221 /2تحفة الفقهاء  ،100/3:بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ( )87 /7الحاوي الكبير ( ،)162 /12كشاف القناع عن متن اإلقناع ()556 /5
َاب مَا ي ْ
ُك َر ُه ِم ْن لَع ِ َ
ار ِب َ
الح ُدو ِد ،ب ُ
 36صحيح البخاري صحيح البخاري ِ ،ك َت ُ
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 37الجرائم محظورات شرعية زجر اهلل تعالى عنها بحد أو تعزيز ،األحكام السلطانية للماوردي (ص)322 :وانظر  :تحرير السلوك في تدبير الملوك (ص)57 :أعلم أن الجرائم م ْ
َحظ َ
َ
َ ْ
ْزير
زجر اهلل َتعَالى َعنهَا ِب َح ّد أو َتع ِ

وال عقوبة على فعل مباح  ،والنص على هذه الجرائم وعقوباتها يرمز إلى خطورة هذه الجرائم ومن هنا كانت السلطة
هي التي تقوم بتنفيذها ومن هنا أيضا لم يترك ربنا تحدديها وتقديرها للسلطة أو األفراد.
ومبدأ «قانونية الجرائم والعقوبات» أو «ال جريمة وال عقوبة إال بنص» لم تعرفه التشريعات الجنائية إال حديثاً حيث
أعلن عنه أول مرة بعد الثورة الفرنسية.
 .9امتناع القصاص من اآلباء:
يمتنع القصاص من الوالد لولده فيما دون النفس كالنفس باتفاق المذاهب األربعة ،فإذا جرح األب أو قتل ابنه أو ابن
ُّ
ابنه ،أو األم أو الجدة
،...ومرد ذلك إلى شفقة اآلباء على األبناء فهي كافية لدرء القصاص عنهم38والشك أن هذا جانب
أخالقي رائع.
خاتمة
يُعد الفقه الجنائي اإلسالمي رائدا في مجال الوقاية من الجريمة قبل وقوعها ورادعا لِمن ِّ
يفكر بالعقوبة
قبل وبعد وقوعها  ،وذلك لِما امتاز به من ِميَز مقارنة بالقوانين الوضعية  ،ولعل السبب الرئيس في
ذلك يعود إلى طبيعة التِّشريع الجنائي اإلسالمي من حيث مصدره وهو اهلل تعالى  ،فالجانب العقدي
واألخالقي كان ِس َمة بارزة في هذا التشريع  ،والشك أن وجود الجانبين  :ال َعقدي واألخالقي يمثالن
ضمانة لعدم الوقوع في الجريمة.

 38الفقه اإلسالمي وأدلته للزحيلي ( ، )5740 /7العناية شرح الهداية ( ،)325 /5روضة الطالبين وعمدة المفتين ( ،)152 /9الشرح الكبير على متن المقنع ( ،)371 /9المبدع في شرح المقنع (.)219 /7
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المصادر والمراجع
 ١اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي ،أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي اآلمدي (المتوفى:
631هـ) ،تحقيق :عبد الرزاق عفيفي ،الناشر :المكتب اإلسالمي ،بيروت -دمشق -لبنان.
 ٢األحكام السلطانية ،الماوردي ،أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ،الشهير
بالماوردي(،المتوفى450 :هـ)  ،دار الحديث ،القاهرة.
 ٣اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ،شمس الدين ،محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى977 :هـ) ،المحقق:
مكتب البحوث والدراسات  -دار الفكر ،الناشر :دار الفكر  -بيروت
 ٤أنيس الفقهاء في تعريفات األلفاظ المتداولة بين الفقهاء ،المؤلف :قاسم بن عبد اهلل بن أمير علي القونوي الرومي الحنفي
(المتوفى978 :ه،المحقق :يحيى حسن مراد ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة2004 :م1424-هـ
 ٥بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،عالء الدين ،أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى587 :هـ)،
الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة :الثانية1406 ،هـ 1986 -م
 ٦التحبير علي تحرير الكمال بن الهمام ،بو عبد اهلل ،شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج ويقال
له ابن الموقت الحنفي (المتوفى879 :هـ) الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة :الثانية1403 ،هـ 1983 -م
 ٧تحرير السلوك في تدبير الملوك ،تحرير السلوك في تدبير الملوك ،المؤلف :أبو الفضل محمد بن عبد الوهاب بن عبد
اللطيف األعرج (المتوفى925 :هـ).
 ٨التحرير والتنوير ،محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى 1393 :ه،الناشر  :الدار
التونسية للنشر – تونس 1984 :،هـ.
 ١٠تحفة الفقهاء ،محمد بن أحمد بن أبي أحمد ،أبو بكر عالء الدين السمرقندي (المتوفى :نحو 540هـ)،الناشر :دار الكتب
العلمية ،بيروت – لبنان ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،الطبعة :الثانية 1414 ،هـ  1994 -م.
 ١١ترتيب المقاصد الضرورية بين المتقدمين والمعاصرين وأهميتها للمفتي لحرش ،أسعد المحاسن  ،مجلة المسلم
المعاصر ،العدد .145،
 ١٢تفسير الشعراوي – الخواطر ،محمد متولي الشعراوي (المتوفى1418 :هـ)،الناشر :مطابع أخبار اليوم .
 ١٣تفسير القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن = تفسير القرطبي ،المؤلف :أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح
األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى671 :هـ)،تحقيق :أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش ،الناشر :دار
الكتب المصرية  -القاهرة.
 ١٤التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ،وهبة بن مصطفى الزحيلي ،الناشر  :دار الفكر المعاصر – دمشق،
الطبعة :الثانية 1418 ،هـ.
 ١٥جامع العلوم في اصطالحات الفنون ،المؤلف :القاضي عبد النبي بن عبد الرسول األحمد نكري (المتوفى :ق 12ه
عرب عباراته الفارسية :حسن هاني فحص ،الناشر :دار الكتب العلمية  -لبنان  /بيروت ،الطبعة :األولى1421 ،هـ ،-
2000م
 ١٦جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم ،المؤلف :زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن
السالمي ،البغدادي ،ثم الدمشقي ،الحنبلي (المتوفى795 :هـ)،تحقيق :الدكتور محمد األحمدي أبو النور ،الناشر:
الحسنَ ،
دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع
 ١٧حاشية العطار على شرح الجالل المحلي على جمع الجوامع ،حاشية العطار على شرح الجالل المحلي على جمع
الجوامع ،المؤلف :حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي (المتوفى1250 :هـ)،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة:
بدون طبعة وبدون تاريخ
 ١٨الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني ،المؤلف :أبو الحسن علي بن محمد بن محمد
بن حبيب البصري البغدادي ،الشهير بالماوردي (المتوفى450 :هـ)،المحقق :الشيخ علي محمد معوض  -الشيخ عادل
أحمد عبد الموجود ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،الطبعة :األولى 1419 ،هـ  1999-م.

 ١٩الروض المربع شرح زاد المستقنع ،الروض المربع شرح زاد المستقنع ،المؤلف :منصور بن يونس بن صالح الدين
ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي (المتوفى1051 :هـ)،ومعه :حاشية الشيخ العثيمين وتعليقات الشيخ السعدي ،خرج
أحاديثه :عبد القدوس محمد نذير ،الناشر :دار المؤيد -مؤسسة الرسالة
 ٢٠روضة الطالبين وعمدة المفتين ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى676 :هـ)،تحقيق :زهير
الشاويش ،الناشر :المكتب اإلسالمي ،بيروت -دمشق -عمان ،الطبعة :الثالثة1412 ،هـ 1991 /م.
 ٢١سنن ابن ماجه ،ابن ماجة أبو عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني ،وماجة اسم أبيه يزيد (المتوفى273 :هـ) ،تحقيق :
محمد فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيسى البابي الحلبي.
الس ِج ْستاني (المتوفى:
 ٢٢سنن أبي داود ،بو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي ِّ
275هـ)،المحقق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،الناشر :المكتبة العصرية ،صيدا  -بيروت
 ٢٣سنن النسائي ،المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي ،المؤلف :أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي
الخراساني ،النسائي (المتوفى303 :هـ)،تحقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،الناشر :مكتب المطبوعات اإلسالمية  -حلب
 ٢٤الشرح الكبير على متن المقنع ،المؤلف  :عبدالرحمن بن محمد بن أحم بن قدامة المقدسي اإلسماعيلي الحنبلي ،أبو
الفرج ،شمس الدين (المتوفى682 :هـ)،الناشر :دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع.
 ٢٥شرح مختصر خليل للخرشي ،أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد اهلل الخرقي (المتوفى334 :هـ)،الشارح :عبد الكريم
بن عبد اهلل بن عبد الرحمن بن حمد الخضير
 ٢٦صحيح البخاري ،محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري الجعفي ،المحقق :محمد زهير بن ناصر الناصر ،الناشر:
دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) ،الطبعة :األولى1422 ،هـ مع الكتاب:
شرح وتعليق د .مصطفى ديب البغا
 ٢٧صحيح مسلم  ،مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى261 :ه،المحقق :محمد فؤاد عبد الباقي،
الناشر  :دار إحياء التراث العربي – بيروت الطبعة  :الثانية 1414 ،هـ  1994 -م.
 ٢٨العناية شرح الهداية  ،محمد بن محمد بن محمود ،أكمل الدين أبو عبداهلل ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين
الرومي البابرتي (المتوفى786 :هـ)  ،الناشر :دار الفكر.
 ٢٩غاية الوصول في شرح لب األصول ،غاية الوصول في شرح لب األصول ،المؤلف :زكريا بن محمد بن أحمد بن
زكريا األنصاري ،زين الدين أبو يحيى السنيكي (المتوفى926 :هـ)،الناشر :دار الكتب العربية الكبرى ،مصر (أصحابها:
مصطفى البابي الحلبي وأخويه)
(الشامل لألدلّة َّ
اإلسالمي وأدلَّتُ ُه َّ
الشرعيَّة واآلراء المذهبيَّة وأه ّم النَّظريَّات الفقهيَّة وتحقيق األحاديث النَّبويَّة
 ٣٠ال ِف ْق ُه
ُّ
ّ
اإلسالمي وأصوله بجامعة دمشق – كليَّة َّ
وتخريجها)َ ،و ْهبَة بن مصطفى ُّ
الشريعة،
الز َح ْيلِ ّي ،أستاذ ورئيس قسم الفقه
ّ
الناشر :دار الفكر  -سوريَّة – دمشق.
 ٣١قواعد األحكام في مصالح األنام ،أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أبي القاسم بن الحسن السلمي
الدمشقي ،الملقب بسلطان العلماء (المتوفى660 :هـ)،راجعه وعلق عليه :طه عبد الرؤوف سعد ،الناشر :مكتبة الكليات
األزهرية  -القاهرة
 ٣٢كشاف القناع عن متن اإلقناع ،المؤلف  :منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي
(المتوفى1051 :هـ)،الناشر :دار الكتب العلمية
 ٣٣اللباب في شرح الكتاب ،المؤلف :عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي
(المتوفى1298 :هـ)،حققه ،وفصله ،وضبطه ،وعلق حواشيه :محمد محيي الدين عبد الحميد ،الناشر :المكتبة العلمية،
بيروت – لبنان ،المحقق :عبد الرزاق عفيفي ،الناشر :المكتب اإلسالمي ،بيروت -دمشق -لبنان
 ٣٤المبدع في شرح المقنع ،المؤلف  :إبراهيم بن محمد بن عبداهلل بن محمد ابن مفلح ،أبو إسحاق ،برهان الدين (المتوفى:
884هـ)،الناشر :دار الكتب العلمية  ،بيروت – لبنان ،الطبعة :األولى 1418 ،هـ  1997 -م
 ٣٥مسند أحمد بن حنبل ،أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني (المتوفى241 :هـ)،المحقق:
شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون ،إشراف :د عبد اهلل بن عبد المحسن التركي ،الناشر  :مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
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األولى 1421 ،هـ  2001 -م
 ٣٦الموافقات ،المؤلف  :إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوفى790 :ه ،المحقق:
أبو عبيدة  ،مشهور بن حسن آل سلمان ،الناشر :دار ابن عفان ،الطبعة :الطبعة األولى 1417هـ 1997 /م الناشر :دار
الحديث – القاهرة ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة :الثانية1406 ،هـ 1986 -م
 ٣٧نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،المؤلف  :شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي
(المتوفى1004 :هـ)،الناشر :دار الفكر ،بيروت ،الطبعة  :ط أخيرة 1404 -هـ1984/م
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I. Giriş
İslam, adalet ve rahmet dini, hayatı ve insanlar arası ilişkileri düzenleyen mütekâmil
bir nizam, fert ve toplumun haklarını koruyan, adaleti yaygınlaştıran bir din olduğundan, bütün bu hususları uygulamada her türlü kusurdan uzak tutacak birtakım
yasalar, hükümler ve genel kurallarla düzenlemesi gerekiyordu. Üstelik bu nizamın
her zaman, durum ve mekânda uygulamaya elverişli olması gerekiyordu. Ayrıca rahmet ve adalet, ayrılmaz ikili olup, İslam’da cezalar günahkârları caydırıcı bir özelliğe
sahiptir. İslam’daki cezaların temeli, caydırıcı niteliğe sahip olan ve işlenen günahla
denk olan, kısas cezasıdır.
İslam’daki cezalar, geneli itibarıyla suç ve ceza arasında eşitlik ilkesine dayanır. Bu sebeple bu cezaya
“kısas” adı verilmiş, kısasın neticesinin de rahmet olması dikkate alınmıştır. Ayette şöyle buyrulmuştur:
“Sizin için kısasta hayat vardır ey akıl sahipleri! Umulur ki [bu sayede adam öldürmekten] sakınırsınız.”
[Bakara, 189]
İslam’da cezalar İslam Şeriatı’nın bir parçası olup, genel olarak İslam Şeriatıyla aynı gayeleri gözetir.
Bunlar da, kamu yararının korunması, korunması zorunlu olan beş değerin korunmasıdır. Bu değerler; can, din, akıl, nesil ve maldır.1
İslam Şeriatı, suç konusunu, İslam’ın temel kaynaklarından hareketle çözmüştür. Bu kaynaklar
Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve icmadır. İşte bu sebeple, suça ilişkin olarak geliştirilen İslami tedavi sağlam
bir temele dayanmaktadır. Yine, ferdin davranışı, Allah’ın bir bağışı olan akla dayanmakta, şer’an da
İslamî yasama kaynaklarına yönlendirilmektedir. Bu tedavi ve bu dayanma, bir takım sonuçlara yol
açmıştır ki bunların en önemlilerini şu şekilde belirtebiliriz:
1. İslam dininin öğretilerine uymak, ferdin suça düşmesini engeller.
2. İslam Şeriatı, suçun kaynaklarını kapsamlı bir şekilde ele alarak çözmeye çalışmış, suça yönlendiren
faktörlerin yalnızca biriyle uğraşmamıştır. Bu kapsamlı yöntem, suçun önlenmesine ilişkin bütün etken
ve koruyucu tedbirleri bünyesinde taşımaktadır. Bu durum, İslam’ın suçu şeytanın insanı azdırmasına
ve kişinin İslam dininin öğretileriyle bağının zayıf olmasına bağlamasında açık bir şekilde görülür.
3. İslam Şeriatı, bu kapsamlı üslubu sayesinde, suça iten davranışların yorumu ve suçluların ıslahı
konusunda, ortaya konan beşerî teorilerin çok ötesine geçmiştir.
4. İslam Ceza Hukuku’nun amacı din, can, akıl, nesil ve malın korunmasıdır.2
1 Muhammed Ebû Zehra, el-Cerîme ve’l-ukûbe fi’l-fıkhi’l-İslâmî: el-Cerîme, Kahire, Dâru’l-fikri’l-Arabî, 1998.
2 Tefsîru’l-cerîme ve’l-ukûbe fi’ş-şerîati’l-İslâmiyye, Müdevvenetü’l-adâleti’l-cinâiyye beyne’n-nazariyye ve’t-tatbik, Ayar, Mayıs, 2011.
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A. Suçun Tanımı
İslam hukukunda suçlar, “Allah’ın had veya tazir cezasıyla caydırdığı, şer’an haram kılınmış şeyler”
şeklinde tanımlanır.
Haram kılınan şeyler, ya yasaklanmış bir fiilin yapılması veya emredilen bir fiilin terk edilmesi sonucunda olur. Bu tanımda haram kılınan şeyler, “şer’an” kaydıyla nitelenerek, suçun şeriat tarafından
yasaklanmış olmasının gerekli olduğuna işaret edilmiştir.
Şu halde suç, yapılması haram olan ve cezalandırılan bir fiili yapmak veya terk edilmesi haram olup
cezalandırılan bir şeyi terk etmektir. Diğer bir deyişle suç, şeriatın haramlığına ve cezalandırılmasına
dair açık ifadesi bulunan bir yapma veya terk etme eylemidir.
Suçun tanımından anlaşılacağı üzere, bir şeyi yapmak veya terk etmek, ancak karşılığında bir ceza
söz konusu olduğunda “suç” olarak değerlendirilir. Fakihler suçlara “ecziye (cezalar)” adını verir. Bunun tekili “ceza” kelimesidir. Bir şeyi yapma veya terk etme karşılığında ceza söz konusu değilse o
şey suç olarak değerlendirilmez.3
B. Haram Kılma ve Cezalandırmanın Gerekçesi
Suç olarak değerlendirilen fiiller, ya emre ya da yasağa konu olur; çünkü bu fiilleri yapmak veya terk
etmek, toplumun düzenine veya inancına yahut fertlerin hayatına, mallarına, ırzlarına, duygularına
veya bunun dışında, topluluk halindeki yaşamda korunması gereken, ihmalkârlık gösterilmemesi gereken başka hususlara zarar verir.
Suçlara karşılık olarak ceza, insanların bunları işlemesini engellemek için konulmuştur; çünkü bir
şeyi yasaklamak ya da emretmek, tek başına insanları bunu yapma veya bundan uzak durmaya sevk
etme konusunda yeterli değildir. Şayet ceza olmasa, emirler ve yasaklar karşılıksız kalır ve emretme
ya da yasaklamanın bir anlamı kalmazdı. Şu halde ceza, emir ya da yasağa, anlaşılabilir bir anlam
ve beklenen bir netice yüklemektedir. İşte bu, insanları suçlardan caydırmakta, yeryüzünde fesada
engel olmakta, insanları kendilerine zarar verecek durumlardan uzaklaştırmakta veya kendi iyilikleri
ve yararlarının bulunduğu işlere yönlendirmektedir.
Cezalar kamu yararı için konulmuş olmakla birlikte, haddi zâtında bunlar bir maslahat değil, mefsedettir. Ancak şeriat bu cezaları, sonuçta ulaştırdığı hakiki toplumsal yararlar veya bu yararların korunmasına vesile olduğu için gerekli kılmıştır.
Bazen, suç sayılan fiillerde bir takım maslahatlar da bulunabilir. Ancak şeriat, bu fiilleri maslahat olmaları
sebebiyle değil, mefsedete yol açmaları sebebiyle yasaklamıştır. Söz gelimi zina, içki içme, kumar, kapkaççılık, âileyi terk etmek, zekât vermemek gibi fiillerin tümünde fertler açısından bir takım maslahatlar bulunabilir. Ancak bu maslahatların, Şâri (kanun koyucu olan Allah) nazarında herhangi bir değeri yoktur. Şari
bunları maslahat olmaları sebebiyle değil, toplumun mefsedetine yol açmaları sebebiyle yasaklamıştır.4
C. İslam Hukukunda Cezaların Hedefi
İslam Hukuku’nda cezanın hedeflerine gelecek olursak; ceza, eski ve orta çağlarda, diğer toplumlarda yaygın olduğu üzere, suçluyu aşağılamak, ondan psikolojik veya bedensel olarak intikam almak
3 El-Cerâim fiş-şerîati’l-İslâmiyye ve ahkâmuhâ, Kânunu’l-imârâti’l-Arabiyyeti’l-müttehide, Müntedâ Kânuni’l-imârât, Nisan, 2010. http://theuaelaw.
com/vb/showthread.php?t=2053
4 Önceki kaynağa müracaat.

için verilmez. İslam’da cezanın gerçek hedefi, fert ve toplum için güvenli ve kötülüklerden uzak bir
hayatı gerçekleştirme şeklinde somutlaşır. Bu da canı, aklı, dini, ırzı ve malı korumak suretiyle olur.
Yüce Allah şöyle buyurmuştur:
“Tevrat’ta onlara şöyle yazdık: Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş (karşılık
ve cezadır). Yaralar da kısastır (Her yaralama misli ile cezalandırılır). Kim bunu (kısası) bağışlarsa
kendisi için o keffâret olur. Kim Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar zalimlerdir.” [Mâide, 45]
“Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki suç işlemekten sakınırsınız.” [Bakara, 179]
Ayrıca, cezalandırmanın dinî hedefi ise, Allah’ın hükmünü uygulamak suretiyle onu razı etmektir. Bu
konuda Yüce Allah şöyle buyurur:
“Kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar, zâlimlerin ta kendileridir.” [Mâide, 45]
İslam Hukuku’nda cezanın hedeflerini şu şekilde sınırlamak mümkündür:
• Allah’ın şeriatını hâkim kılmak,
• Suçluyu vazgeçirmek, diğer insanları caydırmak,
• Suçluyu tedavi etmek ve insanları münker davranışlardan alıkoymak suretiyle rahmeti gerçekleştirmek,
• Günahları sildirmek,
• Maslahatları korumak,
• Mefsedetleri def etmek,
• Adaleti gerçekleştirmek,
• Suçluyu ıslah etmek.
Beşerî hukuk düzenlerinin büyük çoğunluğu, kimi kanunlardaki idam cezası bir kenara bırakılacak
olursa, bedenî ceza vermek yerine, malî ceza ve hapis cezası vermektedir. İslam Hukuku ise, çağımızda; organları kesmek, sopa vurmak, recmetmek gibi özel bir takım bedenî cezaları uygulamaya
devam etmektedir. Bu cezalar içinden en çok uygulananlar ise, tazir olarak uygulanan sopa vurma
cezasıdır. Buradan anlaşıldığına göre, İslam Hukuku’nda ceza, neyin üzerinde uygulandığına göre
aşağıdaki kısımlara ayrılmaktadır:
• Bedenî cezalar: Bunlar doğrudan suçlunun bedenine uygulanan; sopa vurma, recm (taşlayarak
öldürme), organları kesme gibi cezalardır.
• Psikolojik cezalar: Tehdit ve azarlama-kınama gibi, insanın psikolojisine yönelik olan cezalardır.
• Mâlî cezalar: Suç işleyenin malına yönelik olan diyet, tazminat ve malına el koyma (müsâdere)
türünden cezalardır.5

5 Önceki kaynağa müracaat; Tefsîrü’l-cerîme ve’l-ukûbe fi’ş-şerîati’l-İslâmiyye.
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Bunlar yanında ek ceza olarak genellikle bu cezalara ilaveten hapis cezası da verilebilmektedir.6
Ceza ne olursa olsun, İslam hukukunda ümmete bir rahmet, onun varlığı için bir koruma ve suçlu için
de bir ıslah yolu olarak görülür.7

II. Suçun Türleri
Bütün suçlar, haram kılınmış olmaları ve karşılığında cezanın bulunması hususunda aynı noktada buluşur. Bununla birlikte, suçlara başka bir açıdan baktığımızda
farklı türlere ayrılır. Buna göre suçları, bakış açısı farklılığına göre farklı türlere
ayırmak mümkündür.8
“İslam hukukçuları cezanın unsurlarını dikkate alarak bunu, suçu zapt eden bir unsur olarak kabul
etmişlerdir. Onların terminolojisine göre suçlar, had, kısas ya da tazir yoluyla cezalandırılan, şer’î
yasaklardır. Onlar tazir cezalarını da, “karşılığında had ve keffaret bulunmayan günahlar” olarak tanımlarlar. Bu da gösteriyor ki ceza, bir fiilin suç olduğunu gösteren ayırt edici vasıf veya emaredir.”
Dolayısıyla İslam Ceza Hukuku’nda suçların tasnifini, onları düzenleyen ve bu tasnifleri sınırlayan
cezaları ele almaksızın yapmak mümkün değildir.
Bu konu suçların, cezalarına göre üçlü tasnif veya taksimine dayanmaktadır. Yani, cezanın büyüklüğüne dayalı olarak yapılan taksim (hadler, kısas ve diyet, tazirler). Buna göre suçlar üç kısımdır:
A. Haddi Gerektiren Suçlar
Bunlar, had cezası ile cezalandırılan suçlardır. Had, Allah hakkı olmak üzere miktarı dince belirlenmiş cezadır.
Miktarının belirlenmiş olması şu anlama gelir: Bu cezanın sınırları belirlenmiş, tayin edilmiş olup alt
sınır ve üst sınır söz konusu değildir.
Allah hakkı olmasının anlamı ise şudur: Bu ceza fertler veya toplum tarafından düşürülmeye
elverişli değildir.
Şeriatta bir ceza, kamu yararı gereği konuluyorsa bu ceza, Allah hakkı olarak kabul edilir. Kamu yararı ise, insanlardan kötülüğü def etmek, insanlığı koruyup kollamaktır. Kötülüğü kamuya dönük olan,
cezalandırılmasının yararı da, kamuya ait olan her suç, Allah hakkını ihlal etmiş olarak kabul edilir.
Böylece, cezalandırma sonucu elde edilecek yararın gerçekleşmesi kesinleşmiş, zarar ve kötülüğü
6 Arap araştırmacıların çoğunluğu, hapis eczasının bedenî bir ceza olup olmadığı konusunda açık bir görüşe sahip değildir. Bazılarına göre bu,
bedenî bir cezadır. El-Hadîsî (m. 1988) bu görüştedir. Şu var ki, araştırmacı hapis cezasının aynı anda hem bedenî, hem psikolojik hem de malî
bir ceza olduğu görüşünü kabul etmektedir. Mahkûmun bedeni, belirli bir yerde tutulduğundan, tıpkı belirli bir yerde bağlanmış olup, hareket
edemeyen kişinin bedenine obezite, derinin sarkması, incelme, zayıflama ve diğer hastalıkların ârız olmasına benzer. Hapis, aynı zamanda
psikolojik bir cezadır; çünkü mahkûm olan kişi, hapishanede üzüntü, kuşatılmışlık, gam ve utanç duygularını hisseder. Diğer bir açıdan ise hapis,
malî bir cezadır; çünkü mahkûm olan kişi mallarını elde bulundurmak, geliştirmek ve idare etmek hakkını kaybetmekte ve bu durumda onun
açısından büyük bir malî zarara sebep olmaktadır. Üstelik hapis cezasının psikolojik ve bedenî (physical-somatic) etkileri mahpus olan kişide daha
derin acılara ve gerek olumlu gerekse olumsuz anlamda onun davranışlarında daha büyük etkiye yol açmaktadır.
7 İbn Teymiyye, had cezalarının uygulanmasının, tıpkı Allah yolunda cihad etmek gibi ibadetlerden olduğunu ve cezayı uygulayan kişinin,
insanların münkerlerden alıkoymak suretiyle onlara rahmet göstermeyi amaçlaması gerektiğini, uygulayıcının, çocuğunu tedip eden baba gibi
olması gerektiğini belirtir. İbn Teymiyye’nin suç ve cezaya ilişkin görüşleri konusunda detaylı bilgi için bkz. Takiyyuddin İbn Teymiyye, esSiyâsetü’ş-şer’iyye, Riyad, Mektebetü’r-Rüşd li’n-neşr ve’t-tevzi’, m. 2004, s. 95-169).
8 Age., el-Cerâim fi’ş-şerîati’l-İslâmiyye ve Ahkâmuhâ.

giderme tam olarak sağlanmış olur. Çünkü bir suçu Allah hakkı olarak değerlendirmek, fertler ya da
toplumun o suçun cezasını ortadan kaldıramayacağı anlamına gelir.
Had cezaları sayı olarak belirli ve miktar olarak da sınırlandırılmıştır. Bunlar toplam yedi tanedir.
Fakihler bu cezaların bir kısmı konusunda ihtilaf etmişlerdir. Bunlar içinden ittifak ettikleri; hırsızlık,
yol kesicilik, zina ve zina iftirasına uygulanan had cezalarıdır. İhtilaf ettikleri ise, irtidat, içki içme ve
isyankârlık suçlarıdır. Biz bu çalışmamızda söz konusu görüş ayrılığını da ele alacağız.9
[Karşılığında had cezası uygulanan suçları liste olarak şu şekilde gösterebiliriz:]
• Zina,
• Zina iftirası,
• İçki içme,
• Hırsızlık,
• Yol kesicilik (eşkıyalık),
• İrtidat,
• Devlete karşı isyan (terör suçu).
Fakihler bunları “suç” kelimesini kullanmaksızın “had cezaları” diye isimlendirirler. Bunların cezalarına
da had ismi verilir. Ancak had cezaları, karşılık olarak verildikleri suçlardan ayrılarak, mesela ; “hırsızlık
haddi”, “içki içme haddi” gibi ifadeler kullanılır. Bununla hırsızlık cezası, içki içme cezası kastedilir.
B. Kısas Ve Diyeti Gerektiren Suçlar
Bunlar, kısas ve diyetle cezalandırılan suçlardır. Hem kısas hem de diyet, kişilerin hakkı olmak üzere
miktarı dince belirlenmiş olan cezalardır.
Bunların “miktarının dince belirlenmesi” tek bir ölçüsünün bulunması anlamına gelir. Bunda, cezanın
arada dolaşacağı bir üst sınır ve alt sınır söz konusu değildir.
Bunların, “kişilerin hakkı olması”nın anlamı, mağdurun dilediği zaman suçluyu affedebileceği anlamına gelir. Mağdurun affetmesi halinde, affedilen kimse üzerinden ceza düşer.
Diyet, cana karşı saldırı sebebiyle dince kararlaştırılmış olan [maddî] cezadır. Diyet, şu durumlarda
kısasın yerini alır: Kısas uygulama imkânının bulunmaması, bir mal karşılığında sulh yapılması, kastın bulunmaması.
Hayat hakkına saldırı -suçun manevî unsuru olması hasebiyle- üç şekilde olabilir: Kasıt, kasıt benzeri ve hata.
Kısas cezası, miktarı dince kararlaştırılmış olması yönüyle, dar anlamdaki had cezasıyla buluşur.
Ancak gerek kısas gerekse diyet, sulh af ve ibraya müsait olması yönüyle had cezasından ayrılır.
Fakihler bu ayrımın gerekçesini, hak sahibinin farklılığıyla açıklar. Had cezası, Allah hakkı olarak
9 Age., el-Cerâim fi’ş-şerîati’l-İslâmiyye ve Ahkâmuhâ.
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gerekli olan bir ceza olduğu halde, kısas ve diyet kul hakkı olarak gerekli olmaktadır. Doğru olan
görüş de budur.
Kısas ve diyeti gerektiren suçlar beş tanedir:
1- Kasten öldürmek,
2- Kasıt benzeri öldürmek,
3- Hataen (yanlışlıkla) öldürmek,
4- Kasten müessir fiilde bulunmak,
5- Hataen müessir fiilde bulunmak.
Müessir fiilde bulunmaktan kasıt, yaralama ve vurma gibi, ölüme yol açmayan saldırı fiillerinde
bulunmaktır.
Kısas ve had cezaları, her iki ceza türünün de din tarafından belirlenmiş olması noktasında ittifak
ederler. Aradaki fark, haksızlığa muhatap olan mahal üzerinde kul hakkının ya da Allah hakkının
galip olmasına bağlı olmayıp, haksızlığa verilen cezada kul veya Allah hakkının galip olması noktasındadır. Mesela had cezası, Allah hakkı olarak konulmuştur. Hadisler bunun affedilemeyeceğini
açık bir şekilde ifade etmektedir. Kısas cezası ise kul hakkı olarak konulmuş olup, bu hakkın tahsil
edilmesi ilgili kişinin elindedir. Bu durum, söz konusu cezayı o kişinin affetmesini uygun kılmaktadır.
Çünkü, cezanın doğası bunu gerektirmektedir. Son olarak şunu söylemek mümkündür: İslam, ilk
başta af ilkesini yürürlüğe sokmamış, bununla birlikte affı kabul edip, buna teşvik etmiştir. İslam,
kısas cezasının affedilmesini ve diyet ödenmesini kabul etmiştir; çünkü her ikisi de cahiliye döneminde Araplar tarafından biliniyordu. İslam da bu ikisine ilişkin hükümleri kendi süzgecinden
geçirdikten sonra devam ettirmiştir. Nitekim İslam, kendi temelleriyle çalışmayan diğer sosyal düzenlemeleri de aynı şekilde devam ettirmiştir. Kur’an affa teşvik etmiştir; çünkü affetmek, karşı
tarafın can veya organının varlığını devam ettirmesi anlamına gelir. Müslümana daha uygun olan
da budur. Konuyla ilgili Kur’an ayetlerini ve hadisleri inceleyen kişi, işaret ettiğimiz üzere, kolaylaştırmanın zirveye çıktığını görür.10
Bu açıklamalarımız, İslam Şeriatına yönelik olarak şu zannı ortadan kaldırmaktadır: “İslam Şeriatı,
öldürme ve yaralama fiillerini, topluma karşı işlenmiş olan ve bu sebeple de failin cezalandırılmayı
hak ettiği bir suç olarak görmemiştir. Aksine, İslam şeriatı bu cezaları, suçu işleyene karşı mağdura
veya yakınlarına kısas uygulama veya bir bedel karşılığında yahut da bedelsiz olarak affetme yetkisi
veren cezalar olarak kabul etmiştir.”
C. Tazir Cezası Gerektiren Suçlar
Bunlar, karşılığında bir veya birden fazla tazir cezası ile cezalandırılan suçlardır. Tazirin anlamı tedip
etmektir. Şeriat, taziri gerektiren her bir suç karşılığında bir ceza belirlememiş, bu suçlar için en hafifinden en ağırına doğru olmak üzere, bir takım cezalarla yetinmiş, hâkime her bir suç için o suçun
10 Doktor Muhammed Selim el-Avvâ iki görüşü uzlaştırmaya çalışmış ve şu görüşü ileri sürmüştür: İslam Ceza Hukuku’nda kısas ve diyet
hükümlerinin ikili doğası olduğu söylenebilir. Bazı cezalarda tamamen cezaî sorumluluk fikri ortaya çıkmaktadır. Kısas cezası işlenmiş bir suça
karşılık uygulanması gereken bir ceza olarak ortaya çıkmaktadır. Buna karşılık başka bir takım cezalarda ise medenî sorumluluk fikri ortaya
çıkmaktadır. Bu durumda yanlışlıkla veya zarar verici bir fiille bir kimseye zarar veren kişinin, bu fiiline karşılık zarara uğrayan şahsa bir bedel
ödemesi söz konusu olmaktadır.”

durumuna ve suçlunun şartlarına uygun düşecek bir veya birkaç ceza belirleme yetkisi vermiştir.
Buradan anlaşılacağı üzere, tazir suçlarında cezalar, dince belirlenmiş değildir.
Tazir suçları, had, kısas ve diyet suçlarının aksine herhangi bir sınırla sınırlandırılmış olmayıp bunları sınırlandırmak imkân dâhilinde de değildir. Şeriat bu suçların bir kısmını açık olarak belirtmiştir
ki bunlar faiz, emanete hıyanet etmek, sövmek, rüşvet yemek gibi, her dönemde suç olarak kabul
edilen fiillerdir. Bir kısmını belirleme işini ise yöneticiye bırakmıştır. Tazir suçlarının büyük kısmını
bunlar oluşturur. Bununla birlikte şeriat, yöneticiye bu suçları belirlemede tam bir özgürlük tanımamış,
yasaklamanın toplumun durumuna, düzenine, maslahatlarının ve nizamının korunmasına göre olması gerektiğini belirtmiştir. Yine bu suçların, şeriatın açık naslarıyla ve genel ilkeleriyle çelişmemesi
gerektiğini ifade etmiştir.
Şeriat, yöneticilere bu sınırlar dâhilinde kalmak üzere, yasama yapma yetkisi vermiş, böylece onlara
topluma nizam verme ve doğru yöne yönlendirme, toplumun maslahatlarını koruma ve savunma,
olağanüstü durumlara uygun çözümler üretme imkânı vermiştir.
Şeriatın bir şeyi suç olarak belirlemesi ile yöneticinin bir şeyi yasaklaması arasında şu fark vardır:
Şeriatın suç saydığı şeyler daimî surette haram olur, bunların hiçbir şekilde mübah olarak değerlendirilmesi sahih olmaz. Yöneticilerin belirli bir zamanda yasakladığı şeyin, kamu yararı gerektirdiğinde
başka bir zamanda serbest olması ise mümkündür.
D. Bu Taksimin Önemi
Suçların bu şekilde had, kısas ve diyet, tazir şeklinde ayrılmasının önemi şu noktalarda görülür:
1. Af Açısından
Had cezalarında mutlak olarak af, caiz değildir. Bu af ister mağdurun kendisi ister devlet başkanı tarafından olsun, fark etmez. Bunlardan birisi suçu affettiğinde affı geçersiz olur, suç ya da ceza üzerinde
herhangi bir etkisi olmaz.
Kısas cezalarında ise, mağdur tarafından suçlunun affedilmesi caizdir. Affettiği zaman bunun bir takım sonuçları olur. Mağdur, kısas cezasını diyet karşılığında affedebileceği gibi, diyeti de affedebilir.
Bunlardan herhangi birini affettiğinde, suçlu bundan muaf olmuş olur.
Devlet başkanı, başkanlık sıfatıyla kısası gerektiren suçları affedemez; çünkü bu türden suçları
affetme konusunda mağdura veya velisine yetki tanınmıştır. Ancak, mağdur, ehliyeti kısıtlı kimselerden olup, kendisinin velisi yoksa devlet başkanı onun velisi olur. Çünkü, şeriatta yerleşik olan
genel kurala göre, velisi olmayanın velisi devlet başkanıdır. Bu durumda devlet başkanının, başka bir sıfatla değil mağdurun velisi olması sıfatıyla ve affın karşılıksız olmaması şartıyla suçluyu
affetmesi mümkündür.
Tazir suçlarında, devlet başkanının suçu ve cezayı affetme yetkisi vardır. Affettiğinde bunun etkisi görülür. Ancak bu affın, mağdurun kişilik hakkına ilişmemesi şarttır. Tazir cezalarında, mağdurun tamamen kişisel hakkına ilişen suçlar dışında suçluyu af yetkisi yoktur. Suçlar, topluma karşı işlendiğinden
mağdurun suçu veya cezayı affetmesi, pratikte suçluya uygulanacak cezanın hafifletilmesi sonucunu
doğursa bile etkili olmaz; çünkü tazir suçlarında, hâkimin cezayı hafifleten durumları takdir etmek ve
cezayı hafifletme konusunda geniş bir otoritesi bulunmaktadır. Şüphesiz ki, mağdurun affı da cezayı
hafifleten bir durum olarak kabul edilir.
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2. Hâkimin Yetkisi Açısından
Haddi gerektiren suçlarda suç sabit olduğunda hâkimin, dinde bu suç için kararlaştırılmış olan cezaya hükmetmesi, bu cezada herhangi bir eksiltme ya da arttırma yapmaması gerekir. Hâkimin dinde
kararlaştırılan cezayı başka bir cezayla değiştirme yetkisi olmadığı gibi, cezanın infazını durdurma
yetkisi de yoktur. Şu halde, had cezalarında hâkimin yetkisi, suç için uygun görülen cezayı dil ile ifade
etmekle sınırlıdır.
Kısas suçlarında hâkimin yetkisi, suçlu tarafından suçun işlendiği sabit olduğunda, dinde uygun görülen cezaya hükmetmekten ibarettir. Bir suçun cezası kısas olduğunda, mağdur kısası affederse
veya şer’î bir sebebe bağlı olarak kısasa hükmetme imkânı bulunmazsa, hâkimin -mağdur diyeti
affetmediği sürece- diyete hükmetmesi gerekir. Mağdur diyeti de affederse, hâkimin tazir cezasına
hükmetmesi gerekir.
Tazir cezalarında ise, hâkimin uygulanacak cezanın türünü ve miktarını belirleme konusunda geniş
bir yetkisi bulunmaktadır. Hâkim, suçun ve suçlunun durumlarına göre şiddetli veya hafif bir ceza
uygulamayı tercih edebilir. Yine cezayı en alt dereceye indirme, en üst dereceye çıkarma, cezanın
infazını emretme veya durdurma yetkisi vardır.
3. Hafifletici Durumları Kabul Etme Açısından
Had, kısas ve diyet suçlarında hafifletici durumların herhangi bir etkisi yoktur. Suçlunun durumu ne
olursa olsun, dince belirlenen cezanın uygulanması gerekir. Tazir suçlarında ise, hafifletici durumların, suçun türüne ve miktarına etkisi vardır. Hâkim, hafif bir ceza uygulamayı tercih edebileceği gibi,
cezayı en alt dereceye indirebilir veya infazını durdurabilir.
4. Suçun İspatı Açısından
Had ve kısas suçlarında, suçun ispatı için şahitlikten başka delil olmadığında İslam Hukuku, şahitlerin belirli bir sayıya ulaşmasını şart koşmaktadır. Mesela zina suçu, ancak suçun işlendiği anda suça
şahit olan dört kişinin şahitliğiyle sabit olur. Diğer had cezaları ve kısas suçu ise, en az iki kişinin
şahitliğiyle sabit olur. Tazir suçları ise bir kişinin şahitliğiyle sabit olur.
E. İslam Hukukunda ve Beşerî Hukukta Suçların Tasnifi
Bazı çağdaş fıkıhçılar, beşerî hukukta suçların “cürümler”, “kabahetler” ve “muhalefetler” şeklinde
taksim edilmesinin genel itibarıyla suçların İslam fıkhında haddi gerektiren suçlar, kısası gerektiren
suçlar ve tazir gerektiren suçlar şeklindeki taksimle örtüştüğünü belirtmişlerdir. Bu görüşte olanlara
göre, iki taksim arasındaki ortak nokta, saldırıya maruz kalan hakkın önemi, hakka yönelik saldırının
derecesi, bu suç için uygun görülen cezanın büyüklüğüdür. Bu görüşte olanlara göre, had ve kısası
gerektiren suçlar, toplumun yapısını hedef aldığından, şeriat bu suçlara karşı şiddetli tedbirler uygulamış, bu suçların cezasını ve miktarını belirlemeyi kendi yetkisine almış, mağdur veya velisinin kısas
ve diyet suçlarında suçluyu affetmeleri müstesna, suçlunun kişiliğini hiçbir şekilde dikkate almamıştır.
Tazir cezalarında ise, her ne kadar kamu yararına karşı bir hareket söz konusu olmuşsa da, bu hareket tehlikeli boyuta ulaşmamıştır. Bu sebeple şeriat, bu suçları yol açtıkları tehlikelerin farklılıklarına
binaen, diğerlerinden ceza bakımından ayırt etmekle mantıklı davranmıştır.11

11 Abdülkadir Ûdeh., et-Teşrîu’-cinâî el-İslamî mukâranen bi’l-kânuni’l-vad’î, I, 614 – 620; Ebû Zehra, el-Cerîme. Anlaşıldığı kadarıyla Libya’da
had cezalarına ilişkin düzenleme yapanlar bu görüşten kısmen etkilenmişlerdir. Zira onlar yüz sopa vurmakla cezalandırılan zina cezasını medenî
bir ceza olarak görmüşlerdir. (Zina haddinin uygulanması hakkında 1973/70 sayılı kanunun 2 ve 4. Maddeleri).

III. İslam Hukukunda Suçun Diğer Tasnifleri12
A. Suçlunun Kastı Açısından Suçların Taksimi
Suçlar, suçlunun kastı açısından “kasıtlı suçlar”, “kasıtlı olmayan suçlar” şeklinde ikiye ayrılır.
1. Kasıtlı Suçlar
Fâilin, suç sayılan fiilin haram kılındığını bildiği halde kasten fiili yaptığı suçlardır. Kasıtlı suçlarda
kastın genel olarak anlamı budur. Kastın, öldürme konusunda özel bir anlamı da vardır. Bu da, haram
kılınan fiili ve neticesini kastetmektir. Suçlu, neticesini [ölümü] kastetmeksizin, yalnızca fiili kasten
yapsa, bu şekilde gerçekleştirilen öldürme, kasıt benzeri öldürme olur.
2. Kasıtlı Olmayan Suçlar
Bu, suçlunun haram olan fiili işlemeye niyet etmediği, ancak kendisinden kaynaklanan bir hata sebebiyle haram fiilin meydana geldiği suçlardır. Hatanın iki türü bulunmaktadır:
Birinci tür
Suçlu, suça yol açan fiili kasıtlı olarak yapmakla birlikte, suç işlemeyi kastetmez, bununla şu iki konudan birinde hata eder:
a) Fiilde hata: Örneğin; kişi, bir taşı uzaklaştırmak için atar ve bu taş, gelip geçen birine isabet eder
veya bir av hayvanına atış yaptığı halde yanlışlıkla bir insana isabet eder.
b) Zanda hata: Örneğin; kişi, bir varlığı hayvan zannederek atış yapar ve daha sonra onun insan olduğu anlaşılır yahut düşman askeri zannederek bir kimseye atış yapar, daha sonra onun bir vatandaş
olduğu anlaşılır.
İkinci tür
Bu türde suçlu ne fiili yapmayı ne de suç işlemeyi kastettiği halde, fiil kendisinin ihmali veya tedbirsizliği sebebiyle meydana gelir. Örneğin; bir kimse uyurken, yanı başında yatan bir başka şahsın
üzerine düşerek ölümüne sebep olur. Ya da yolda gelip geçenlerin düşmesini engelleyecek şekilde
tedbir almaksızın bir kuyu kazar.
Suçların, kasıtlı ve kasıtsız olmak üzere ikiye ayrılmasının önemi iki noktada ortaya çıkar:
1. Kasıtlı suç, suçlunun suç işlemeye meyilli bir ruh yapısının olduğunu gösterir. Kasıtsız suç ise, fâilin
suç işlemeye herhangi bir meylinin olduğunu göstermez. Bu yüzden kasıtlı suça verilen ceza şiddetli
olduğu halde, kasıtsız suça verilen ceza hafiftir.
2. Kasıtlı suçta kasıt unsuru tam olarak gerçekleşmediğinde ceza vermek mümkün değildir. Buna karşılık, kasıtsız suçta tek başına ihmal ya da gerekli özenin gösterilmemesi durumunda ceza uygulanır.
B. Suçların, Ortaya Çıkarılma Vaktine Göre Taksimi
Suçlar, ortaya çıkarılma vaktine göre suçüstü hali olan ve suçüstü hali olmayan suçlar şeklinde
ikiye ayrılır.
12 Age; el-Cerâim fi’ş-şerîati’l-İslâmiyye ve ahkâmuhu.
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1. Suçüstü Halinde Keşfedilen Suçlar
Bunlar, işlendiği anda ya da kısa süre içinde ortaya çıkarılan suçlardır. Bu da, suçun işlenme halinin
görülmesi ya da hemen kısa bir süre sonra keşfedilmesi ile olur.
Şu durumlar suçüstü hali olarak değerlendirilir:
• Suçun işlenmesinin hemen ardından, kısa bir süre geçtikten sonra mağdurun suçluyu takip etmeye
başlaması,
• Bir topluluğun bağırarak suçluyu takip etmesi,
• Söz konusu zamanda suçlunun, suçu işlediğini veya suça iştirak ettiğini gösteren bir takım suç âletleri, silahlar, mallar, belgeler yahut taşıyor halde iken bulunması.
2. Suçüstü Olmayan Suçlar
Bunlar, işlendiği anda ortaya çıkarılmayan veya işlenmesi ile ortaya çıkarılması arasında, kısa sayılmayacak bir zaman bulunan suçlardır.
İslam hukukçuları nezdinde suçüstü halinin, suçun işlendiği an ortaya çıkarılması anlamına geldiği
bilinmektedir. Bu durumun var olarak kabul edilmesinin amacı, hakikatin ortaya çıkarılmasına ilişkin
icraatları kolaylaştırmaktır.
İslam hukukunda bu taksimin önemi şu iki noktada ortaya çıkar:
1. İspat açısından: Suç, had cezası gerektiren suçlardan ise ve bunun tek delili şahitlerin şahitliğiyse, şahitlerin olayı olduğu anda, bizzat görmüş olmaları ve suçluyu suçu işlerken görmeleri
dikkate alınır.
2. İyiliği emretme ve kötülüğü yasaklama açısından: Kişinin bir suç işlediği görüldüğünde, onu gören
herkesin bu suçu işlemesini engellemesi, engellemek için gereken gücü kullanması gerekir. Bu ister
hırsızlık gibi fertlerin hakkına yönelik işlenmiş olsun, isterse içki içmek ve zina gibi toplumun haklarına
karşı işlenmiş olsun fark etmez. Buna “genel şer’î savunma hakkı” adı verilir.
C. Suçların, Yapma Suçları Yapmama (Terk Etme) Suçları Şeklinde Taksim Edilmesi
Suçlar, suç sayılan fiilin bir şeyi yapma ya da yapmama yoluyla işlenmesine bağlı olarak veya fiilin
emredilen bir şey olması veya yasaklanan bir şey olmasına bağlı olarak “yapma suçu”, “yapmama
suçu” şeklinde ikiye ayrılır.
1. Yapma Suçları (İcraî Suçlar)
Hırsızlık, zina, adam dövme gibi, yasaklanmış bir fiili yapmak suretiyle meydana gelen suçlar yapma
suçlarıdır.
2. Yapmama Suçları (İhmalî Suçlar)
[Kanun tarafından] emredilen bir fiilin yapılmasından kaçınmak suretiyle meydana gelen suçlar, yapmama suçlarıdır. Bura örnek olarak; şahitliği eda etmekten kaçınmak, zekâtı ödemekten kaçınmak
zikredilebilir. Suçların çoğunluğu yapma suçlarıdır, azınlığı ise yapmama suçlarıdır.

Yapma suçları, yapmama şeklinde de gerçekleşebilir. Fakihler arasında ittifak edilen hususlardan biri
de, yapma suçlarının kimi durumlarda yapmama şeklinde de meydana geleceğidir. Suç bu şekilde
meydana geldiğinde, bunu yapan kimse cezalandırılmayı hak eder. Örneğin; bir kimseyi hapsedip
yemek yemesine, su içmesine, soğuk gecelerde ısınmasına engel olarak onun açlıktan, susuzluktan
ya da soğuktan ölmesine sebep olan kişi, bu engelleme ile onun ölmesini kastetmişse, kasten adam
öldürmüş kabul edilir. Hapsedilen ve kendisine yiyecek ve içecek verilmeyen kimsede açlık, susuzluk
ve soğuk hâkim olduğunda bu engelleme kişiyi öldürme anlamına gelir. Çocuğuna, onu öldürme kastıyla süt vermeyen anne, her ne kadar öldürmeye yönelik bir fiil yapmamış olsa bile [yapması gereken
bir fiili yapmamak suretiyle] kasten adam öldürmüş kabul edilir.
D. Suçların İşlenme Şekline Göre Taksimi
Şeriatta suçlar, suçlunun bunları işlemesine göre, basit suçlar ve itiyadî suçlar olmak üzere ikiye ayrılır.
1. Basit Suçlar
Hırsızlık, içki içme vb., tek bir fiilden oluşan suçlara basit suçlar denir. Bu tür suçlarda suçun anlık
olması ile devam ediyor olması birbirine eşittir. Had, kısas ve diyet suçlarının tümü basit suçlardır.
2. İtiyadî Suçlar
Bu tür suçlar, fiilin tekrarlanmasından oluşan suçlardır. Yani fiil bizatihi suç olmamakla birlikte bunu
işlemeyi alışkanlık haline getirmek suçtur. İtiyadî suçlar, tazir suçları arasında yer alır. Buna dair, fiili
haram kılan nass delil olarak getirilir. Şayet bir fiilin suç sayılarak cezalandırılması için fiilin itiyat haline getirilmesi şart koşulursa, o zaman bu itiyadî suç olur. Fiilin işlenmiş olması yeterli oluyorsa bu
suç, basit suç kabul edilir.
Suçların; “basit suçlar” ve “itiyadî suçlar” şeklindeki ayrımının önemi şu noktalarda görülür:
1. Zaman aşımı ilkesinin geçerliliği açısından
Basit suçlarda davayı düşüren zaman aşımı süresi, şayet bunun için bir süre konulmuşsa, suçun
işlendiği günden başlar, bir süre konulmamışsa haram kılan durumun sona ermesi anından başlar.
İtiyadî suçlarda ise, davayı düşüren süre, itiyadı oluşturan son fiilin yapıldığı tarihten itibaren başlar.
2. Yetki açısından
Basit suçlarda, suç oluşturan fiil şayet bir anda gerçekleşen bir fiilse hangi mahkemenin görev alanında yer alıyorsa o mahkeme yetkilidir. Şayet fiil, sürekli veya yenilenen bir fiil ise fiilin devam ettiği
veya yenilendiği her mahkeme yetkilidir.
İtiyadî suçlarda yetkili mahkeme, itiyadı oluşturan son fiilin işlendiği yerdeki mahkemedir.
3. Tedahül kurallarının uygulanması açısından
İtiyadî suçlarda hüküm, suçluyu önceki suçlardan -bu suçlar önceki muhakemenin kapsamına girmemiş olsa bile- yargılamaya engel olur. Çünkü şeriatın genel kuralları, aynı türden olan ve hakkında
henüz hüküm verilmemiş olan suçlara birden fazla ceza verilmesine müsaade etmez, tedahül kuralları gereğince, bunların hepsine uygun olarak, tek bir ceza verilmesi yeterlidir.
E. İşlenme Şekli Bakımından Suçların Taksimi
Tazir suçlarının incelenmesinden anlaşılacağı üzere bu suçlar, suçun işlenme vaktinin kapsamına
göre, ani suçlar ve ani olmayan [mütemadi] suçlar şeklinde ikiye ayrılmaktadır.
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1. Ani Suçlar (Sırf Hareketli Suçlar)
Bunlar, sınırlı bir vakitte gerçekleşen fiil ya da fiilden kaçınma şeklindeki suçlar olup, bu suçun gerçekleşmesi, fiilin veya fiilden kaçınmanın gerçekleşme anına bitişik olan süreden daha fazla bir süreyi kapsamaz. Örneğin; hırsızlık suçu, hırsızlık fiilinin yani, bir şeyi gizlice alma fiilinin gerçekleşmesi
ile tamamlanır. Yine, içki içme suçu da şarabı içmekle tamamlanır. Şahitliği gizlemek, şahitliği yerine
getirmekten kaçınmakla tamamlanmış olur.
2. Mütemadî Suçlar (Neticeli Suçlar)
Bu tür suçlar, yenilenme veya devam etmeye elverişli bir fiil veya kaçınma ile gerçekleşir. Bunun
gerçekleşmesi suçun yenilendiği veya devam ettiği sürenin tümünü kapsar. Suç ancak yenilenme
veya devam halinin sona ermesiyle tamamlanmış kabul edilir. Şu durumları bu tür suçlara örnek
olarak verebiliriz: Bir kimseyi haksız yere hapsetmek, zekât vermekten kaçınmak, çocuğu, ona bakma hakkına sahip olan kimseye teslim etmekten kaçınmak, borcunu ödeme gücü bulunduğu halde,
ödemekten kaçınmak.
3. Ani Olan ve Olmayan Suçlar Arasındaki Ayrımın Ölçüsü
Ani olan ve olmayan suçları ayırmanın yegâne ölçüsü, kanun maddeleridir; çünkü bu maddeler, suçu
tanımlamak ve maddî unsurunu açıklamak suretiyle onu diğerlerinden ayırır. Bir şeyi yapmak veya
kaçınmak, bir fiilin işlenmesi ya da ondan uzak durulması ile hemen gerçekleşiyorsa o zaman suç,
“ânî suç” olarak kabul edilir. Bir şeyi yapmak veya uzak durmak devam ediyor veya yenileniyorsa suç,
“mütemadi suç” kapsamında yer alır.
Burada, suçun devam etmesi ile suçun sonucunun devam etmesini birbirinden ayırmamız gerekir.
Mesela; hırsızlık, bir şeyi gizlice almak suretiyle tamamlanır. Bu, ani bir suçtur. Çalınan malların,
bundan sonra hırsızın elinde bulunması, hırsızlığın devam etmesi olmayıp, hırsızlığın sonucunun devam etmesidir. İçki içme suçu, şarabın içilmesiyle tamamlanan ani bir suçtur. İçki içen kişi
sarhoş olduğunda, onun sarhoşluğunun devam etmesi suçun devam etmesi olarak kabul edilmez, bu, suçun sonucunun devam etmesidir. Çünkü sarhoşluk, içki içmenin sonucudur. Vurmak
ve yaralamak, ani bir suç olup, bizzat vurma fiilinin ve yaralamanın gerçekleşmesiyle son bulur.
Mağdurun tedavisinin bir süre devam etmesi, suçun devam etmesi anlamına gelmez. Bu, suçun
sonuçlarından biridir.
F. Ani Olmayan [Mütemâdî] Suçların Yenilenen ve Devam Eden Suçlar Şeklindeki Taksimi
Yenilenen suçta suçun devam etmesi, suçlunun iradesinin maksatlı ve tekrarlanan bir şekilde fiile
müdahil olmasıyla gerçekleşir. Örneğin; zekâtı ödemekten veya bakıma muhtaç çocuğu bakım
hakkına sahip olan kimseye teslim etmekten kaçınmak, ruhsatsız silah bulundurmak böyledir.
Silah bulunduran kişi, onu bulundurduğu sürece veya zekâtı ödemekten kaçınan kişi, kaçınmaya
devam ettiği yahut kişi çocuğu teslim etmekten kaçındığı sürece suç devam etmektedir. Burada
suçun devam etmesi, suçlunun, ruhsatsız olarak silah taşımaya devam etmeyi uygun gören veya
zekâtı ödemekten kaçınmayı yahut çocuğu bakıcısına teslim etmekten kaçınmayı uygun gören
iradesine dayanmaktadır.
Devam eden suçta ise, suçun devam etmesi, suçlunun iradesinin müdâhil olmasına bağlı değildir.
Suçu oluşturan fiil, suçlunun iradesinin müdahalesi olmaksızın da devam eder. Bunun örneği;
yolda çukur kazmak, başkasının mülküne bina yapmak veya imara uygun olan bölgenin dışına
bina yapmaktır.

G. Suçların, Kendine Özgü Doğasına Göre Taksimi
1. Topluma Karşı İşlenen Suçlar
Bu tür suçlar, ister bir ferde karşı, ister topluma karşı, isterse toplumun güvenlik ve düzenine karşı
işlenmiş olsun, toplum yararını korumak üzere, karşılığında ceza konulmuş olan suçlardır. Fakihler
şöyle derler: “Bu türden suçların cezası, Allah hakkı olarak konulmuştur.” Bu ifade, cezanın toplumu
himaye etmek için konulduğu anlamına gelir. Ancak fakihler bunu, Allah hakkı olan bir ceza olarak
kabul etmek suretiyle cezada affın, hafifletmenin veya infazı durdurmanın mümkün olmadığına işaret
etmek isterler.
2. Fertlere Karşı İşlenen Suçlar
Bu tip suçlar, fertlerin maslahatlarını korumak amacıyla, karşılığında ceza konulmuş olan suçlardır.
Fertlerin maslahatına karşı işlenen bir suç, aynı zamanda kamu yararına karşı işlenmiş olsa da
böyledir. Hırsızlık ve zina iftirası örneğinde olduğu gibi, haddi gerektiren suçlar, genellikle muayyen fertlere karşı işlenmiş olmakla ve onların yararlarını ciddi şekilde zedelemekle birlikte, toplumun
maslahatına karşı işlenmiş suçlar kapsamında görülür. Burada aslında toplumun maslahatı, fertlerin
maslahatına baskın kılınmıştır. Öyle ki, fert bu suçu affetse bile onun affetmesinin suç ya da cezaya
herhangi bir etkisi olmaz.
Kısas ve diyeti gerektiren suçlar, fertlere karşı işlenmiş suçlardır. Bu, söz konusu suçların topluma
zararının dokunmadığı anlamına gelmeyip yalnızca ferdin hakkının, toplumun hakkına baskın kabul
edildiği anlamına gelir. Fert, kısas ve diyet hakkından feragat edebilir. Kısas ve diyet, suç için ön
görülen aslî cezalar olup, hak sahibine bundan feragat etme yetkisi tanınmıştır; çünkü suçun zararı,
doğrudan ona dokunmaktadır. O, cezadan feragat ettiğinde suçlu salınmaz, dolaylı bir şekilde zedelenmiş olan kamu yararını korumak adına suçlu, tazir cezasıyla cezalandırılır.
Tazir cezalarının bir kısmı kamu yararına yönelik işlendiği halde, bazıları fertlerin yararlarına yönelik
işlenmektedir. Burada toplum ile neyi kastettiğimizi daha önce açıklamıştık. Daha doğru görüşe
göre, toplum yararına karşı işlenen her suç, sonuç itibarıyla, fertlerin yararına karşı da işlenmiştir.
Yine fertlerin yararına karşı işlenmiş her suç da sonuç itibarıyla toplum yararına karşı işlenmiştir,
Hatta, suça konu olan şey, tamamen ferdin özel hakkı olsa bile böyledir. Bu konuda fakihlerden biri
şöyle demektedir: “İnsana ait olan her hakta mutlaka Allah’ın da hakkı vardır; çünkü Allah’ın her
mükellef kulu üzerinde, onun başkasına rahatsızlık vermeyi terk etmesi hakkı bulunmaktadır.” İslam
şeriatının, bazı suçları toplum yararına karşı işlenmiş kabul etmesinin sebebi, bu suçların ferdin yararından çok, toplumun yararına zarar vermesi sebebiyledir. Yine, bazı suçları, fertlerin maslahatına
karşı işlenmiş kabul etmesinin sebebi ise, fertlerin maslahatına, toplumun maslahatından daha çok
zarar vermesi sebebiyledir.
H. Cezanın, Karşılığında Verildiği Suçlara Göre Taksim Edilmesi
1. Had Cezaları
Bunlar, haddi gerektiren suçlara karşılık olarak öngörülen cezalardır. Bunları şöyle belirtebiliriz:
• Zina suçunun cezası, sopa vurmak, sürgün veya recmdir.
• Zina iftirası suçunun cezası, sopa vurmak ve bunu yapan kişinin şahitliğe ehil olmamasıdır.
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• İçki içme suçunun cezası, sopa vurulmasıdır.
• Hırsızlık suçunun cezası, hırsızın elinin kesilmesidir.
• Yol kesicilik suçunun cezası, öldürme veya hem öldürme hem asma yahut el ve ayakların çaprazlama kesilmesi yahut da sürgün edilmektir.
• İrtidat suçunun cezası, irtidat edeni öldürmektir.
• Devlete isyan suçunun cezası, isyancıyı öldürmektir.
2. Kısas ve Diyet Cezası
Bu ceza, kısas ve diyeti gerektiren suçlara karşılık olarak öngörülmüş olan cezadır. [Bu cezaları şu
şekilde belirtebiliriz:]
• Kasten adam öldürmenin cezası, kısastır. Yani suçlu, kendi fiilinin misliyle cezalandırılır. Nasıl öldürdüyse o şekilde öldürülür, nasıl yaraladıysa o şekilde yaralanır.
• Kasıt benzeri adam öldürmenin cezası, diyettir.
• Yanlışlıkla adam öldürmenin cezası, diyettir.
• Kasten adam yaralamanın cezası, kısastır.
• Yanlışlıkla adam yaralamanın cezası, diyettir.
3. Kefaretlerin Cezası
Bu, kısas ve diyeti gerektiren kimi suçlar ile tazir gerektiren kimi suçlar için öngörülmüş olan bir cezadır. [Şu durumlarda gerekli olur:]
• Oruç bozma,
• İhram bozma,
• Yemin bozma,
• Âdetli iken ilişkide bulunma,
• Zıhar yapılan kadınla ilişkide bulunma,
• Kasıt benzeri veya yanlışlıkla adam öldürme.
4. Tazir Cezaları
Tazir suçlarına karşılık olarak öngörülen cezalardır. Tazir, karşılığında had cezası konulmamış bulunan günahların işlenmesi sebebiyle uygulanan tedip cezasıdır. Had, kısas ve diyeti gerektiren suçlar
dışındaki tüm suçlarda tazir cezaları uygulanır.

I. Cezaların Düşmesi
İslam hukukunda cezalar farklı sebeplere bağlı olarak düşer. Bunları şu şekilde belirtmek mümkündür:
1. Suçlunun Ölümü
Bedenî ceza ile suç işleyen şahsa bağlı olan ceza, suçlunun ölümüyle düşer. Diyet, tazminat ve
müsâdere gibi malî ceza ise, suçlunun ölümüyle düşmez; çünkü cezanın konusu, suçlunun şahsı değil, malıdır. Cezanın, suçlunun ölümünden sonra onun malı üzerinde uygulanması imkân dâhilindedir.
2. Kısas Mahallinin Yok Olması
Burada kısas ile kastedilen, müessir fiillerde uygulanacak kısastır. Kısas mahallinin yokluğu ile kastedilen ise, suçlu hayatta olduğu halde, kısas uygulanacak organının bulunmamasıdır.
3. Suçlunun Tövbesi
İslam hukukunda, topluma karşı işlenmiş fiillere yönelik olarak öngörülen cezalardan biri olan yol kesicilik suçunda, suçlunun tövbesinin cezayı düşüreceği üzerinde ittifak edilmiştir. Buna göre eşkıyalık
yapan kişi, devlet tarafından ele geçirilmeden önce tövbe ederse, topluma karşı işlenen fiiller için
öngörülen ceza düşer.
4. Sulh
Sadece kısas ve diyet gerektiren suçlarda sulh yapmak cezayı düşürür. Bu ikisi dışındaki cezalarda
ise, sulhun bir etkisi yoktur.
5. Af
Mağdur veya velisinin -kimi özel durumlarda da devlet başkanının- affetmesi halinde ceza düşer.
Ancak hiçbir durumda af, cezayı düşürmek için genel bir sebep olamaz. Bu, yalnızca kimi cezaları
düşüren özel bir sebeptir.
6. Kısas Hakkına Vâris Olmak
Kısası gerektiren suçlarda, suçluya kısas uygulatma hakkına sahip olmayan bir kimsenin kısas hakkına mirasçı olması, kısas suçunu düşürür. Örneğin; suçlu, kısas hakkının tümüne veya bir kısmına
mirasçı olsa kısas düşer. Söz gelimi maktulün mirasçıları arasında katilin çocuğu da bulunsa kısas
cezası uygulanmaz; çünkü kısas cezası bölünemez. Katilin çocuğuna nispetle kısas cezası uygulamak gerekli olmadığından bu ceza düşer; çünkü çocuk, babasına kısas cezası uygulayamaz. Bu
durumda, diğerleri için de kısası uygulatma hakkı söz konusu olmaz.
7. Zaman Aşımı
Zaman aşımından kasıt, cezaya hükmedilmesinin ardından infaz edilmeksizin bir sürenin geçmesidir.
Bu sürenin geçmesi, cezanın uygulanmasına engel olur.
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IV. Birtakım Şüpheler ve Sorular
Dr. Avad Muhammed Avad şöyle demiştir:13
“Haddi gerektiren suçlar hem Müslüman hem de Müslüman olmayanların zihninde
şu gibi soruların oluşmasına sebep olabilir: Şâri, belirli bir takım suçlar arasından
niçin bu suçları seçmiş, niçin her biri için diğerinden farklı bir takım cezalar koymuş?
Niçin had cezasını, saldırının büyüklük ya da küçüklüğünden, fâilin durumlarının değişkenliğinden etkilenmeyecek şekilde sabit bir ceza kılmıştır? Niçin cinsleri bir olduğunda had cezasının değişikliğine bağlı olarak ceza miktarlarını birbirinden farklı
kılmıştır? Niçin had cezalarında affı yasaklamıştır?”14
Genel bir şekilde fıkıh kitaplarında bu soruların hiçbirine dair bir cevap bulunmamaktadır.
Fukahânın, had cezalarına ilişkin hükümlerin gerekçelerinden ziyade, bizzat had cezalarının hükümleri üzerinde çaba sarfettikleri görülmektedir.
Şu var ki İbn Kayyim, İ’lâmu’l-muvakkıîn adlı eserinde, bu soruların bir kısmına cevap vermeye çalışmıştır. Onun verdiği cevaplardan biri şudur:
“İnsanlar arasında onların birbirinin canlarına, bedenlerine, ırzlarına ve mallarına yönelik işledikleri
öldürme, yaralama, zina iftirası, hırsızlık gibi suçlara ilişkin yüce Allah bir takım cezalar koymuş ve bu
suçların işlenmesinden caydıracak son derece sağlam düzenlemeler yapmış, bu cezaları, suçluyu
caydırmanın ötesine geçmeyecek şekilde caydırma maslahatını sağlayacak en güzel bir biçimde
koymuştur.” Devamla şöyle demiştir:
“Şu durum, akıl tarafından açıkça bilinen bir husustur: Suçlar arasında farklılık olduğu halde, tüm bu
suçlara aynı cezayı vermek hoş karşılanan bir şey değildir. Dahası, hikmet ve maslahata aykırıdır. Zira,
bütün bu suçların tümüne en küçük ceza uygulansa, o zaman caydırma maslahatı gerçekleşmez. Şayet
bunlar, en büyük ceza konusunda eşit yapılsalar, o zaman da rahmet ve hikmete aykırı olmuş olur. Çünkü, bir kere bakmak ya da öpmekten dolayı ölüm cezası verilmesi, bir buğday tanesi veya dinar çalma
sebebiyle hırsızlık cezası verilmesi uygun değildir. Aynı şekilde suçlar aynı olduğu halde, bunlara farklı
cezalar vermek de fıtratlar ve akıllar tarafından kötü görülen bir durumdur. Her ikisi de Allah’ın hikmetine,
adaletine, yarattığı varlıklara karşı rahmetine uygun düşmez. Bu sebeple zaman olur suç, büyüklük bakımından en çirkin noktaya ulaştığında, Allah buna karşılık ölüm cezasını uygun görür. Nitekim cana veya
dine saldırı yahut zararı genel olan suçlarda durum budur. Bu cezalardaki mefsedet, özel bir mefsedettir.
Oysa, bu cezaların uygulanmasından elde edilecek maslahat, bu mefsedetlerden kat be kat fazladır.”15
“Şunu düşün ki, ölüm cezası nasıl da büyük günahların en büyüğü, en zararlısı, dünyayı fesada
boğma konusundaki en şiddetlisi olan, aslen ya da sonradan ortaya çıkan inkâr, adam öldürme ve
muhsan kişinin zina etmesine karşılık konulmuştur.
13 Avad Muhammed Avad, Rü’ye mekâsıdiyye, sayı 130, Salı, 1 Eylül 2008.
14 Çağdaş fıkıhçılardan buna çağıran bazıları da vardır. Muhammed Ebû Zehra’nın belirttiğine göre, devlet başkanının, şayet ictihad konusunda
gayretler azalmış ise insanların mallarını, ahlakı, kamu düzenini korumak için tazire dair bir kanun hazırlaması gerekir. Devlet başkanı bu
kanunda, cezaları İslam’da muteber olan maslahatlara yönelik saldırının miktarına göre düzenler. Ebu Zehra, el-Ukûbe, s. 84-85. Dahası, Üstad
Abdülkadir Udeh de aynı görüşü savunarak şöyle söylemiştir: “Şeriatta devlet başkanının taziri gerektiren suçları türlerine yahut cezalarına veya
suçun konusuna yahut da tertip ve tanzim yönlerinden başka birine göre bir kitapta toplamasını engelleyen bir durum yoktur. Yeter ki, bunun amacı
suçlara ulaşma ve bilmeyi kolaylaştırmak olsun.” Age, s. 133.
15 İbn Kayyim el-Cevziyye, İ’l3amu’l-muvakkıîn, Dâru’l-hadis, Kahire, II, 389.

Akıllı bir kimse varlık âlemindeki bozukluğu incelediğinde, fesat yönlerinin bu üçü [inkâr, adam öldürme, zina] olduğunu görür.
İbn Kayim daha sonra İbn Mesud’dan bir hadis rivayet eder. Hadiste şu ifadeler yer almaktadır:
Resûlullah (s.a.v.)’a soruldu: “Ey Allah’ın elçisi! Günahların en büyüğü hangisidir?”
Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Seni yaratan Allah olduğu halde başka varlıkları O’na eş tutmandır.”
Soru soran kişi “sonra hangisi?” dedi.
Resûlullah (s.a.v.) “Seninle birlikte yemek yemesinden [ve bu sebeple muhtaç duruma düşmekten]
korkarak çocuğunu öldürmendir.” Buyurdu.
Soru soran kişi “sonra hangisidir?” dedi.
Resûlullah (s.a.v.) “komşunun helalliğiyle [hanımıyla] zina etmendir” buyurdu.
İbn Kayyim daha sonra şunları eklemiştir:
“Mal çalmak, zarar bakımından bunlardan sonra geldiği ve bunlardan daha alt seviyede olduğu için
Allah Teâlâ hırsızlığa karşılık olarak el kesme cezasını koymuştur. Zina iftirası, kötülük bakımından
mal çalmaktan daha alt seviyede olduğundan, onun cezası bundan daha düşük olan sopa vurma
cezası olmuştur. İçki içmenin kötülüğü bundan daha az olduğu için, Allah onun cezasını bütün bu
suçların cezalarından daha düşük kılmıştır. Bunlar dışındaki suçların -karşı cinsten olan birine bakmak, onunla yalnız başına kalmak, kucaklaşmak vb.- yol açtığı mefsedetler farklı seviyelerde olup
şiddet ve zayıflık, azlık ve çokluk bakımından bir ölçüye bağlamak mümkün olmadığından, bunların
cezası, her bir zaman ve mekândaki maslahata ve suçluların durumlarına göre, imamların ve yöneticilerin içtihadına bırakılmıştır. Bu konuda insanları, zaman, mekân ve durumları eşit görenler, şeriatın
hikmetini anlamamıştır. Sahabenin görüşlerinin, hulefa-i raşidinin uygulamalarının ve naslardan pek
çoğunun farklı olmasının sebebi de budur.”16
Şeriat, hırsızlık suçunu işleyen kimsenin suçu işlediği âlet olan, elinin kesilmesini emrettiği halde,
zina eden kimsenin cinsel organının ya da zina iftirasında bulunan kişinin dilinin kesilmesini emretmemiştir. Oysa, zina fiili cinsel organla, zina iftirası ise dille yapılmıştır. İbn Kayyim, buna binaen
hırsıza verilen ceza ile zina eden ve zina iftirasında bulunan kimseye verilen cezalar arasında farklılık bulunmasına itiraz eden kimseleri reddetmiş ve buna ilişkin ileri sürülen şüpheye şu sözlerle
karşılık vermiştir:
“Hırsızın, elinin kesilerek cezalandırıldığı halde, zina eden kimsenin cinsel organının kesilerek cezalandırılmamasına gelince bu tam anlamıyla hikmet ve maslahata uygundur. Allah’ın hikmeti ve kullarına olan maslahat, inayet ve rahmeti, onların günah işledikleri her organın telef edilmesini gerektirmez. Örneğin; haram kılınan bir şeye bakan kimsenin gözünün çıkarılması, haram bir şeyi dinleyenin
kulağının koparılması, haram bir şey konuşanın dilinin koparılması, başkasına haksız yere tokat
atan kişinin elinin kesilmesinin meşru kılınması, hikmet, maslahat, inayet ve rahmetin gerektirdiği bir
şey değildir. Bütün bunlarda cezalandırma konusunda bir aşırılık ve haddi aşma, mertebeleri altüst
etmenin bulunduğu açıktır. Amaç caydırmak, ibret aldırmak ve suçu cezalandırmaktır. Bu cezalandır16 İbn Kayyim el-Cevziyye, İ’l3amu’l-muvakkıîn, Dâru’l-hadis, Kahire, II, 393-394.
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ma, suçlunun haksız fiilden geri durmasına, başkasının bundan ibret almasına, suçlunun tattığı acı
sebebiyle samimi bir tövbe etmesine vesile olmak içindir.”
İbn Kayyim daha sonra hırsızlık suçunda el kesme cezasına temas ederek şunları söylemektedir:
“Hırsızlık suçunda fiil, kişi tarafından gizlice yapılır. Hırsızlık yapmaya azmeden kişi gizlenir, saklanır,
bulunduğu yerin görülerek yakalanmaktan korkar. Bir şey aldığında, kaçıp kendisini kurtarmaya hazırdır. İnsanın iki eli, kuşun iki kanadı gibidir. Bu sebeple hırsız, bir anlamda kanadını yolmak gibi ,
görülecek bir şekilde tek elinin kesilmesiyle cezalandırılmıştır.”
Zina hakkında şunları söylemektedir:
“Zina eden kimse bütün bedeniyle zina eder. Şehvetini gidermek suretiyle lezzet almak bütün bedeni
kuşatır, bu sebeple bütün bedenini kapsayacak şekilde kimi zaman sopa vurmak, kimi zaman da taşlanarak öldürülmek suretiyle cezalandırılır. Zina eden kimsenin cinsel organını koparmak, yeni nesillerin meydana gelmesini tamamen ortadan kaldırmaktır. Cinsel organı koparmak, Allah’ın amaçladığı
zürriyetin çoğalmasına aykırıdır. Ayrıca bunda, var olduğu düşünülen caydırma maslahatından kat kat
fazla mefsedet bulunmaktadır. Zina suçu, bedenin bütünüyle işlendiği halde, cinsel organı kopararak
cezalandırmak, bütün bedeni cezasız bırakmak anlamına gelir. Bu yüzden, cezanın bütün bedene
yönelik olması, adalete uygun düşmüştür. Üstelik cinsel organın koparılması, kadın açısından söz
konusu olamaz. Oysa hem erkek hem de kadın zina etmiştir, ceza bakımından da eşit olmaları gerekir.
Bu yüzden Allah, farklı görüşler ileri atanların bu görüşlerinden daha mükemmel bir ceza koymuştur.”17

V. İslam Suçlarla Nasıl Mücadele Etmiştir?
Daha önce de belirttiğimiz üzere İslam’ın özelliklerinden birisi de kapsamlılıktır. Çağdaş ceza hukuku terminolojisinde “suç” adı verilen olguyla ve diğer ahlakî bozukluklar, bâtıl inançlarla parçalanma ve seçmecilik kabul etmeksizin küllî bir biçimde
mücadele etmiştir. Bu durum, söz konusu meseleyi araştıranların zikrettiği, suçla
mücadelenin en önemli unsurlarının araştırılması halinde ortaya çıkar.18
A. Düzgün İnanç ve Güçlü Bir İman
Suçla mücadele, kişinin salih bir insan olmasını sağlayacak ve onu suçu veya suça ilişkin olan rezaletleri düşünmeyecek hayırlı bir kişi yapacak maddeler ile başlar. Bunlar, kalpleri ıslah eden maddelerden olan, özellikle de Allah’a ve âhiret gününe imandır.
Kişiye, kendisinin bütün hareket ve durgunluklarını Rabbinin görüp gözettiği, kendisini duyduğu, bütün işlerini ve sözlerini kaydettiği inancını kazandıran, Allah’a iman.
Kendisine yararı olan şeyleri Rabbinin daha iyi bileceğine inanması sebebiyle, kişiye, Allah’ın hükümlerine gönül rızasıyla teslim olmayı sağlayacak olan, iman.
Kişiyi Allah’ın bütün hükümlerinden razı kılacak bir iman, çünkü, mümin kişi bilir ki, hüküm koyma
yetkisi yalnızca Allah’a aittir.
17 İbn Kayyim el-Cevziyye, İ’l3amu’l-muvakkıîn, Dâru’l-hadis, Kahire, II, 392-393.
18 Muhammed Hâc İsa el-Cezâîrî, Müşkiletü’l-cerîme ve ilâcuhâ fi’ş-şerîati’l-İslâmiyye, Eylül, 2010, http://goo.gl/bgdcck

Kişiyi bu hükümlere uyduracak bir iman. Çünkü kişi, bunun kendisi için büyük bir sevabı gerektireceğini, bu hükümlere aykırı davrananların şiddetli azapla tehdit edildiğini bilir.
Aynı şekilde kabir azabı, öldükten sonra dirilmek, sâlih ve muttakilerin yurdu olan, cennet ile isyankâr
ve bozguncular için hazırlanmış olan, cehennemi de kapsayacak şekilde ahirete inanmak.
Bu meselenin şer’î delillerle açıklanması uzun sürer. Burada Allah’ın kendisine iman eden, salih amel
işleyen, kendisine kulluk edip O’na hiçbir şeyi ortak koşmayan, insanlar arasına güvenlik yerleştireceğine dair vaadini açıklamakla yetiniyoruz. Nitekim O şöyle buyurmuştur:
“Allah, sizlerden iman edip iyi davranışlarda bulunanlara, kendilerinden öncekileri sahip ve hâkim kıldığı gibi, onları da yeryüzüne sahip ve hakim kılacağını, onlar için beğenip seçtiği dini (İslâm’ı) onların
iyiliğine yerleştirip koruyacağını ve (geçirdikleri) korku döneminden sonra, bunun yerine onlara güven
sağlayacağını vâdetti. Çünkü onlar, bana kulluk ederler; hiçbir şeyi bana eş tutmazlar. Artık bundan
sonra kim inkâr ederse, işte bunlar asıl büyük günahkârlardır.” [Nûr, 55]
Güvenli toplum, suçun azaldığı veya tamamen yok olduğu toplumdur.
B. Dünyevî ve Uhrevî İlahî Ceza İle Korkutmak
Müslümanın inandığı hususlardan biri de, ilahî emirlerin tümüne itaatsizliğin suç olduğudur. Allah,
günahları, kişinin kendisine zulmetmesi diye isimlendirmiştir ki, bu, kişinin kendisi hakkında günah
demektir. Nitekim O, “onlardan kendi nefsine zulmedenler de vardır” [Fâtır, 32], “bu [savaşmanın
haram olduğu] aylarda kendinize zulmetmeyin” [Tevbe, 36]. İslam inancında yerleşik hükümlerden
biri de şudur: Günahlar, özellikle de büyük günahların dünyevî ve ayrıca uhrevî cezaları vardır. Bu,
inanan benliği genel olarak günahlardan, özellikle de büyük günah sayılan şeylerden uzaklaşmaya
yönlendirir.
Bazı şer’î nasslarda, dünyada verilen ilahî cezaların şeklini ortaya koyan açıklamalar yer almıştır.
Bunların bir kısmı, günahkârların kökünü kazıma cezasıdır. Nitekim, Allah’a ortak koşma yanında bir
de homoseksüellik gibi çirkin fiiller yapan Lut kavmi, Allah’a ortak koşma yanında, bir de alış-verişte
hile yapan “Medyen” halkı için bu durum söz konusu olmuştur. Bazen bundan daha hafif bir ceza da
söz konusu olabilir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur: “Sizin başınıza gelen kötülük, ellerinizle yaptığınız
sebebiyledir, Allah bunların birçoğunu da affetmektedir.” [Şûra, 30]
Allah’ın tabiata koyduğu kanunlardan birisi de şudur: Allah, zâlime zâlimi musallat eder ve kişiyi kendi
ameli cinsinden bir amelle cezalandırır. Yine, bunun dışında başka hususlar da vardır ki, burada onların ayrıntısını ele almak mümkün değildir.
İnsanı suç işlemekten uzaklaştıran uhrevî cezalara gelince, bunların ilki kabir azabıdır. Resûlullah
(s.a.v.) kamu malından çalmak, faiz yemek, zina etmek gibi bir takım suçlar için kabir azabının var
olduğunu belirtmiştir. Suçtan uzaklaştırma yalnızca azabın sebebini tayin etmekle kalmaz aynı zamanda azabın niteliği ve korkutucu uygulanış şeklini de ortaya koyar.
Aynı şey, uhrevî azap için de geçerlidir. Nitekim sahih hadiste, fakirlere karşı işlenen suçlar kapsamında olan, zekâtını vermeyen kimsenin durumu ile ilgili kıyamet gününde bu kişinin malının, yılan
suretinde gelip kişinin boynuna dolanacağı belirtilmiştir. Yine Yüce Allah, yetim malı yiyen kimsenin
karnına ateş dolduğunu şu şekilde belirtmiştir:
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“Haksızlıkla yetimlerin mallarını yiyenler şüphesiz karınlarına ancak ateş tıkınmış olurlar; zaten onlar
alevlenmiş ateşe gireceklerdir.” [Nisâ, 10]
Resûlullah (s.a.v.) cennete girmeden önce “kısas yapılan ve yapılan zulümlerin karşılığının alınacağı”
bir durağın bulunduğunu bildirmiştir. Onun belirttiğine göre, insanlar arasında öncelikle ister öldürme
ister yaralama şeklinde olsun, kan dökmeye ilişkin hesap görülecektir. Bizim bu konuya herhangi bir
ek yapmamız mümkün değildir. Sadece buna dair bir takım örneklere işaret etmemiz yeterlidir.
C. Şer’î Olarak Had ve Tazir Cezalarının Konulması
İslam şeriatında, muayyen bir takım suçlar için kanun tarafından belirli cezalar tayin edilmiştir. Bunlara had cezasını gerektiren suçlar adı verilmekte olup, bunlar öldürme, hırsızlık, zina, zina iftirası, dinden dönme ve yol kesiciliktir. Çoğunluğa göre içki içme suçu da böyledir. Had cezasını gerektirecek
dereceye varmayan bunun dışındaki suçlar için tazir adı verilen bir takım cezalar söz konusudur. Kâfir
ve münafıkların bir kısmı, İslam’daki had cezalarının, öldürme, asma, kesme, sopa vurma, sürgün
gibi uygulamalar içermesi sebebiyle bir tür vahşet ve insan haklarına aykırılık içerdiğini düşünebilir.
Bunlar, haklarının muhafaza edilmesi gereken saygın insan kavramını belirlemekte hata ediyorlar:
Acaba hakları korunması gereken kişi, suçu işleyen kişi mi yoksa mağdur olan kişi midir? Yine bu kişiler, bireyin hakkı ile toplumun hakkını bilme, bu ikisi arasında denge kurma konusunda yanılıyorlar,
bu konuda suçtan caydırıcı alternatif bir ceza ileri süremiyorlar. Bu had cezalarının, birbiriyle uyumlu
bir bağlamda ve hikmet sahibi olup, her şeyden haberdar olan Allah tarafından gönderilen muhkem,
birbiriyle irtibatlı, mütekâmil bir şeriatta geldiğini görmezden geliyorlar. Bu yüzden, bu had cezalarına
başvurulması, gerçekten nadiren gerçekleşen bir durumdur. Öyle ki, İslam’ın ilk döneminde bu türden
had cezalarının uygulandığı olaylar bir elin parmakları kadardır. Bunun yanında, Müslüman âlimler ve
yeryüzündeki hukukçular yalnızca kanun yapmanın bile, suç işlemeyi engelleyen en büyük caydırıcılardan olduğu konusunda ittifak etmişlerdir. Beşerî hukuk sistemlerinin alternatif olarak ortaya koyduğu çözüm olan, hapis cezasına baktığımızda, bunun başarısızlığını ve caydırıcılıktan uzak olduğunu
görürüz. Bunu, dünyadaki mahkûmların sayısının günden güne artması da göstermektedir. Nitekim
bir örnek olarak; Danimarka’da 1985 yılında mahkûmların sayısı, toplam nüfusun % 0.07’sini, Amerika’da % 0.028’ini oluşturmaktadır. Bu oran oldukça yüksektir. Mısır’da eskiden yapılan bir istatistikte,
ağır işler yapmakla yükümlü tutulan mahkûmların % 45’inin yeniden suç işledikleri tespit edilmiştir.
Üstelik hapishaneler, bir zaman sonra, usta suçluların ve organize suçların işlenmesi için bir okula
dönüşmektedir. Buna ilaveten, hapis cezasının psikolojik, sıhhî, ekonomik bir takım başka dezavantajları da bulunmaktadır ki, bunu, alanın uzmanları birkaç on yıldır açıklamaktadır. Bu durum günden
güne daha açık hale gelmektedir.
Pek çok hukuk düzeni, bu kanunları eleştirel ve objektif bir şekilde gözden geçireceğine, mahkûm
olan suçlunun haklarını araştırmaktadır. Öyle ki, hapishaneler sanki bir eğlence mekânı veya kışlık
kamp gibi görülmekte, suçlular sağlıklı bir yemek ve sıcak ve rahat bir barınak bulmak için hapishaneye sığınmaktadır. Dahası, kimi hapishanelerde, dışarıda olanların bulamadığı bir takım imkânlar
bulunmaktadır. Bütün bu hukuk sistemleri, farkında olmaksızın suçu özendirmekte, sözüm ona suçla
mücadele ederken, usta suçluları oluşturacak mekânlar inşa etmektedir.
Biz, İslam Hukuku’nda hapis cezasının olduğunu reddetmiyoruz. Tazir türünden ve eşkıyalık veya yol
kesme suçu gibi, kimi durumlarda hapis cezası belirli bir miktarda uygulanabilir. Çünkü hapis “yeryüzünden sürme” kapsamında görülebilecek bir cezadır. Ancak hapis, hiçbir zaman hırsızlık veya zina
suçunun cezasına alternatif olamaz. Buna itiraz edenlere şunları söylüyoruz: “Hırsızın elini kesmek
,suçlu olan insanın haklarına aykırı oluyor da, onu yirmi yıl boyunca hapsetmek nasıl onun haklarına

aykırı olmuyor? Zina eden bir kimseyi birkaç dakikalık süre içinde sopa vurma cezasına çarptırmak
suçlunun saygınlığına aykırı oluyor da, kanunun hapis cezası verdiği kimi durumlarda onu hapsetmek
onun saygınlığına aykırı olmuyor?” Ek olarak şunu da söyleyebiliriz ki, dünya üzerinde idam veya
müebbed hapis cezası tamamen kalkmış da değildir.
D. Namaz Kılmak
Bu, suçla mücadelenin en etkin unsurudur. Aksi takdirde ortada suçla mücadelenin, etkisi gizli kalan veya suçtan nasıl caydırdığını izah etmenin uzun süreceği başka mücadele yolları da vardır.
Bunlardan biri de hakkında Yüce Mevlâ’nın “şüphesiz ki namaz insanı fuhşiyattan ve kötü işlerden
alıkoyar” [Ankebut, 45] dediği namazdır. Bununla birlikte, suçlular ve mahkumlar arasında herhangi
bir anket yapmaksızın şunu yakinen biliyoruz ki, bunların geneli namaz kılmıyorlar, hatta içlerinde
Allah’a secde etmemiş kimseler bile bulunmaktadır. Şu konuda en ufak bir şüphemiz yoktur: Âlimler
ve yöneticiler suçluları -özellikle de mahkûmları- namaz kılmaya, Kur’an okumaya, İslam ahlâkına
ilişkin kitaplar okumaya davet etseler, bunun pek çok iyi etkisi olacak ve bu durum, suçluların çoğunluğunun suçlardan vazgeçmesine sebep olacaktır.

VI. İslam Şeriatının Suçla Mücadele Konusundaki Diğer Ayrıcalıkları
İslami yöntemin suçla mücadele konusunda diğerlerinden ayrıldığı bazı hususları
zikrettikten sonra, burada diğer bazılarını da zikretmek istiyoruz.19
A. Suç Kavramı
İslam hukukunun diğerlerinden ayrıldığı noktalardan biri de suç kavramına ilişkin geniş tasavvurudur. Batıdaki teorilerde bir fiil, ancak doğrudan diğer insanların haklarına dokunduğu zaman suç
olarak kabul edilmektedir. Örneğin zina, evliliğe ihanet etme veya tecavüz boyutuna ulaşmadıkça
suç olarak görülmemekte, içki içmek kamusal alanda olmadıkça suç olarak görülmemektedir. Bu
bakış açısı, İslam’ın dikkate aldığı ahl’aki ve insanî hususiyetleri göz ardı etmektedir. Çünkü İslam,
başkalarının hakkına zarar vermemiş olsa bile, her türlü yoldan sapmayı suç olarak kabul eder. Bu,
İslam şeriatında “Allah hakkı” diye isimlendirilen kavramın kapsamına girer ki çağdaş hukukçular
buna “kamu hakkı” adını vermektedir. Zina, içki içmek ve sarhoş edici madde kullanmak suç olarak
kabul edilmektedir. Bunlar an itibarıyla başkasına zarar vermese bile, ileride verecektir. Bu fiiller, her
halükârda kişinin kendisine karşı işlenmiş bir suçtur. Yine, şeriatta cezalandırılan suçların bir kısmı,
beşerî kanunlarda suç olarak görülmez. Din değiştirme, fakirlerin hakkı olan zekâtı vermeme, namazı
terk etme gibi hususları buna örnek olarak verebiliriz. Çünkü, bu gibi fiiller, beşerî kanunları koyanların maddî bakış açısına göre başkalarına zararı olmayan fiillerdir. Bu bakış açısı din, akıl ve vakıa
nazarında kısır ve bâtıl bir bakış açısıdır.
B. Sedd-İ Zerîa İlkesi
Şeriatta, tümevarım yoluyla bilinen genel kurallardan biri de sedd-i zerîa ilkesidir Bu ilke pek çok afeti, ona ulaştıran ve meydana gelmesine yardımcı olan sebepleri ortadan kaldırmak suretiyle tedavi
eder. Örneğin; sarhoş edici içecekleri içme suçu ile ilgili olarak içki içmeyi haram kılan değil, sadece
içkiden uzak durmayı emreden bir nass söz konusu olmuştur. Dahası, içkiyi üreten, satan, taşıyan ve
bu fiillerden herhangi birine iştirak edenlerle ilgili olarak şiddetli tehdit söz konusu olmuştur.
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Enes b. Mâlik’in rivayet ettiği hadis şöyledir:
Resûlullah (s.a.v.) şarap konusunda on kişiye lanet etmiştir: Onu sıkan, sıktıran, içen, taşıyan, kendisine taşınan, servis eden, satan, parasını yiyen, satın alan, kendisi için satın alınan. (Tirmizî, İbn Mâce)
Rüşvet suçuyla ilgili olarak da rüşveti alan ve verene eşit şekilde lanet edilmiştir.
Faiz suçuyla ilgili olarak faizi yiyen, yediren, yazan ve şahitlik edenlere lanet edilmiştir.
Aynı şey zinanın haram kılınmasında da söz konusudur. Bu konuyla ilgili olarak; elbise giymek, avret
yerleri örtmek, bakmak, iki cinsin birbiriyle karışık bulunması, baş başa kalma, evlenmemeye teşvik,
birden fazla kadınla evlenmenin mübah kılınması gibi bir takım hükümler söz konusu olmuştur. Çünkü
bir şeyi yasaklayıp sonra ona yönlendiren veya insanları ona zorlayan yolları serbest bırakmak makul
değildir. Bu özellik, iflas etmiş olan beşerî kanunlarda bulunmayan bir özelliktir. Bu yüzden okullarda,
üniversitelerde, üniversite yurtlarında kız ve erkek cinslerini bir arada bulunmaya zorlayıp açık-saçık
gazetelerin çıkmasına, içki içilmesine, rezil şarkıların söylenmesine -ki bu seleften bazılarının da dediği
gibi, zinanın rukyesidir- izin verip, okullarda İslamî eğitim-öğretimi kaldırıp, gençler arasında evlilik imkânlarını azaltıp sonra da zina suçu ile mücadele ettiğini iddia etmek, açık bir yalandan başka bir şey değildir.
C. Ödül ve Ceza Unsurlarını Kapsamak
İslam şeriatının bariz olan ayırt edici vasıflarından biri de, kötülük ve suçla mücadelede yalnızca
korkutma ve cezalandırma yoluyla yetinmeyip teşvik etme ve ödüllendirme yolunu da bünyesinde
bulundurmasıdır. Bu, dünyadaki beşerî hukuk düzenlerinde hiçbir şekilde bulunmayan bir özelliktir.
İslam şeriatında günah ve suç işleyen kimseye yönelik olarak ceza ve tehdit söz konusu olduğu gibi,
günahı terk eden veya günahın zıddı olan faziletli davranışa devam edip, bu konuda sabırlı olanlara
dünyada ve âhirette sevap vaad edilmiştir. Şüphesiz ki bu, müminlerin nefislerinde suçlardan kaçınma ve uzaklaşma güdüsünü takviye eder.
D. Rabbanî Hükümler (Sebat ve Bağlayıcılık)
İslam şeriatının özelliklerinden biri de, onun, “Rabbanî bir şeriat” olmasıdır. Bu durum, onun sabit
olup değişmemesini gerektirir. Suçların mahiyeti konusu, beşerin heva ve arzularına ya da psikolojik
eğilimlerine boyun eğmediği gibi, suçlar için konulan ve had diye isimlendirilen cezaların türleri de
insanlar tarafından sınırlandırılamaz. Bunlar, beşerin içtihadına boyun eğmez, insanların arzularına,
fertlerin maslahatlarına göre değişmeyi kabul etmez. Bu cezalar da Rabbanîdir, yani kaynağı üstün
ve yüce olup, insanlardan müstağnidir. Bütün insanlar bunlara itaat etmekle yükümlüdür. İnsanların
Allah’ın hükümlerini bir yöne meyletmekle itham etmesi mümkün değildir.
İslam şeriatının ayrıcalıklarından biri de, bazı cezaların psikolojik eğitim ve toplumsal boyutu bir arada barındırmasıdır. Bu durum, İslam fıkhında keffaretler diye bilinen cezalarda görülmektedir ki, keffaretlerde oruç tutma, fakirlere yemek yedirme ve köleleri azat etme söz konusudur.

VII. Sonuç
Bu araştırmamızda özet bir şekilde İslam Ceza Hukuku’nda suçları tasnif etmeye çalıştık. Hükümlerin kapsamlılığı, açıklığı, inceliği ve uygulanmasına rağmen tafsilata
inildiğinde üzerinde durulması gereken pek çok noktanın bulunduğu görülmektedir.
“Bizim inancımıza göre, İslam nizamı, suçla mücadele konusunda istenilen neticeleri gerçekleştirmeye kâdir olan yegâne nizamdır. Çünkü bu nizamın kaynağı, insan nefsinin gizli yönlerini bilen insanların yaratıcısı ve ilahıdır. Nitekim O, şöyle buyurmuştur: “Hiç yaratan bilmez mi? O en ince gizlilikleri
bilen, her şeyden haberdar olandır.” (Mülk, 14)
Mukayeseli hukuk alanındaki uzman araştırmacıların belirttiğine göre, İslam nizamı, onu diğer bütün
nizam ve teorilerden ayrıcalıklı kılan bazı özelliklere sahiptir. Bu özelliklerden birisi de, suç sebeplerini sınırlama konusunda tasavvurunun kapsamlılığıdır. Çünkü İslam nizamı, insanı suça iten dâhilî
ve haricî etkenleri bir arada mütalaa etmiştir. Dâhilî etkenler arasında, fıtrattan ve doğru inançtan
sapma, ahirete iman konusunda zaaf, arzu ve tutkulara uyma bulunmaktadır. Haricî etkenler arasında
ise, toplumsal, ekonomik ve siyasî etkenler bulunmaktadır. Hisbe teşkilatını, iyiliği emredip kötülüğü
yasaklamayı ortadan kaldırmak buna örnektir. Buna bağlı olarak İslam şeriatına uygun çözüm tek
başına kapsamlı ve mütekâmil çözümdür. Suç sorununu nihaî bir şekilde çözmek isteyen kimsenin
İslam’ı din, inanç ve şeriat olarak kabul etmesinden başka bir yol yoktur.”20
İslam, tedavi edilmedik herhangi bir şey bırakmamaktadır. Üstelik kanun koyucu ve hâkimlere de değişen durumlara uygun çözümler geliştirmek için geniş bir alan bırakmıştır. Çünkü İslam, her zaman
ve mekânın dini olduğu gibi âdetleri, kültürleri ve durumları farklı milletlerin ve beşerin dinidir.
Yaş ve kuru hiçbir şeyi çözümsüz bırakmamış olan bu dini savunmak, ona yönelik eleştirilerin çürüklüğünü göstermek, kural ve esaslarını açıklamak, fıkhetmeyen ve aklını kullanmayanlar tarafından
onun gündemden düşürülmesi çalışmalarını engellemek, bizim yükümlülüğümüzdür.
Bu konuda konuşmak son derece hazin ve ızdırap verici olup, özellikle de içinde yaşadığımız fitne
ve farklı eğilimlerin çoğaldığı şu zaman diliminde kalbimizi kanatmaktadır. Bu konuda daha fazla bilgi
edinmek isteyenler için yazılmış olan ve halen de yazılmakta olan kitaplarda son derece bol malzeme
bulunmaktadır.
Allah, herkesin neyi kastettiğini en iyi bilendir.
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Abstract
As Islam is the religion of justice and mercy, a matured order regulating life and people’s relations, protector of the rights of individuals and society and generalization of
justice; it had to regulate all this features to hold them purified with laws, provisions
and general rules. Also such order needs to be applicable in all times, all situations
and all places.
According to religion, crime is doing something which is forbidden by Allah and rising against his order. As justice and mercy are like two peas in a pod in Islam, a set of deterrent punishments were established. Since crimes vary, punishments and levels of punishments differ as well. As some crimes
are proven before the courts, humane punishments are carried out in return for them. However, as
some crimes are not proven before the courts, aethereal punishments are implemented in lieu. In
Sharia as it is understood, all crimes are punished in life or in afterlife in some way. Unless perpetrator repents, his afterlife penalty will be imposed by Allah, the Lord of universes.
On the issues of rulemaking on crimes and punishments and of classification of them Islamic criminal
law base on four restraining evidences: Qur’an, sunnah, ijma and analogy.
This study deals with the classification of crimes in Islamic criminal law, bases on the large part of
scientific and jurisprudential search, compares and analyzes them, consults basic sources within
possibility and takes different opinions and jurisprudential differences into consideration.
Islamic lawyers took the elements of punishment into consideration and determined a criteria to measure crimes. In their terminology, crimes are identified as acts which are penalised by punishments
like “had”, reprisal and “tazir” and forbidden by Sharia. They also identify “tazir” punishments as
punishments which are not penalised with “had” or “keffaret” punishments.
Accordingly, to regard an act as a crime, setting up a punishment in return for an act is a distinctive
indiction. Thus, without taking the punishments into consideration, it is impossible to classify crimes
in Islamic criminal law.
This study is based on the tripartite classification of crimes-in consequence of the punishments:
Crimes requiring “had” punishments: “Had” punishments are determined by Sharia as it determines
crimes as well. Allah’s rights are dominant in such crimes.
Crimes requiring reprisal and “diyet”: People’s rights are dominant in such crimes.
“Tazir” crimes: Punishments of such crimes are not determined by Sharia. The governor has the
competence to determine it.

Based on such classification, absolution of crimes, competence of judges, extenuation of crimes,
demonstration of crimes, direct and indirect crimes, crimes committed against individuals or societies, complicity, types of punishments and other issues come to the fore.
This study also deals with the types of suspicions and the differences between the classifications of
crimes in Islamic Law (as crimes requiring “had” punishments, crimes requiring “tazir” punishments
and crimes requiring reprisals) and in positive criminal law (as offences, misconducts and defiances).
On the other hand, this study could be completed by set of solutions which could protect society and
individuals in a way Islamic criminal law finds suitable. This could be provided by tools of rehabilitation and education.
Again in this study, it is stated that crimes and punishments are related to the comprehension of Islam religion, which aims to protect individuals, society and the rights of Allah and his servants, from
broader perspective.
In the end of the study, the analysis of current situation and the analysis of denials and suspicions towards the classification of crimes and punishments were made; some mistakes towards classification,
aims and results of crimes and corresponding punishments were held and suggestions were made.
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مقدمة
لما كان اإلسالم دين عدل ورحمة ،متكامل وناظم للحياة ومعامالتها ،محافظاً على حقوق الفرد
والجماعة ،وناشراً للعدل ،كان لزاماً أن ينظم ذلك من خالل منظومة من التشريعات واألحكام
والقواعد التي تضمن سالمة وسالسة التطبيق ،إضافة لصالحيتها لكل زمان وأوان ومكان.
وألن الرحمة والعدل متالزمتان ،شرعت في اإلسالم العقوبات الرادعة لآلثمين ،وأساس العقوبات اإلسالمية هو القصاص
بالتساوي مع اإلثم المرتكب ،والعقوبة الرادعة.
فالعقوبات اإلسالمية بشكل عام أساسها المساواة بين الجرم وعقابه ،لذلك تسمى قصاصاً ،ولوحظ فيها أن تكون النتيجة
ُْ
َْ
َاب لَ َعلَّ ُك ْم َتتَّ ُق َ
ون»
للقصاص هي الرحمة « َولَ ُك ْم ِفي ْال ِق َ
اص َحيَا ٌة يَا أولِ ْي األلب ِ
ص ِ
إن العقوبات في اإلسالم قسم من شريعته ،تتجه إلى ما تتجه إليه في جملة غاياتها ،وهو حماية المصلحة العامة،
1
والمحافظة على الضرورات الخمس ،وهي المحافظة على النفس ،وعلى الدين ،وعلى العقل ،وعلى النسل ،وعلى المال.
لقد عالجت الشريعة اإلسالمية الجريمة انطالقا من مصادر التشريع اإلسالمي األساسية (القرآن الكريم ،والسنة المطهرة،
واإلجماع) ومن هنا كان الطرح اإلسالمي للجريمة طرحا مسندا ،كما أن سلوك الفرد مسند أيضا بالعقل الذي وهبه اهلل
له ،وموجه شرعا بالرجوع إلى مصادر التشريع اإلسالمي ،ولهذا الطرح واإلسناد عدد من النواتج من أهمها:
أن اتباع تعاليم الدين اإلسالمي يحول بين الفرد وبين الوقوع في الجريمة.
أن الشريعة اإلسالمية عالجت منابع الجريمة بصورة شمولية ولم تعالجها باالستناد إلى عامل واحد من عوامل الجريمة،
وهذا األسلوب الشمولي يحمل مضامين جميع العوامل والموانع الوقائية ،ويظهر ذلك بصورة جلية في إرجاعها للجريمة
إلى إغواء الشيطان لإلنسان وضعف االرتباط بتعاليم الدين اإلسالمي.
سبقت الشريعة اإلسالمية كثيرا من النظريات الوضعية في تفسير السلوك اإلجرامي وإصالح الجناة بهذا األسلوب
الشمولي.
أصبحت غاية التشريع الجنائي اإلسالمي هي حفظ الدين ،والنفس ،والعقل ،والنسل ،والمال.

2

تعريف الجريمة
تعرف الجرائم في الشريعة اإلسالمية بأنها محظورات شرعية زجر اهلل عنها بحد أو تعزير.
والمحظورات هي :إما إتيان فعل منهي عنه ،أو ترك فعل مأمور به ،وقد وصفت المحظورات بأنها شرعية ،إشارة إلى
أنه يجب في الجريمة أن تحظرها الشريعة.
فالجريمة إذن هي إتيان فعل محرم معاقب علي فعله ،أو ترك فعل محرم الترك معاقب على تركه ،أو هي فعل أو ترك
 1الجريمة والعقوبة في الفقه االسالمي :الجريمة /االمام محمد أبو زهرة  -القاهرة  -دار الفكر العربي 1998
 2تفسير الجريمة والعقوبة في الشريعة االسالمية ،مدونة العدالة اجنائية بين النظرية والتطبيق ،أيار/مايو 2011
http://midwah2011.blogspot.co.uk/2011/05/blog-post_5472.html
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نصت الشريعة على تحريمه والعقاب عليه.
ويتبين من تعريف الجريمة أن الفعل أو الترك ال يعتبر جريمة إال إذا تقررت عليه عقوبة ،ويعبر الققهاء عن العقوبات
3
باألجزية ،ومفردها جزاء ،فإن لم تكن على الفعل أو الترك عقوبة فليس بجريمة.
علة التحريم والعقاب:
األفعال المعتبرة جرائم يؤمر بها أو ينهى عنها ،ألن في إتيانها أو في تركها ضرراً بنظام الجماعة أو عقائدها ،أو بحياة
أفرادها ،أو بأموالهم ،أو بأعراضهم ،أو بمشاعرهم ،أو بغير ذلك من شتى االعتبارات التي تستوجب حال الجماعة
صيانتها وعدم التفريط فيها.
وقد شرع العقاب على الجريمة لمنع الناس من اقترافها ،ألن النهي عن الفعل أو األمر بإتيانه ،ال يكفي وحده لحمل الناس
على إتيان الفعل أو االنتهاء عنه ،ولوال العقاب لكانت األوامر والنواهي أمورا ضائعة وضربا من العبث ،فالعقاب هو
الذي يحمل لألمر والنهي معنى مفهوما ونتيجة مرجوة ،وهو الذي يزجر الناس عن الجرائم ،ويمنع الفساد في األرض
ويحمل الناس على االبتعاد عما يضرهم ،أو فعل مافيه خيرهم وصالحهم.
والعقوبات وإن شرعت للمصلحة العامة فإنها ليست في ذاتها مصالح بل هي مفاسد ،ولكن الشريعة أوجبتها ألنها تؤدي
إلى مصالح الجماعة الحقيقية ،وإلى صيانة هذه المصلحة.
وربما كانت الجرائم مصالح ،ولكن الشريعة نهت عنها ال لكونها مصالح ،بل ألدائها إلى المفاسد ،فالزنا وشرب الخمر
والنصب واختالس مال الغير وهجر األسرة واالمتناع عن إخراج الزكاة :كل ذلك قد يكون فيه مصلحة لألفراد ،ولكنها
مصالح ليس لها اعتبار في نظر الشارع ،وقد نهى عنها ال لكونها مصالح ،بل ألنها تؤدي إلى إفساد الجماعة.4
الهدف من العقوبات في الشريعة االسالمية
أما أهداف العقوبة في الشريعة اإلسالمية فليس منها إذالل الجاني ،وال االنتقام منه نفسيا أو بدنيا على النحو الذي كان
سائدا لدى المجتمعات األخرى في العصور القديمة والوسطى ،وإنما الهدف الحقيقي للعقوبة في اإلسالم يتمثل في تحقيق
حياة آمنة وسليمة للفرد والمجتمع ،من خالل حمايتها للنفس ،والعقل ،والدين ،والعرض ،والمال ،قال تعالىَ « :و َك َت ْب َنا
األ ُذ َن ب ُ
األنف و ُ
ْن ب ْال َعيْن َو َ
ْ
َ
ْ
األ َ
ص َّد َق ِب ِه
ص ٌ
الس َّن ِب ِّ
األ ُذ ِن َو ِّ
الس ِّن َو ْال ُج ُر َ
ْه ْم ِفي َها أَ َّن النَّ ْف َ
اص َف َمن َت َ
وح ِق َ
نف ِب َ ِ َ
ِ
َعلي ِ
س َوال َعي َ ِ ِ
س ِبالنَّف ِ
َّ
فَهُ َو كَفَّارَ ٌة َّلهُ وَمَن َّلمْ َيحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّ فَأُوْلَـئِكَ ُه ُم الظالِمُونَ» {)17(.}45
ب لَعَلَّ ُكمْ تَتَّقُونَ» {)18(.}179
ي األَلْبَا ِ
ص حَيَاةٌ يَ ْا أُولِ ْ
وقال تعالى« :وَلَ ُك ْم فِي ا ْلقِصَا ِ
أنز َل اللّ
َح ُكم ِب َما َ
هذا باإلضافة إلى الهدف الديني من العقاب وهو إرضاء اهلل تعالى بإقامة شرعه ،قال تعالىَ « :و َمن لَّ ْم ي ْ
فَأُوْلَـئِكَ ُه ُم الظَّالِمُونَ» {.)19(.}45
ويمكن تحديد أهداف العقوبة في الشريعة اإلسالمية بأنها:
تحكيم شرع اهلل تعالى.
ردع المذنب وزجر غيره.
تحقيق الرحمة بعالج الجاني وكف الناس عن المنكرات.
تكفير الذنوب.

 3الجرائم في الشريعة االسالمية وأحكامها ،قانون االمارات العربية المتحدة ،منتدى قانون االمارات ،نيسان/أبريل 2010
http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=2053
 4المرجع السابق

حفظ المصالح.
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دفع المفاسد.
إقامة العدل.
إصالح الجاني.
وإذا كانت معظم الشرائع الوضعية قد استبدلت العقوبات المالية وعقوبة السجن بالعقوبات البدنية سوى عقوبة اإلعدام
في بعض التشريعات ،فإن الشريعة اإلسالمية هي الشريعة التي ال تزال تطبق أنواعا خاصة من العقوبات البدنية في
هذا العصر ،كقطع األطراف ،والجلد ،والرجم ،والعقوبة األكثر تطبيقا من بين هذه العقوبات هي عقوبة الجلد التعزيرية،
ومن هنا فإن العقوبة في الشريعة اإلسالمية ال زالت تنقسم بحسب محلها إلى األقسام اآلتية:
عقوبات بدنية :وهي العقوبات التي توقع على بدن الجاني مباشرة ،كالجلد ،والرجم ،وقطع األطراف.
عقوبات نفسية :وهي العقوبات الموجهة إلى الجانب النفسي كالتهديد ،والتوبيخ.
عقوبات مالية :وهي العقوبات التي تصيب الجاني في ماله ،كالدية والغرامة والمصادرة.

5

هذا باإلضافة إلى عقوبة السجن كعقوبة مصاحبة في الغالب ألي من هذه العقوبات.

6

وأياً كانت العقوبة فإنها في الشريعة اإلسالمية تعد رحمة لألمة وحفظا لكيانها وعالجا للجاني.7
أنواع الجريمة:
محرم معاقب عليه ،ولكنها تتنوع وتختلف إذا نظرنا إليها من غير هذه الوجهة.
تتفق الجرائم جميعا في أنها فعل ّ
وعلى هذا يمكننا أن نقسم الجرائم أقساما متنوعة تختلف باختالف وجهة النظر إليها.8
ً
ضابطا للجريمة .فالجرائم في اصطالحهم محظورات شرعية
«اعتد فقهاء الشريعة بعنصر العقوبة ،فجعلوا هذا العنصر
تعزيرا ،ويعرفون الجرائم التعزيرية بأنها المعاصي التي ال ح ّد فيها وال كفارة .وهذا يدل
قصاصا أو
يعاقب عليها ح ًدا أو
ً
ً
على أن العقوبة هي السمة المميزة أو األمارة الدالة على أن الفعل جريمة» ،وبالتالي ال يمكن التطرق لتصنيفات الجرائم
في القانون الجنائي اإلسالمي دون تناول العقوبات الناظمة لها والتي تحدد التصنيفات.
وقد اعتمد هذا البحث على التصنيف أو التقسيم الثالثي للجرائم – بناء على عقوباتها  -أي:
التقسيم المبني على جسامة العقوبة( :الحدود  ،القصاص والدية ـ التعازير) وهي على ثالثة أقسام:
القسم األول :جرائم الحدود
وهي الجرائم المعاقب عليها بحد .والحد هو العقوبة المقدرة حقا هلل تعالى ومعنى العقوبة أنها محددة معينة فليس لها حد
أدنى وال حد أعلى ،ومعنى أنها حق هلل أنها ال تقبل اإلسقاط ال من األفراد وال من الجماعة.
 5مرجع سابق ،تفسير الجريمة والعقوبة في الشريعة االسالمية.
 6لم تتضح الرؤية لكثير من الباحثين العرب حول ما إذا كانت عقوبة السجن عقوبة بدنية أم ال ،وقد رأى بعضهم أنها عقوبة بدنية وهذا ما ذهب إليه (الحديثي1988 ،م)  غير أن الباحث يرى  أنها عقوبة
بدنية ونفسية ومالية في آن واحد؛ فهي عقوبة بدنية لكونها تطال بدن المحكوم عليه كأن تصيبه بالسمنة والترهل أو النحافة والهزال واألمراض بسبب كونها تفرض قيودا على تحركه وانتقاله .وهي عقوبة
نفسية لكونها تصيب المحكوم عليه بالكدر والحصر والهموم والخجل .وهي عقوبة مالية لكونها تحرم المحكوم عليه من متابعة أمواله وتنميتها وإدارتها ،األمر الذي يتسبب له في خسارة مالية كبيرة ،على
أن عواقبها النفسية والبدنية ( )Physical-Somatic effectsعلى المسجون أعمق ألما وأكثر أثرا في سلوكه سلبا أو إيجابا.
 7يؤكد ابن تيمية على أن إقامة الحدود من العبادات كالجهاد في سبيل اهلل ،وأنها رحمة من اهلل بعباده ،وأنه ينبغي لمن يعاقب أن يقصد رحمة الخلق بكف الناس عن المنكرات ،وأن يكون بمنزلة الوالد إذا
أدب ولده .ولمزيد من االطالع على نظرة ابن تيمية للجريمة والعقوبة ،أنظر( :ابن تيمية ،تقي الدين .السياسة الشرعية .الرياض :مكتبة الرشد للنشر والتوزيع2004 ،م ،ص ص .)169-95
 8مرجع سابق ،الجرائم في الشريعة االسالمية وأحكامها.
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وتعتبر العقوبة حقا هلل في الشريعة كلما استوجبتها المصلحة العامة ،وهي دفع الفساد عن الناس وتحقيق الصيانة والسالمة
لهم ،وكل جريمة يرجع فسادها إلى العامة ،وتعود منفعة عقوبتها عليهم ،تعتبر العقوبة المقررة عليها حقا هلل تعالى تأكيدا
لتحصيل المنفعة ،وتحقيقا لدفع الفساد والمضرة إذ اعتبار العقوبة حقا هلل يؤدي إلى عدم إسقاط األفراد أو الجماعة لها.
وجرائم الحدود معينة ومحدودة وهي سبع جرائم( :اختلف الفقهاء في بعض هذه الجرائم ،أما ما اتفقوا عليه منها فهو
السرقة والحرابة والزنا والقذف ،وأما ما اختلفوا فيه فهي الردة وشرب الخمر والبغي .ولن نعرض لهذا الخالف في هذه
9
الدراسة).
الزنا.
القذف.
شرب المسكر.
السرقة.
الحرابة.
الردة.
البغي.
ويسميها الفقهاء الحدود دون إضافة لفظ جرائم إليها ،وعقوباتها تسمى الحدود ايضا ولكنها تميز بالجريمة التى فرضت
عليها فيقال حد السرقة ،وحد الشرب ،ويقصد من ذلك عقوبة السرقة وعقوبة الشرب.
القسم الثاني :جرائم القصاص والدية
وهي الجرائم التي يعاقب عليها بقصاص أو دية ،وكل من القصاص والدية عقوبة مقدرة حقا لألفراد ،ومعنى أنها مقدرة
أنها ذات حد واحد ،فليس لها حد أعلى وحد أدنى تتراوح بينهما ،ومعنى أنها حق لألفراد أن للمجنى عليه أن يعفو عنها
إذا شاء ،فإذا عفا أسقط العفو العقوبة المعفو عنها.
عقوبة مقررة ً
شرعا للعدوان على النفس.
وتحل الدية محل القصاص في أحوال ،وذلك عند تعذر القصاص ،وعند الصلح على مال ،وعند انتفاء العمد.
والعدوان على حق الحياة له ـ من حيث الركن المعنوي – ثالث صور :هي العمد وشبه العمد والخطأ.
ً
شرعا ،ولكنه يختلف عنه في أنه – ومثله الدية ـ
ويتفق القصاص مع الحد ـ بمفهومه الضيق – في أنه عقوبة مقررة
ً
يدخله الصلح والعفو واإلبراء .وقد علل الفقهاء ذلك باختالف من وجبت له العقوبة؛ فالحد يجب حقا هلل ،أما القصاص
والدية فيجبان ً
حقا للعبد .وهذا القول صحيح.
وجرائم القصاص والدية خمس:
القتل العمد
القتل شبه العمد
القتل الخطأ
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الجناية على ما دون النفس عمدا.
الجناية على مادون النفس خطأ.
ومعنى الجناية على ما دون النفس اإلعتداء الذي ال يؤدى للموت كالجرح والضرب.
القصاص والحد يلتقيان في أن كليهما عقوبة مقدرة ً
شرعا ،وأن الفارق بينهما ال يتمثل في مدى غلبة حق العبد أو حق اهلل
في محل العدوان ،بل في مدى غلبة هذا الحق أو ذاك في جزاء العدوان .فالحد – مفهومًا بمعنى العقوبة – مقرر لحق
اهلل ،واألحاديث صريحة في امتناع العفو عنه ،أما القصاص ـ مفهومًا بنفس المعنى – فمقرر لحق العبد ،واستيفاؤه بيده،
أخيرا بأن اإلسالم لم يقرر مبدأ العفو عنه
وهذا يجعل العفو عنه مناسبًا ،ألن طبيعته تستجيب له وتقتضيه .ويصح القول ً
ابتداء ،ولكنه أقره وندب إليه .أقره ألنه ،وكذلك الدية ،كانا معروفين للعرب في الجاهلية ،وقد أبقى اإلسالم عليهما – بعد
تهذيب أحكامهما – كما أبقى على غيرهما من النظم االجتماعية التي ال تصادم أصوله .وحث القرآن على العفو ألن
فيه إبقاء على نفس أو طرف ،وهو بالمسلم أليق .ومن يطالع آيات القرآن واألحاديث المتصلة بالموضوع يدرك بمنتهى
10
اليسر ما أشرنا إليه.
وبهذا يندفع الظن بأن الشريعة اإلسالمية ال تعتبر أفعال القتل والجرح جرائم واقعة على المجتمع ينشأ له بمجرد ارتكابها
حق مباشر في عقاب الفاعل ،بل تعتبرها محض أفعال ضارة تخول المجني عليه وأولياءه الحق إما في القصاص ممن
ارتكبها أو العفو عنه مقابل تعويض أو بدون تعويض.
القسم الثالث :جرائم التعازير
هي الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة أو أكثر من عقوبات التعزير ومعنى التعزير التأديب ،وقد جرت الشريعة على
عدم تحديد عقوبة كل جريمة تعزيرية ،واكتفت بتقرير مجموعة من العقوبات لهذه الجرائم تبدأ بأخف العقوبات وتنتهي
بأشدها ،وتركت للقاضي أن يختار العقوبة أو العقوبات في كل جريمة بما يالئم ظروف الجريمة وظروف المجرم
فالعقوبات في جرائم التعزير غير مقدرة.
وجرائم التعزير غير محدودة كما هو الحال في جرائم الحدود أو جرائم القصاص والدية .وليس في اإلمكان تحديدها .وقد
نصت الشريعة على بعضها وهو ما يعتبر جريمة في كل وقت كالربا وخيانة األمانة والسب والرشوة ،وتركت ألولي
أمر النص على بعضها اآلخر ،وهو القسم األكبر من جرائم التعازير ،ولكن الشريعة لم تترك ألولى األمر الحرية في
النص على هذه الجرائم بل أوجبت أن يكون التحريم بحسب ما تقتضيه حال الجماعة وتنظيمها والدفاع عن صوالحها
ونظامها ،وأن ال يكون مخالفا لنصوص الشريعة ومبادئها العامة.
وقد قصدت الشريعة من إعطاء أولى األمر حق التشريع في هذه الحدود لتمكينهم من تنظيم الجماعة وتوجيهها الوجهات
الصحيحة ،وتمكينهم من المحافظة على صوالح الجماعة والدفاع عنها ومعالجة الظروف الطارئة.
والفرق بين الجريمة التي نصت عليها الشريعة والعمل الذي يحرمه أولي األمر أن ما نصت عليه الشريعة محرم دائما
فال يصح أن يعتبر فعال مباحا ،أما ما يحرمه أولو األمر اليوم فيجوز أن يباح غدا إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة.
أهمية التقسيم :تظهر أهمية تقسيم الجرائم إلى حدود ،وقصاص ،أو دية  ،وتعازير من عدة وجوه:
أوال :من حيث العفو
جرائم الحدود ال يجوز فيها العفو مطلقا ،سواء من المجنى عليه أو ولي األمر أي الرئيس األعلى للدولة ،فإذا عفا أحدهما
كان عفوه لغوا ال أثر له على الجريمة وال على العقوبة.
أما في جرائم القصاص فالعفو جائز من المجنى عليهم فإذا عفا ترتب على العفو أثره ،فللمجنى عليه أن يعفو عن
القصاص مقابل الدية ،وله أن يعفو عن الدية أيضا ،فإذا عفا عن أحدهما أعفى منه الجاني.
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الجنائية البحتة ،ويظهر القصاص كعقوبة واجبة جزاء لجريمة مرتكبة ،وتبدو في البعض اآلخر فكرة المسئولية المدنية بما تستوجب من تعويض المضرور عن الضرر الذي ألحقه به خطأ الغير أو فعله الضار
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وليس لولي األمر أن يعفو عن العقوبة في جرائم القصاص بصفته هذه ،ألن العفو عن ذا النوع من الجرائم مقرر للمجنى عليه
أو وليه ،لكن إذا كان المجنى عليه قاصرا ولم يكن له أولياء كان ولي األمر وليه ،إذ القاعدة الشرعية أن السلطان ولي من ال
ولي له ،وفي هذه الحالة يجوز لولي األمر العفو بصفته ولي المجنى عليه ،ال بأي صفة أخرى ،وبشرط أال يكون العفو مجانا.
وأما في جرائم التعازير لولي االمر أي رئيس الدولة األعلى حق العفو عن الجريمة ،وحق العفو عن العقوبة ،فإذا عفا
كان لعفوه أثره بشرط أن ال يمس عفوه حقوق المجنى عليه الشخصية .وليس للمجنى عليه أن يعفو في التعازير إال عما
يمس حقوقه الشخصية المحضة  .ولما كان الجرائم تمس الجماعة فإن عفو المجنى عليه من العقوبة أو الجريمة ال يكون
نافذا وإن أدى في الواقع إلى تخفيف العقوبة على الجاني ،ألن للقاضي سلطة واسعة في جرائم التعازير من حيث تقدير
الظروف المخففة ،وتخفيف العقوبة .وال شك أن عفو المجنى عليه يعتبر ظرفا مخففا.
ثانيا :من حيث سلطة القاضي
في جرائم الحدود إذا ثبتت الجريمة وجب على القاضي أن يحكم بعقوبتها المقررة ال ينقص منها شيئا وال يزيد عليها شيئا،
وليس له أن يستبدل بالعقوبة المقررة عقوبة أخرى ،وال أن يوقف تنفيذ العقوبة فسلطة القاضي في جرائم الحدود قاصرة
على النطق بالعقوبة المقررة للجريمة .وفي جرائم القصاص سلطة القاضي قاصرة على توقيع العقوبة المقررة إذا كانت
الجريمة ثابتة قبل الجاني ،فإذا كانت العقوبة قصاصاً وعفا المجنى عليه عن القصاص أو تعذر الحكم به لسبب شرعي
وجب على القاضي أن يحكم بالدية ما لم يعف المجنى عليه عنها؛ فإذا عفا كان على القاضي أن يحكم بعقوبة تعزير.
أما في جرائم التعازير فللقاضي فيها سلطة واسعة في اختيار نوع العقوبة ومقدارها فله أن يختار عقوبة شديدة أو خفيفة
بحسب ظروف الجريمة والمجرم ،وله أن ينزل بالعقوبة إلى أدنى درجاتها ،وله أن يرتفع بها إلى حدها األقصى ،وله
أن يأمر بتنفيذ العقوبة أو إيقاف تنفيذها.
ثالثا :من حيث قبول الظروف المخففة
ليس للظروف المخففة أي أثر على جرائم الحدود والقصاص والدية ،فالعقوبة المقررة الزمة مهما كانت ظروف الجاني،
أما في جرائم التعازير فللظروف المخففة أثرها على نوع العقوبة ومقدارها فللقاضي ان يختار عقوبة خفيفة ،وأن ينزل
بها إلى أدنى حدودها ،وله أن يوقف تنفيذها.
رابعا :من حيث إثبات الجريمة
تشترط الشريعة إثبات جرائم الحدود والقصاص عددا معينا من الشهود إذا لم يكن دليل إال الشهادة ،فجريمة الزنا ال
تثبت إال بشهادة أربعة شهود يشهدون الجريمة وقت وقوعها ،وبقية جرائم الحدود والقصاص ال تثبت إال بشهادة شاهدين
على األقل.
أما جرائم التعازير فتثبت بشهادة شاهد واحد.
تصنيف الجرائم في القانون اإلسالمي والقانون الوضعي
يذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى أن تقسيم الجرائم في القانون الوضعي إلى جنايات وجنح ومخالفات يتالقى في
الجملة مع تقسيم الجرائم في الفقه الشرعي إلى جرائم حدود وجرائم قصاص وجرائم تعزير ،وأن الجامع بين التقسيمين
هو طبيعة وأهمية الحق المعتدى عليه ودرجة العدوان الواقع عليه ومدى جسامة العقوبة المقررة له .ويرى أصحاب هذا
الرأي أن الشريعة تشددت في جرائم الحدود والقصاص لمساسها بكيان المجتمع ،واتجهت في اختيار العقوبة وتقديرها
إلى حمايته وأهملت شخصية الجاني تمامًا إال إذا عفا عنه المجني عليه أو وليه في جرائم القصاص والدية ،أما جرائم
خطيرا ،ولهذا كانت الشريعة منطقية حين ميزت بين
مساسا
التعزير فإنها وإن مست مصالح المجتمع إال أنها ال تمس بها
ً
ً
11
نظرا لما بينها من تفاوت في الخطورة .
هذه الجرائم والجرائم األخرى من حيث العقوبة ً
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تصنيفات أخرى للجريمة في التشريع اإلسالمي.12
تقسيم الجرائم بحسب قصد الجاني.
(الجرائم المقصودة  -والجرائم غير المقصودة) تنقسم الجرائم بحسب قصد الجاني إلى جرائم مقصودة وجرائم غير
مقصودة:
أوال :الجرائم المقصودة
هي التي يتعمد الجاني فيها إتيان الفعل المحرم وهو عالم بأنه محرم ،وهذا هو المعنى العام للعمد في الجرائم المقصودة
أو الجرائم العمدية ،وللعمد معنى خاص في القتل  ،وهو تعمد الفعل المحرم وتعمد نتيجته ،فإن تعمد الجاني الفعل دون
نتيجة كان الفعل قتال شبه عمد.
ثانيا :الجرائم غير المقصودة
هي التي ال ينوي فيها الجاني إتيان الفعل المحرم ولكن يقع الفعل المحرم نتيجة خطأ منه ،والخطأ على نوعين:
النوع األول :هو ما يقصد فيه الجاني الفعل الذي أدى للجريمة وال يقصد الجريمة ولكنه مع ذلك يخطئ.
إما في نفس الفعل كمن يرمي حجرا ليتخلص فيصيب أحد المارة ،أو يرمي صيدا فيخظئه ويصيب آدميا .وإما أن يكون
الخطأ في ظنه كمن يرى ما يظنه حيوانا فإذ هو إنسان ،أو يرى من يظنه جنديا من جنود األعداء فإذا هو أحد المواطنين.
النوع الثاني :هو ما ال يقصد فيه الجاني الفعل وال الجريمة  ،ولكن يقع الفعل نتيجة إلهماله أو عدم احتياطه ،كمن ينقلب
وهو نائم على آخر بجواره فيقتله  ،وكمن يحفر بئرا في طريق وال يتخذ احتياطه لمنع سقوط المارة فيه.
آهمية هذا التقسيم :تظهر أهمية تقسيم الجرائم إلى مقصودة وغير مقصودة من وجهين:
أوال :أن الجريمة المقصودة تدل على روح إجرامية لدى الجاني ،أما غير المقصودة فليس فيها ما يدل على
ميل الفاعل لإلجرام ،ومن ثم كانت عقوبة الجريمة المقصودة شديدة وعقوبة الجريمة غير المقصودة خفيفة.
ثانيا :يمتنع العقاب على الجريمة المقصودة إذا لم يتوفر ركن العمد ،أما الجريمة غير المقصودة فيعاقب عليها لمجرد
اإلهمال أو عدم التثبت.
تقسيم الجرائم بحسب وقت كشفها
جرائم متلبس بها ـ وجرائم ال تلبس فيها:
أوال :الجريمة المتلبس بها
هي الجريمة التي تكشف وقت ارتكابها ،أو عقب ذلك ببرهة يسيرة ،وهي رؤيته حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرحة
يسيرة ،ويعتبر أن الجاني شوهد متلبسا بالجناية إذا تبعه من وقعت عليه الجناية عقب وقوعها منه بزمن قريب أو تبعته
العامة مع الصياح ،أو وجد في ذلك الزمن حامال آلالت أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء آخرى يستدل منها علة
أنه مرتكب الجناية أو مشارك في فعلها.
ثانيا :الجريمة التي ال تلبس فيها
هي التي ال تكشف وقت ارتكابها ،أو التي يمضى بين ارتكابها وكشفها زمن غير يسير.
والمعروف لدى فقهاء الشريعة أن التلبس هو كشف الجريمة وقت ارتكابها والمقصود من اعتبار هذه الحالة قائمة هو
تسهيل االجراءات لكشف الحقيقة.
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أهمية هذا التقسيم:
تظهر أهمية هذا التقسيم في الشريعة من وجهين:
أوال :من حيث اإلثبات :إذا كانت الجريمة من جرائم الحدود وكان الدليل عليها هو شهادة الشهود فيجب أن يكون الشهود
قد شهدوا بأنفسهم الحادث وقت وقوعهن ورأوا الجاني وهو يرتكب الجريمة.
ثانيا :من حيث األمر بالمعروف والنهي عن المنكر :إذا شوهد الجاني وهو يرتكب الجناية كان ألي شخص
أن يمنعه بالقوة عن ارتكاب الجريمة وأن يستعمل القوة الآلزمة لمنعه سواء كانت الجريمة اعتداء على حقوق
األفراد كالسرقة ،أو اعتداء على حقوق الجماعة كشرب الخمر والزنا وهذا ما يسمى  :حق الدفاع الشرعي العام.
تقسيم الجرائم إلى جريمة إيجابية وجريمة سلبية:
تنقسم الجرائم إلى إيجابية وسلبية بحسب ما إذا كان الفعل قد ارتكب بطريق اإليجاب أو السلب  ،أو بحسب ما إذا كان
الفعل مأمورا به أو منهيا عنه.
والجريمة اإليجابية :تتكون من إتيان فعل منهي عنه كالسرقة والزنا والضرب.
والجريمة السلبية :تتكون من االمتناع عن إتيان فعل مأمور به ،كامتناع الشاهد عن أداء الشهادة واالمتناع عن إخراج
الزكاة .وأكثر الجرائم إيجابية وأقلها الجرائم السلبية.
الجريمة اإليجابية تقع بطريق السلب.
ومن المتفق عليه بين الفقهاء أن الجريمة اإليجابية قد تقع بطريق السلب ،فإذا وقعت على هذا الوجه استحق فاعلها
العقوبة ،فمن حبس إنسانا ومنعه الطعام أو الشراب أو الدفء في الليالي الباردة حتى مات جوعا أو عطشا أو بردا فهو
قاتل عمدا إن قصد بالمنع قتله.
فالمنع عند استيالء الجوع والعطش والبرد على الممنوع يكون إهالكا له واألم التي تمنع ولدها الرضاع قاصدة قتله تعتبر
قاتلة عمدا ،ولو أنها لم تأت بعمل إيجابي.
تقسيم الجرائم بحسب كيفية ارتكابها.
(جرائم بسيطة ـ وجرائم اعتياد)
تنقسم الجرائم في الشريعة بحسب كيفية ارتكاب الجاني لها إلى جرائم بسيطة وجرائم اعتياد:
أوال :الجريمة البسيطة
هي التي تتكون من فعل واحد كالسرقة والشرب ،ويستوي أن تكون الجريمة مؤقتة أو مستمرة ،وجرائم الحدود
والقصاص أو الدية كلها جرائم بسيطة.
ثانيا :جرائم االعتياد
هي التي تتكون من تكرر وقوع الفعل ،أي أن الفعل بذاته ال يعتبر جريمة ،ولكن االعتياد على ارتكابه هو الجريمة.
وجرائم االعتياد توجد بين جرائم التعازير .ويستدل عليها من النص المحرم للفعل ،فإن كان يشترط للعقاب اعتياد الفعل
فالجريمة جريمة عادة ،وإن كان يكتفي بمجرد وقوع الفعل فالجريمة بسيطة.
أهمية التقسيم :تظهر أهمية تقسيم الجرائم إلى جرائم بسيطة وجرائم اعتياد من الوجوه اآلتية.
أوال :من حيث مبدأ سريان التقادم :في الجرائم البسيطة تبدأ المدة المسقطة للدعوى من يوم ارتكاب الجريمة إن كانت

مؤقتة ،ومن يوم انتهاء الحالة المحرمة إن كانت غير مؤقتة .أما في جرائم العادة فالمدة المسقطة تبدأ من تاريخ وقوع الفعل
األخيرالمكون للعادة.
ثانيا :من حيث القصاص :يكون االختصاص في الجريمة البسيطة للمحكمة التي وقع في دائرتها الفعل المكون للجريمة
إذا كانت الجريمة مؤقتة ،إن كانت مستمرة أو متجددة فاالختصاص لكل محكمة استمر في دائرتها الفعل أو تجدد .ويكون
االختصاص في جريمة العادة للمحكمة التي وقع في دائرتها الفعل األخير المكون للعادة.
ثالثا :من حيث تطبيق قواعد التدخل  :الحكم في جريمة عادة يمنع من محاكمة الجاني على األفعال السابقة ولو لم تدخل
في المحاكمة األولى ،ألن قواعد الشريعة ال تسمح بتعدد العقوبة على الجرائم التي من نوع واحد والتي لم يحكم فيها بعد
وتكتفي بعقوبة واحدة عنها جميعا طبقا لقواعد التداخل.
تقسيم الجرائم بحسب كيفية ارتكابها.
(جرائم مؤقتة ـ جرائم غير مؤقتة)
فالظاهر من تتبع جرائم التعازير أنها تنقسم بحسب الوقت الذي يستغرقه وقوعها إلى جرائم مؤقتة وجرائم غير مؤقتة:
فالجرائم المؤقتة :هي التي تتكون من فعل أو امتناع يحدث في وقت محدود وال يستغرق وقوعها أكثر من الوقت الالزم
لوقوع الفعل أو قيام حالة االمتناع ،مثل جريمة السرقة فإنها تتم بمجرد وقوع الفعل أي أخذ الشيئ خفية ،ومثل جريمة
الشرب فإنها تتم بمجرد شرب الخمر ،ومثل جريمة كتمان الشهادة فإنها تتم بمجرد االمتناع عن أداء الشهادة.
والجرائم غير المؤقتة :هي التي تتكون من فعل أو امتناع قابل للتجدد أو االستمرار فيستغرق وقوعها كل الوقت الذي تتجدد
فيه الجريمة أو تستمر ،وال تعتبر الجريمة منتهية إال بانتهاء حالة التجدد أو االستمرار .ومثال ذلك حبس شخص دون حق،
واالمتناع عن إخراج الزكاة ،واالمتناع عن تسليم إلى حاضنه ،واالمتناع عن أداء الدين مع القدرة عليه.
مقياس التمييز بين الجريمة المؤقتة وغير المؤقتة :نصوص الشارع هي وحدها التي تبين إن كانت الجريمة مؤقتة أم غير
مؤقتة ،ألن هذه النصوص تعرف الجريمة وتبين ركنها المادي فتميزها بذلك عن غيرها ،فإن كان الفعل أو االمتناع يقع
وينتهي بمجرد ارتكاب الفعل أو قيام حالة االمتناع فالجريمة مؤقتة ،وإن كان الفعل أو االمتناع يكون حالة مستمرة الحدوث
أو التجدد فالجريمة غير مؤقتة.
وينبغي في هذا المقام أن نميز بين استمرار الجريمة واستمرار نتيجتها ،فالسرقة تتم بأخذ الشيء خفية فهي جريمة مؤقتة،
وبقاء المسروقات بعد ذلك تحت يد السارق ليس استمراراً للسرقة ،وإنما هو استمرار لنتيجتها ،وجريمة الشرب تتم بتناول
الخمر فيه جريمة مؤقتة ،فإذا سكر الشارب فإن سكره ال يعتبر استمرارا للجريمة ،وإنما هو استمرار لنتيجتها ،إذ السكر
نتيجة الشرب ،ومضربه والجرح جريمة مؤقتة تتم بمجرد وقوع الضرب وحدوث الجرح ،فإذا بقى المجنى عليه تحت
العالج مدة ما فذلك ليس استمرارا للجريمة ،وإنما هوأثر من آثار الجريمة ونتيجة لها.
تنقسم الجرائم غير المؤقتة إلى جرائم متجددة وجرائم مستمرة
فالجريمة المتجددة هي التي يتوقف فيها استمرار الجريمة على تدخل إرادة الجاني تدخال متكررا مقصودا ،كاالمتناع عن
أداء الزكاة ،أو عن تسليم المحضون لحاضنه ،وكإحراز سالح دون رخصة .ففي هذه الحاالت يأتي الجاني الفعل أو يمتنع
عنه .ففي هذه الحاالت يأتي الجاني الفعل أو يمتنع عنه.
وتبقى جريمته قائمة ما بقى محرز السالح .أو ممتنعا عن أداء الزكاة أو تسليم الطفل .ولكن بقاء الجريمة يتوقف على إرادة
الجاني الذي يرى أن يبقى محرزا للسالح دون ترخيص .أو ممتنعا عن أداء الزكاة أو تسليم الطفل لحاضنه.
والجرائم المستمرة هي التي ال يتوقف استمرار الجريمة فيها على تدخل إرادة الجاني ،بل يستمر الفعل المكون للجريمة
دون حاجة لتدخل إرادة الجاني .كحفر بئر في الطريق .وإقامة بناء في ملك الغير .أو خارجا عن خط التنظيم.
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تقسيم الجرائم بحسب طبيعتها الخاصة
(جرائم ضد الجماعة ـ وجرائم ضد األفراد)
الجرائم التي تقع ضد الجماعة:
هي التي شرعت عقوبتها لحفظ صالح الجماعة ،سواء وقعت الجريمة على فرد ،أو على جماعة ،أو على أمن الجماعة
ونظامها .ويقول الفقهاء  :إن عقوبة هذا النوع من الجرائم شرعت حقا هلل تعالى ومعنى هذا االصطالح أنها شرعت
لحماية الجماعة ،ولكنهم يجعلون العقوبة حقا هلل ،إشارة إلى عدم جواز العفو عنها ،أو تخفيفها ،أو إيقاف تنفيذها.
الجرائم التي تقع ضد األفراد:
هي التي شرعت عقوبتها لحفظ مصالح األفراد ،ولو أن ما يمس مصلحة األفراد هو في الوقت ذاته ماس بصالح
الجماعة .وتعتبر جرائم الحدود من الجرائم الماسة بمصلحة الجماعة  ،ولو أنها في الغالب تقع على أفراد معينين،
وتمس مصالحهم مساسا شديدا ،كالسرقة والقذف ،وليس في اعتبارها ماسة بالجماعة إنكار لمساسها باألفراد ،وإنما
هو تغليب لمصلحة الجماعة على مصلحة األفراد ،بحيث لو عفا الفرد لم يكن لعفوه أثر على الجريمة أو العقوبة.
وجرائم القصاص والدية من الجرائم التي تقع على األفراد ،وليس معنى ذلك أنها ال تمس الجماعة وإنما معناه تغليب حق
الفرد على حق الجماعة ،فللفرد أن يتنازل عن القصاص والدية ،وهما العقوبتان المقررتان أصال للجريمة ،وقد أعطى
له حق التنازل ألن الجريمة تمسه مساسا مباشرا ،فإذا تنازل عن العقوبة لم يترك الجاني ،وإنما يعاقب بعقوبة تعزيرية
حفظا لمصلحة الجماعة التي مست مساسا غير مباشر.
وجرائم التعازير بعضها يمس مصلحة الجماعة ،وبعضها يمس مصلحة األفراد والجماعة على المعنى الذي شرحناه
سابقا .واالصح أن كل جريمة تمس مصلحة الجماعة تمس في النهاية مصلحة األفراد ,وكل جريمة تمس مصلحة األفراد
تمس في النهاية مصلحة الجماعة  ،ولو كان محل الجريمة حقا خالصا للفرد ،وفي هذا يقول أحد الفقهاء(( :ما من حق
آلدمي إال وهلل فيه حق ،إذ من حق اهلل على كل مكلف ترك أذاه لغيره)) فإذا اعتبرت الشريعة بعض الجرائم ماسة
بمصلحة الجماعة فذلك ألنها تمس مصلحة الجماعة أكثر مما تمس مصلحة الفرد ،وإذا اعتبرت بعض الجرائم ماسة
بمصلحة األفراد فذلك ألنها تمس مصلحة األفراد أكثر مما تمس مصلحة الجماعة.
تقسيم العقوبة بحسب الجرائم التي فرضت عليها إلى:
أوال :عقوبة الحدود :وهي العقوبة المقررة على الجرائم الحدود
الزنا عقوبتها  :الجلد  ،والتغريب ،أو الرجم
القذف عقوبتها :الجلد ،وعدم األهلية للشهادة
الشرب عقوبتها :الجلد
السرقة عقوبتها :القطع
الحرابة عقوبتها :القتل ،أوالقتل مع الصلب ،أوالقطع ،أوالنفي
الردة عقوبتها :القتل
البغي عقوبتها :القتل
ثانيا :عقوبة القصاص والدية :وهي العقوبة المقررة لجرائم القصاص والدية
القتل العمد عقوبتها :القصاص،ومعناه أن يعاقب المجرم بمثل فعله فيقتل كما قتل ويجرح كما جرح.

القتل شبه العمد عقوبتها :الدية
القتل الخطأ عقوبتها :الدية
الجرح العمد عقوبتها :القصاص
الجرح الخطأ عقوبتها :الدية
ثالثا :عقوبة الكفارات :وهي عقوبة مقررة لبعض جرائم القصاص والدية وبعض جرائم التعازير
إفساد الصيام
إفساد اإلحرام
الحنث في اليمين
الوطء في الحيض
الوط ء في الظهار
القتل شبه العمد والخطأ
رابعا :عقوبة التعازير :وهي العقوبة المقررة لجرائم التعازير.
التعزير هو تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود .ويعاقب بالتعزير على كل الجرائم فيما عدا الحدود وجرائم القصاص والدية
سقوط العقوبة
تسقط العقوبات في الشريعة بأسباب مختلفة ،وهي:
أوال :موت الجاني :تسقط العقوبة بموت الجاني إذا كانت بدنية أو متعلقة بشخص الجاني ،أما إذا كانت العقوبة مالية
كالدية والغرامة والمصادرة فال تسقط بموت الجاني؛ ألن محل العقوبة مال الجاني ال شخصه ومن الممكن تنفيذ االعقوبة
على مال الجاني بعد موته.
ثانيا :فوات محل القصاص ،المقصود بالقصاص هنا القصاص فيما دون النفس ومعنى فوات محل القصاص أن يذهب
العضو محل القصاص مع بقاء الجاني حيا.
ثالثا :توبة الجاني ،من المتفق عليه في الشريعة أن التوبة تسقط عقوبة جريمة الحرابة المقررة جزاء على األفعال التي
تمس حقوق الجماعة| .فالمحارب إذا تاب قبل القدرة عليه سقطت عنه العقوبة المقررة على األفعال الماسة بحقوق
الجماعة.
رابعا :الصلح تسقط العقوبة بسبب الصلح في القصاص والدية فقط أما ما عداهما من العقوبات فال أثر للصلح عليهما.
خامسا :العفو تسقط العقوبة بسبب عفو من المجنى عليه أو وليه ،وإما أن يكون العفو من ولي األمر ،ولكن العفو ليس
على أي حال سببا عاما إلسقاط العقوبة وإنما هو سبب خاص يسقط العقوبة في بعض الجرائم دون البعض اآلخر.
سادسا :إرث القصاص  ،تسقط عقوبة القصاص إذا ورث القصاص من ليس له أن يقتص من الجاني ،كما تسقط العقوبة
إذا ورث الجاني نفسه كل القصاص أو بعضه ،فمثال إذا كان في ورثة المقتول ولد للقاتل فال قصاص ،ألن القصاص ال
يتجزأ ،وما دام ال يجب بالنية لولد القاتل ،ألن الولد ال يقتص من أبيه فهو ال يجب للباقيين.
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سابعا :التقادم المقصود من التقادم هو مضي فترة معينة من الزمن على الحكم بالعقوبة دون أن تنفذ فيمتنع بمضي هذه
الفترة تنفيذ العقوبة.
شبهات وتساؤالت
يقول د .عوض محمد عوض.13
وربما أثارت جرائم الحدود تساؤالت في ذهن المسلم وغير المسلم على السواء :لماذا حصر الشارع هذه الجرائم في
طائفة معينة بذاتها؟ ولماذا خص ً
كال منها بعقوبة تختلف عن عقوبة غيرها؟ ولماذا جعل عقوبة الحد ثابتة باطراد ال تتأثر
بجسامة العدوان وال بظروف الفاعل؟ ولماذا خالف بين مقدار العقوبة – عند اتحادها في الجنس – تبعًا الختالف الحد؟
14
ولماذا حظر فيها العفو؟
وقد خلت كتب الفقه بوجه عام من تقديم إجابة عن جملة هذه التساؤالت.
والمالحظ أن الفقهاء صرفوا اهتمامهم إلى بيان أحكام الحدود أكثر من اهتمامهم بتعليل هذه األحكام.
غير أن ابن القيم حاول في «إعالم الموقعين» أن يجيب عن بعض هذه التساؤالت .وكان مما قاله :إن اهلل شرع العقوبات
في الجنايات الواقعة بين الناس بعضهم على بعض في النفوس واألبدان واألعراض واألموال ،كالقتل والجراح والقذف
والسرقة ،فأحكم سبحانه وجوه الزجر الرادعة عن هذه الجنايات غاية اإلحكام وشرعها على أكمل الوجوه المتضمنة
لمصلحة الردع والزجر مع عدم المجاوزة لما يستحقه الجاني من الردع.
وقال« :ومن المعلوم ببدائة العقول أن التسوية في العقوبات مع تفاوت الجرائم غير مستحسن ،بل مناف للحكمة
والمصلحة ،فإنه إن ساوى بينها في أدنى العقوبات لم تحصل مصلحة الزجر ،وإن ساوى بينها في أعظمها كان خالف
الرحمة والحكمة ،إذ ال يليق أن يقتل بالنظرة والقبلة ،ويقطع بسرقة الحبة والدينار ،وكذلك التفاوت في العقوبات مع
استواء الجرائم قبيح في الفطر والعقول ،وكالهما تأباه حكمة الرب تعالى وعدله وإحسانه إلى خلقه ،فأوقع العقوبة تارة
بإتالف النفس إذا انتهت الجناية في عظمها إلى غاية القبح ،كالجناية على النفس أو الدين أو الجناية التي ضررها عام؛
15
فالمفسدة التي في هذه العقوبة خاصة ،والمصلحة الحاصلة بها أضعاف أضعاف تلك المفسدة»
ضررا وأشدها فسا ًدا للعالم ،وهي الكفر األصلي
وقال« :وتأمل كيف جاء إتالف النفوس في مقابلة أكبر الكبائر وأعظمها
ً
والطارئ ،والقتل ،وزنا المحصن.
وإذا تأمل العاقل فساد الوجود رآه من هذه الجهات الثالث .ثم روى ابن القيم حديث ابن مسعود وفيه :قال يا رسول اهلل:
أي الذنب أعظم؟ قال :أن تجعل هلل ن ًدا وهو خلقك ،قال :ثم أي؟ قال :أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك ،قال :ثم أي؟
قال :أن تزني بحليلة جارك .وأضاف ابن القيم :ثم لما كان سرقة األموال تلي ذلك في الضرر – وهو دونه – جعل
عقوبته قطع الطرف ،ثم لما كان القذف دون سرقة المال في المفسدة جعل عقوبته دون ذلك ،وهو الجلد ،ثم لما كان شرب
المسكر أقل مفسدة من ذلك جعل حده دون هذه الجنايات كلها ،ثم لما كانت مفاسد الجرائم بعد متفاوتة غير منضبطة
في الشدة والضعف والقلة والكثرة – وهي ما بين النظرة والخلوة والمعانقة – جعلت عقوباتها راجعة إلى اجتهاد األئمة
ووالة األمور بحسب المصلحة في كل زمان ومكان ،وبحسب أرباب الجرائم في أنفسهم؛ فمن سوى بين الناس في ذلك،
وسوى بين األزمنة واألمكنة واألحوال لم يفقه حكمة الشرع ،واختلفت عليه أقوال الصحابة وسيرة الخلفاء الراشدين
وكثير من النصوص.16
ورد ابن القيم على شبهة من اعترض على المغايرة بين عقوبة السارق وعقوبة كل من الزاني والقاذف ،حيث قضت
 13رؤية مقاصدية بقلم  د .عوض محمد عوض ،منشور في العدد  ،130الثالثاء 30 ,كانون/1ديسمبر 2008
 14ومن الفقهاء المعاصرين من يدعو إلى ذلك ،فقد كتب الشيخ أبو زهرة أنه يجب أن َ
يسن ولي األمر بعد أن تقاصرت الهمم في االجتهاد قانو ًنا تعزيريًا لحماية األموال واألخالق والنظام ويرتب فيه العقوبات
على حسب مقدار االعتداء على المصالح المعتبرة في اإلسالم .العقوبة – ص .85 – 84بل إن هذا هو ما يراه األستاذ عبد القادر عودة نفسه ،فهو يقول« :ليس في الشريعة ما يمنع أولي األمر من جمع
المعاصي (التي توجب التعزير) في كتاب خاص تبين فيه واحدة واحدة ،مرتبة بحسب نوعها أو عقوبتها أو محلها أو غير ذلك من أوجه الترتيب والتنظيم مادام المقصود من التجميع تسهيل االطالع على
المعاصي وتيسير العلم بها - .المرجع السابق – ص133
 15إعالم الموقعين ط دار الحديث – القاهرة – ج ، 2ص389
 16إعالم الموقعين – المرجع السابق – ص394 – 393

الشريعة بقطع يد السارق التي ارتكب بها السرقة ،ولم تقض بقطع فرج الزاني وال بقطع لسان القاذف ،وقد بوشر الزنا
بأولهما وبوشر القذف بالثاني.
ودفع ابن القيم هذه الشبهة بقوله :أما معاقبة السارق بقطع يده وترك معاقبة الزاني بقطع فرجه ،ففي غاية الحكمة
والمصلحة ،وليس من حكمة اهلل ومصلحة خلقه وعنايته ورحمته بهم أن يتلف على كل جان كل عضو عصاه به ،فشرع
قلع عين من نظر إلى المحرم ،وقطع أذن من استمع إليه ،ولسان من تكلم به ،ويد من لطم غيره عدوانا ،وال خفاء فيما
في هذا من اإلسراف والتجاوز في العقوبة وقلب مراتبها  ...وإنما المقصود الزجر والنكال والعقوبة على الجريمة ،وأن
نصوحا .ثم بين ابن القيم عليه
يكون إلى كف عدوانه أقرب ،وأن يعتبر به غيره ،وأن يحدث له ما يذوقه من األلم توبة
ً
ً
متخف كاتم خائف أن يشعر بمكانه
سرا ،والعازم على السرقة
قطع اليد في السرقة فقال :إن السرقة إنما تقع من فاعلها ً
فيؤخذ به ،ثم هو مستعد للهرب والخالص بنفسه إذا أخذ الشيء ،واليدان لإلنسان كالجناحين للطائر ،فعوقب السارق
قصا لجناحه .وقال عن الزنا :إن الزاني يزني بجميع بدنه ،والتلذذ بقضاء شهوته يعم البدن ،فعوقب بما يعم بدنه
بقطع يده ً
من الجلد مرة والقتل بالحجارة مرة .ثم إن قطع فرج الزاني فيه من تعطيل النسل ،وقطعه عكس مقصود الرب تعالى
من تكثير الذرية ،وفيه من المفاسد أضعاف ما يتوهم فيه من مصلحة الزجر ،وفيه إخالء جميع البدن من العقوبة ،وقد
وصلت جريمة الزنا بجميع أجزائه ،فكان من العدل أن تعمه العقوبة ،ثم إنه غير متصور في حق المرأة ،وكالهما زان،
فالبد أن يستويا في العقوبة ،فكان شرع اهلل سبحانه أكمل من اقتراح المقترحين.17
كيف عالج اإلسالم الجريمة؟
كما سبق أن ذكرنا فإن من سمة اإلسالم الشمولية ،فقد عالج ما يسمى في االصطالح المعاصر «جريمة» وغيره من
األخالق الفاسدة والعقائد الباطلة ،عالجا كليا غير قابل للتجزئة واالنتقاء ،وتبيين ذلك بالنظر في أهم عناصر عالج
الجريمة التي ذكر الدارسون لهذه القضية.18
أوال :صالح العقيدة وقوة اإليمان
َصلُح بها الفرد في نفسه ،وتجعله نفسا خيرة ال تفكر في الجريمة وما حام حولها من الرذائل ،وهي
إن العالج يبدأ بمواد ي ْ
موا ُد إصالح القلوب :من اإليمان باهلل واليوم اآلخر على الخصوص:
 اإليمان باهلل تعالى الذي يجعل الفرد يعتقد أن ربه يراقب كل حركاته وسكناته يسمعه ويبصره ويحصي عليه كل أعماله وأقواله. وإيمان يجعله يستسلم ألحكام اهلل تعالى طواعية؛ العتقاده بأن ربه أعلم بما فيه صالحه. وإيمان يجعله يرضى بتلك األحكام كلها؛ ألنه علم أنه ال حق في التشريع إال له سبحانه. وإيمان يجعله ينقاد لتلك األحكام ألنه يعلم أن ذلك يوجب له الثواب الجزيل ،وأن من خالفها متوعد بالعذاب الشديد- .وكذلك اإليمان باليوم اآلخر الذي يتضمن اإليمان بعذاب القبر والبعث بعد الموت والجنة التي هي دار المتقين الصالحين
والنار التي أعدها اهلل تعالى للعصاة المفسدين.
وشرح هذه المسألة باألدلة الشرعية يطول ،ونكتفي هنا ببيان أن اهلل تعالى قد وعد بإحالل األمن بين الناس الذين
يؤمنون به ويعلمون الصالحات ويعبدونه وال يشركون به شيئا ،فقال سبحانه َ ( :و َع َد َّ
الل الَّ َ
ذين آ َمنُوا ِم ْن ُك ْم َو َع ِملُوا
َْ
اس َت ْخلَ َ
ذين ِم ْن َق ْبلِ ِه ْم َولَيُ َم ِّك َّ
ار َت َ
ف الَّ َ
ضى لَ ُه ْم َولَيُ َب ِّدل َّنه ْم ِم ْن َب ْع ِد
نن لَ ُه ْم ِدي َن ُه ُم الَّذي ْ
َّ
ض َك َما ْ
ات لَي ْ
الص َ
الح ِ
َس َت ْخلِ َف َّنه ْم ِفي ال ْر ِ
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َت ِق َّل فيه الجريمة أو تنعدم.

 17إعالم الموقعين – المرجع السابق ص 393 – 392
 18موقع الشيخ محمد حاج عيسى الجزائري ،مشكلة الجريمة وعالجها في الشريعة االسالمية ،كانونأول/ديسمبر 2010
http://goo.gl/bgdcck
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ثانيا  :التخويف بالعقاب اإللهي الدنيوي واألخروي
من األمور التي يعتقدها المسلم أن مخالفة األوامر اإللهية كلها جرائم ،وقد سمى اهلل تعالى المعاصي ظلما للنفس أي هي
ْ
َ
ْ
جرائم في حق النفس  ،قال تعالى َ
يه َّن أَ ْن ُف َس ُك ْم )(التوبة ،)36:ومن
(:ف ِم ْن ُه ْم ظالِ ٌم لَِنف ِس ِه) (فاطر)32:وقالَ (:فال َتظلِمُوا ِف ِ
المتقرر أيضا في العقيدة اإلسالمية أن للمعاصي خاصة الكبائر منها عقوبات دنيوية وأخرى أخروية ،وهذا مما يدفع
النفس المؤمنة إلى االبتعاد عن المعاصي عموما وما يعد من قبيل الجرائم خصوصا.
وقد جاء في بعض النصوص الشرعية ما يُبين صورا من العقوبات اإللهية الدنيوية المعجلة ،منها ما يصل إلى حد اإلبادة
واالستئصال ،كما حدث لقوم لوط الرتكابهم الفاحشة مع إشراكهم باهلل ،وألهل «مدين» لغشهم في البيع مع إشراكهم باهلل،
ُصي َب ٍة َفب َما َك َسب ْ َ ُ
صاب ُ
ُ
ير) (الشورى،)30:
وتكون ما هو أدنى من ذلك ،قال تعالىَ ( :و َما أَ َ
َك ْم ِم ْن م ِ
ِ
َت أ ْي ِديك ْم َو َيعْفو َع ْن َك ِث ٍ
ومما جرت به السنة الكونية أن يسلط اهلل تعالى الظالم على الظالم وأن يجازي العبد بجنس عمله ،وغير ذلك من األمور
التي ليس هذا محل تفصيلها.
وأما العقوبات األخروية المرهبة من الجريمة فتبدأ من اإليمان بعذاب القبر الذي أثبته الرسول صلى اهلل عليه وسلم
لمعاص معينة كالغلول الذي هو السرقة واالختالس من المال العام ،وأكل الربا والزنا وغيرها من الفواحش ،ولم يقف
الترهيب عند حد تعيين سبب العذاب ،ولكنه يتعدى إلى وصف العذاب وتحديد صورته الفظيعة.
ُ
وصف حال مانع الزكاة التي هي جريمة في حق
وكذلك األمر في العذاب األخروي حيث جاء في الحديث الصحيح
ُطو ُق صاحبه يوم القيامة ،وأخبر اهلل تعالى بأن آكل مال اليتيم إنما يأكل في بطنه
الفقراء بأن مالَه يأتي
في صورة ثعبان ي ِ
ْ
ْ
َ
ُ
ُ
ُ
ْ
ْ
ُ
ً
ً
ً
ُ
ُ
َ
َ
ّ
َ
َ
َ
ون أ ْم َوال ال َيتا َمى ظلما إِنما يَأكل َ
ذين يَأكل َ
النار فقال (:إِ َّن الَّ َ
َصل ْو َن َس ِعيرا) (النساء ،)10:وأخبر
ون ِفي بُطو ِن ِه ْم نارا َو َسي ْ
الرسول صلى اهلل عليه وسلم بأنه ثمة موقفا قبل دخول الجنة يسمى موقف القصاص وأخذ المظالم ،وأنه أول ما يقضي
بين الناس في الدماء سواء كانت قتال أو جروحا ،وال يمكننا االستطراد في هذا الباب ولكن حسبنا أن نشير إلى نماذج
منه تدلنا على ما وراءه.
ثالثا :تشريع الحدود والتعزيرات الشرعية
وفي الشريعة اإلسالمية جرائم معينة قد ُحددت لها عقوبات مقننة ،سميت بالحدود وهي القتل والسرقة والزنا والقذف
والردة عن الدين وقطع الطريق (وشرب الخمر على قول الجمهور) ،وما عدا ذلك من الجرائم قد ُجعلت لها عقوبات
سميت بالتعزير الذي ال يصل إلى درجة الحدود ،وقد ينظر بعض الكفار والمنافقين إلى هذه الحدود بأنها نوع من الوحشية
واالنتهاك لحقوق اإلنسان ،ألن فيها القتل والصلب والقطع والجلد والنفي من األرض ،وهؤالء مخطئون في تحديد مفهوم
اإلنسان المحترم الذي ينبغي أن تحفظ له الحقوق أهو المجرم أم الضحية ،وضالون عن معرفة حق الفرد وحق الجماعة
والموازنة بينهما ،وعاجزون عن تقديم البديل الرادع في هذا الباب ،وغافلون عن أن هذه الحدود جاءت في سياق متناسق
وفي شريعة محكمة مترابطة متكاملة من لدن حكيم خبير ،لذلك فإن اللجوء إلى استعمال هذه الحدود نادر جدا حتى أننا
نحصى وقائع ذلك في صدر اإلسالم على األصابع ،زيادة على أن علماء اإلسالم وأهل التشريعات األرضية متفقون
على أن مجرد َس ِّن القانون يعتبر من أقوى الزواجر عن اإلجرام ،ولو نظرنا إلى البديل الذي وضعته الشرائع الوضعية
وهو السجن ،لعلمنا فشله وعدم ردعه ،ويدل عليه األعداد المتزايدة للمساجين في العالم حتى أصبحوا في الدانمارك
مثال سنة 1985م يشكلون نسبة  %0.07من السكان ،وفي أمريكا  %0.028من مجموع السكان ،وهي نسب عالية جدا،
وفي إحصائية مصرية قديمة أن  %45من السجناء الذين حكم عليهم باألشغال الشاقة –وهي أشد العقوبات  -يعودون
إلى جرائمهم  ،كما أن هذه السجون أصبحت مع مرور الوقت مدارس خاصة لتكوين المجرمين المحترفين واإلجرام
المنظم ،باإلضافة إلى معايب أخرى نفسية وصحية واقتصادية قد بينها المختصون في هذا المجال منذ عقود ،وهي تزداد
وضوحا يوما بعد يوم.
وكثير من األنظمة بدال من أن تراجع هذه التشريعات بعين ناقدة ومنصفة ،راحت تبحث عن حقوق «المجرم» السجين،
حتى جعلت من السجون «شبه منتزهات» و»مخيمات شتوية» يأوي إليها «المجرمون» من أجل ضمان غذاء صحي
ومأوى دافئ مريح ،إضافة إلى األمور الترفيهية التي قد ال يصل عليها إذا ما كان طليقا ،فصارت هذه األنظمة من غير
شعور منها تشجع على اإلجرام ،وتبني مؤسسات تكوين المجرمين المحترفين من حيث هي تريد مكافحة الجريمة.
ونحن ال ننفي عقوبة السجن في الشرع فإنها تشرع في أحوال وبقدر في باب التعزيرات وفي حد الحرابة أو قطع

الطريق إذ هو من معاني «النفي من األرض» ،لكنها ال تصلح أبدا بديال عن عقوبة السرقة أو الزنا .ونقول هنا لهؤالء
المعترضين  :كيف يعد قطع يد السارق منافياً لحقوق اإلنسان «المجرم» وال يعد حبسه عشرين سنة منافيا لحقوقه؟ كيف
يعد جلد الزاني في دقائق معدودة منافياً لكرامة المجرم وال يعد حبسه في األحوال التي يعاقب عليها القانون منافيا لها؟
(زيادة على أنه ال يخلو تشريع في العالم من الحكم باإلعدام أو المؤبد).
رابعاً :إقامة الصالة
هذه أظهر عناصر العالج وإال فثمة عناصر أخرى قد يخفى وجه تأثيرها أو يطول شرح كيفية زجرها عن الجريمة
الصالة َت ْن َهى َع ِن ْال َف ْح َشا ِء َو ْال ُم ْن َك ِر)(العنكبوت ،)45:ومع
ومن ذلك إقامة الصالة التي قال عنها المولى عز وجل( :إِ َّن َّ
ذلك ومن غير أن نقوم بأي عملية إحصاء وسط المجرمين والمسجونين ،فإننا نعلم علم اليقين أن غالبيتهم ال يقيم الصالة
ومنهم من لم يسجد هلل سجدة ،وليس لدينا أدنى ريب أننا لو مكنا العلماء واألئمة من دعوة المجرمين (والمسجونين منهم
على وجه الخصوص) إلى إقامة الصالة وتالوة القرآن وقراءة كتب األخالق اإلسالمية ،لكان في ذلك خيرا كثيرا وسببا
عظيما في إقالع كثير منهم عن جرائمهم.
مميزات أخرى للتشريع اإلسالمي في عالج الجريمة
بعد أن شرحنا بعض الميزات التي تميز بها المنهج اإلسالمي في عالج الجريمة نذكر مميزات أخرى عامة()19
أوال :مفهوم الجريمة
من األمور التي تميزت بها الشريعة اإلسالمية التصور الواسع لمفهوم الجريمة  ،حيث يالحظ على النظريات الغربية أنها
َ
الفعل جريمة إال إذا كان فيه مساس مباشر بحقوق اآلخرين ،فالزنا ال يعتبر جريمة إال إذا اقترن بخيانة زوجية
ال تعتبر
أو إكراه ،وشرب الخمر ال يكون جريمة إال إذا كان في أماكن عمومية ،وفي هذا إهمال للمعاني األخالقية واإلنسانية التي
راعاها اإلسالم إذ هو يعتبر االنحراف كله جريمة ،قبل أن يصل األذى إلى اآلخرين ،ويدخل هذا فيما يسمى في الشريعة
بحق اهلل تعالى وهو في اصطالح العصريين «الحق العام» ،فالزنا وشرب الخمر وتناول كل مسكر يعتبر جريمة ،فإن
لم يكن مضرا بالغير في الحال فهو مضر به في المآل ،وهو جريمة في حق النفس في كل حال ،وكذلك من الجرائم
المعاقب عليها في الشريعة ما ال نجده جرما في الشرائع الوضيعة كتبديل الدين ومنع الزكاة التي هي حق الفقراء وترك
الصالة وغيرها ،ألنها في نظرة واضعيها المادية ال ضرر فيها على الغير وهي نظرة قاصرة باطلة شرعا وعقال وواقعا.
ثانيا :مبدأ سد الذرائع
وكذلك من القواعد المعلومة باالستقراء في الشريعة أنها عالجت كثيرا من اآلفات بقطع أسبابها المؤدية إليها والمعينة
على قيامها ،ففي جريمة تناول المسكرات جاء األمر باالجتناب ال بتحريم التناول فحسب ،بل جاء الوعيد الشديد في حق
ْ
َّ
ال :لَ َع َن َر ُس ُ
ول َّ
الل َ َّ َّ َ
صانعها وبائعها وحاملها وكل من شارك فيها ،ف َع ْن أََنس بْن َمالِ ٍك َق َ
ْر
ِ ِ
صلى الل َعل ْي ِه َو َسلم ِفي ال َخم ِ
ُش َتري لَ َها َو ْالم ْ
ص َر َها َو َشار َب َها َو َحا ِملَ َها َو ْال َم ْحمُولَ ُة إلَ ْي ِه َو َسا ِق َي َها َوبَا ِئ َع َها َوآ ِك َل َث َم ِن َها َو ْالم ْ
ُش َت َرا ُة لَ ُه )
اص َر َها َو ُم ْع َت ِ
َع ْش َر ًة َع ِ
ِ
ِ
ِ
(رواه الترمذي وابن ماجه) وفي الرشوة لعن آكلها وموكلها على حد سواء ،وفي الربا لعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه،
وكذا تحريم الزنا أحيط بمجموعة من الشرائع تخص اللباس وستر العورة ،والنظر واختالط الجنسين والخلوة ،والزواج
كالحث عليه وإباحة التعدد ،ألنه ليس من المعقول أن ينهي عن شيء وتترك كل السبل التي تغري به أو تجبر الناس
عليه ،وهذا أمر غائب في واقع القوانين الوضعية المفلسة ،لذلك فإنه من الكذب الصريح أن يزعم محاربة جريمة الزنا من
يوجب االختالط في المدارس والجامعات (واإلقامات الجامعية!) ويطلق العنان لصحف الخالعة وشرب الخمور ولغناء
الرذيلة (وهو رقية الزنا كما قال بعض السلف) ويلغي التربية اإلسالمية من التعليم ،ويقلل من فرص الزواج لدى الشباب!
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ثالثا :الشمول لِعُنصري الثواب والعقاب
ومن المميزات الظاهرة للشريعة اإلسالمية أنها لم تقتصر في مواجهة الرذيلة والجريمة على عنصر الترهيب والعقاب
فقط ،بل هي تشمل عنصر الترغيب والثواب وهو أمر مفتقد تماما في الشرائع األرضية ،وذلك أننا كما نجد العقاب الوعيد
في حق من اقترف اإلثم والجرم ،نجد أيضا الثواب والوعد العاجل واآلجل لمن ترك الجرم أو لمن داوم وصبر على
ضده الذي ال يكون إال فضيلة ،وال شك أن هذا مما يقوي دافع االمتناع عن الجرائم واالبتعاد عنها في نفوس المؤمنين .
رابعا  :األحكام الربانية (الثبات واللزوم )
من خصائص الشريعة اإلسالمية أنها «شريعة ربانية» األمر الذي يستلزم ثباتها وعدم تغيرها ،فليس أمر ماهية الجرائم
خاضعا لألهواء البشرية والنزوات النفسية ،وال تحدي ُد ألوان العقاب للجرائم التي تسمى بالحدود ،فإنها ال تخضع لالجتهاد
وال تقبل التغيير بحسب األهواء والمصالح الفردية ،وهي كذلك ربانية بمعنى أن مصدرها عال مستعل عن الخلق مستغن
عنهم ،وأن الناس جميعا مُلزمون بطاعته وال سبيل لهم إلى اتهام أحكامه بالتحيز.
ومن المميزات اشتمال بعض العقوبات على عنصر التهذيب النفسي والبعد االجتماعي ،كما هو واضح في ما يسمى في
الفقه اإلسالمي بالكفارات التي فيها الصيام وإطعام المساكين وعتق العبيد.
خاتمة
وأخيراً فقد حاولنا في هذا البحث التطرق وبشكل مختصر لتصنيف الجرائم في القانون الجنائي االسالمي ،ورغم شمولية
ووضوح ودقة األحكام وتطبيقاتها ،إال أن التفاصيل فيها الكثير والكثير مما يجب التوقف عنده.
«والذي نعتقده أن المنهج اإلسالمي في مكافحة اإلجرام هو المنهج الوحيد القادر على تحقيق النتائج المطلوبة ،ألنه منهج
مصدره اإلله الخالق الذي يعلم خبايا النفس البشرية قال تعالى (:أَال َيعْلَ ُم َم ْن َخلَ َق َو ُه َو اللَّ ُ
ير) (الملك)14:
طيف ْال َخ ِب ُ
وقد ب َيّن الباحثون المختصون في الدراسات المقارنة أن المنهج اإلسالمي يتصف بعدة ميزات ترفعه وتجعله فوق جميع
المناهج والنظريات ،ومن تلك الميزات شمولية التصور أي في تحديد أسباب الجريمة ،حيث جمع بين العوامل الداخلية
والخارجية لإلنسان ،الداخلية كاالنحراف عن الفطرة والعقيدة الصحيحة وضعف اإليمان باآلخرة ،واتباع الهوى،
والخارجية منها االجتماعية واالقتصادية والسياسية كإبطال والية الحسبة واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،وتبعا
لذلك فإن العالج الشرعي اإلسالمي هو الوحيد المتسم بالشمول والتكامل ،فمن أراد حل مشكلة اإلجرام حال نهائيا فما
عليه إال أن يقبل باإلسالم دينا عقيدة وشريعة»
لم يترك االسالم شيئاً إال وعالجه ،مع فسحة للشارع والحاكم تالئم المتغيرات ،ألنه دين كل زمان ومكان ،ولكل األقوام
والبشر على اختالف عاداتهم وثقافاتهم وظروفهم.
هذا الدين العظيم الذي لم يترك شاردة أو واردة إال ووجد لها الحل ،يستحق أن ندافع عنه ونفند محاوالت تشويهه ،ونشرح
قواعده وأساساته ،ونمنع محاوالت سرقته من قبل من ال يفقهون وال يعقلون.
والحديث في هذا الموضوع ذو شجون وشائك ويدمي القلب خاصة في هذا الزمن الذي نعيشه والذي تكثر فيه الفتن
والنوازع ،ومن أراد أن يستزيد فيه فهناك الكثير الكثير مما ُكتب ويُكتب .واهلل من وراء القصد
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Giriş
Şüphesiz ki, her türlü övgü Allah’a aittir. O’nu över, O’ndan yardım diler, O’ndan bağışlanma talep ederiz. Nefislerimizin şerlerinden ve işlerimizin kötülüklerinden O’na
sığınırız. O’nun doğru yola ilettiğini saptırabilecek olan yoktur, O’nun saptırdığını da
doğru yola iletebilecek olan yoktur. Ben şahitlik ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur,
O tektir, ortağı yoktur. Yine şahitlik ederim ki, Muhammed O’nun kulu ve elçisidir.
Yüce Allah şöyle buyurmuştur:
“Ey iman edenler! Allah’tan, O’na yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin.”
[Âl-i İmran, 102]
“Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah’tan
ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah, sizin üzerinizde gözetleyicidir.” [Nisâ, 1]
“Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğru söz söyleyin. (Böyle davranırsanız) Allah işlerinizi düzeltir ve
günahlarınızı bağışlar. Kim Allah ve Resûlüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur.” [Ahzab, 70-71]
Allah, insanlar adaleti yerine getirsin, insanlık arasında sevgi ve merhamet hâkim olsun diye şeriatlarını resullerine ve nebilerine indirmiştir. Allah, insanları akıllarının idrak seviyeleri, kendilerinin
salâhına ve fesadına olacak şeyler ve kudretleri bakımından farklı farklı yaratmıştır. Bu farklılığın
neticesi olarak, insanlar arasında anlaşmazlıkların bulunması doğaldır. İnsanlar arasında kıyamete
dek, bir takım anlaşmazlıklar bulunacaktır. Hal böyle olunca, insanlık için, düşmanlığı ortadan kaldıracak, günah ve hata işleyene hak ettiği karşılığı verecek hükümlerin konulması uygun düştüğünden,
cezalar konulmuştur. Böylece, gerek fertler gerek topluluklar ve de devletler olarak ümmet, aralarının
bozulmasından, aralarında çarpışma ve savaş meydana gelmesinden korunmuş olacak, kötülüğün
yeryüzüne egemen olması önlenecektir. Bunun için bir caydırıcının olması şarttır. Caydırma yanında,
koruma amaçlı olmak üzere de bir takım hükümler konulmuştur ki bu hükümler, toplumsal ve aile
barışının temelini oluşturan güzel ahlaka uygun eğitim, kulları ibadet, şeriat, eğitim ve davranış olarak, yaratıcıları olan Allah’a bağlamaktır. Bunun amacı, sâlih ve aynı zamanda, ıslah edici Müslüman
vatandaşın olmasıdır. İmanî terbiye ile teşvik etmek ve koruyucu cezalarla sakındırmak suretiyle,
toplumun güvenlik duvarı ve toplumsal asayiş korunur. İnsanlar, yeni şeyler icat etme ve gelişme ile
meşgul olabilirler, toplum onlar sayesinde ilerler ve toplum binası yücelir. Pedagojik, bilimsel, toplumsal ve davranışsal konularda ifrat ve tefritten uzak, dengeli bir yapı ile bu mümkün olur.
İslam şeriatında “cezaların amaçları” konusunun önemi, özellikle de birbiriyle mücadele halindeki iki
fikir akımından birisi şer’î asıllara dönmeye, diğeri ise günümüzde hâkim olan beşerî sistemler üzerinde kalmaya çağırırken daha da önem kazanmıştır. Bu önem, toplumsal, bilimsel, bölgesel ya da
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uluslararası siyaseti, cezaların amaçları aracılığıyla, şeriatın insanlara yönelik amaçlarının yüceliği
fikrine yönlendirme hususunda ortaya çıkar. Beşerî sistemlere çağıranlar, söz düzenlerin suçları önleme, özellikle de ceza sisteminin ailevî ve bölgesel güvenlik, uluslararası barış ve merhamet, dünya
için ideal mutluluğu elde etme gibi amaçları gerçekleştirmede uygun olmadığı anlaşılmasına rağmen,
çağırmaya devam etmektedirler.
Çağımızda, şeriatı bilme konusunda genel bir cehalet durumu söz konusudur. Bilimsel, toplumsal ve
siyasî araştırmalarda şeriata ve özellikle de şeriatta nassla sabit olan cezalara yönelik eleştirilerin
önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. Şeriat, kimi zaman “geri kalmak” kimi zaman da “katılık / şiddet
içermesi” gibi yönleriyle cahilce eleştirilere maruz kalmıştır. Bunların şeriattan yegâne bildikleri şey
ise, el kesmek, sopa vurmak ve kısas cezalarıdır. Müsteşrik hukukçulardan bazı aşırılar ve başkaları, şer’î hükümler üzerinde düşünülmesini engellemek ümidiyle bu harekete önderlik ediyorlar. Bu
durum, pek çok müsteşrikin İslam Hukuku’na karşı objektif yaklaşmasına engel olmaktadır. Nitekim
,gerek kendi tanıklıkları gerekse kendi ülkelerinde düzenlenen hukuk kongrelerindeki kararlarda yer
alan tanıklıkları bunu göstermektedir. (Ben bu araştırmanın sonunda bu tanıklıklar ve kongrelerde
alınan kararlardan bazılarına yer vereceğim.)
Müslüman hukukçular, bu alanda bu şeriatın, özellikle de cezalara ilişkin hükümlerin yüceliği konusundaki kapalılığı giderme yükünü üstlenmişlerdir. Bu alanda gerek Batı’da gerekse Doğu’da mukayeseli olarak bir takım araştırmalar ve lisansüstü tezler hazırlanmıştır.
Bunun gibi kongreler, araştırmalar ve uzmanlarca hazırlanmış kitaplar, ceza hükümleri ve bunların amaçları üzerindeki cehalet perdesini ortadan kaldırma konusunda etkin bir rol üstlenmektedir. Bunlar, ister bizimle aynı millet ve dinden olanlar tarafından yapılsın, ister başkaları tarafından yapılsın, fark etmez. Biz
bu çalışmalarla, üstat Abdülkâdir Ûdeh’in “şeriata karşı haksızlık ve İslam’ın ceza hükümleri konusunda
cehalet” adını verdiği hususu ortadan kaldırabiliriz. Ûdeh şöyle demektedir: “İslam şeriatı -özellikle de
cezaya ilişkin kısmı- hukukçuların çoğunun inancına göre, içinde bulunduğumuz asırla uyuşmamakta ve
günümüzde uygulanmaya elverişli bulunmamaktadır. Bunlara göre İslam, beşerî kanunların seviyesine
yetişememektedir. Bu yanlış ve saptırıcı bir inançtır. İnsaflı herhangi bir kişi, bu inancın dayandığı temeli
incelediğinde, cehaletten başka bir dayanak bulamaz. Şu durum, insaflı araştırmacıyı dehşete düşürecektir: Bizler şeriatta cezaî hükümlerin çağa uygun olmadığına hükmederken, şeriatın cezaî hükümlerine
karşı bütünüyle de ayrıntılarıyla da bir bilgisizlik içindeyiz. Bu yanlış inanç ve en büyük yalanın revaç bulması, öğrencilere bunun sanki doğruluğu teslim edilmiş bir inanç gibi sunulması, çok acı bir durumdur.”1
Yukarıda yaptığımız açıklamalar, ele aldığımız; “İslam şeriatında suçların ve cezaların amaçları” konusunun önemini açıklamaya yeterlidir. Bu konuyu aydınlatma ve sonuçlarını tahkik etme yöntemine
gelince; biz cezaların konulma amaçları ve felsefesi ile suçların ve cezalarının türleri konusunu ele
alacağız, bu konuda eski dönem ve modern dönem fakihlerin görüşlerini arz edeceğiz. Bunlar içinden
tartışmaya elverişli olanlarını tartışıp, tercihte bulunacağız. Bütün bunlar, konunun bir giriş, üç ana
başlık ve on alt başlık etrafında ele alınmasını gerektirmektedir. Konunun planı şu şekilde olacaktır:
Giriş
I. Suç ve ceza
A. “Cerîme”, “Cinâyet” ve “Uqûbet” Kavramlarının Tanımı
1 Abdülkâdir Ûdeh, et-Teşrîu’l-cinâî el-İslâmî mukâranen bi’l-kânûni’l-vad’î, I, 9, 3. Baskı, Matbaatü’l-medenî, Mısır, 1383 – 1963 miladi.

B. Cezaların kısımları
1. Miktar itibarıyla cezaların kısımları.
2. Hak sahibi açısından cezaların kısımları.
3. Cezalandırılan açısından cezaların kısımları. Bu, suçun büyüklüğüne dayalı olarak yapılan taksimdir.
II. Hükümlerin konuluşundaki şer’î amaçlar
A. Amaçlar (maqâsıd) ifadesinin tanımı.
B. Maqâsıdın genel anlamı
C. Zaruretler ve bunların taksimi
1. Şer’î zarûrî maksatlar
2. Şer’î hâcî maksatlar
3. Şer’î tahsînî maksatlar
4. Şer’î hükümler itibarıyla maksatların taksimi
III. Cezanın hedefi ve amaçları
A. Cezalar ve amaçların genel olarak temellendirilmesi
B. Allah hakları ve kul hakları arasında cezaların maksatları
C. Kısas, hadler ve tazirlerdeki şer’î maksatlar
D. Batılı âlimlerin İslam şeriatının konumuna ilişkin şahitlikleri

I. Suç ve Ceza
A. “Cerîme”, “Cinâyet” ve “Uqûbet” Kavramlarının Tanımı
1. Cerîme kavramının tanımı
Cerîme, sözlükte “kazandı”, “kesti” gibi anlamlara gelen “c-r-m” kökünden gelir. “Cerîme”, günah anlamına gelir.2 Cerimenin terim anlamı, şeriatın haramlığını ve cezalandırılacağını açıkça bildirdiği bir fiili yapmaktır. Buna göre, bir şeyi yapmak veya terk etmenin
haramlığı konusunda açık bir nas bulunmadığı ve bunun cezalandırılmasına ilişkin nas,
genel kural, şeriatın genel ya da özel ilke ve prensiplerinde bir delil bulunmadığı sürece,
bu fiil ve terk cerîme olarak değerlendirilmez. Şu halde, fakihlere göre cerîmeler, Allah’ın

2 Râzî, Muhammed b. Ebûbekir, Muhtâru’s-sıhâh.
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had veya tazir ile caydırdığı, şer’an haram kılınmış şeylerdir.3Muhammed Ebû Zehra
cerîme’yi şu şekilde tanımlamıştır: “Cerîme, Allah’ın yasakladığı şeyi yapmak, emrettiği
şeye isyan etmektir… Bu, ya idarecilerin yerine getireceği dünyevî bir ceza şeklinde olur
ya da kişinin Allah’a karşı işlemiş olduğu günahı silecek dinî bir yükümlülük olur ya da
uhrevî bir ceza olur. Bu, özel değil genel bir tarif olup, her türlü günahı kapsamaktadır.
Bu anlam esas alındığında “cerîme”, “ism”, “hatîe” aynı anlama gelmektedir.”4
2. “Cinayet” Kavramının tanımı
“Cinayet”, sözlükte kişinin işlemiş olduğu kötülüğe denir. Bu, “falancaya karşı kötülük işledi” cümlesindeki “cenâ” fiilinin mastarıdır. Bu kelime, genel anlamlı olmakla birlikte, zaman içinde yalnızca
haram olan şeyler hakkında kullanılmıştır. Cürcânî şöyle demiştir: “Kişinin kendisine veya başkasına
yönelik bir zarar içeren her yasak fiil, cinayettir.”5“Cinayet”, sözlükte “günah” ve “cürüm” anlamına
gelmektedir. Bu kelime, aslen “cenâ” fiilinin masdarıdır, bununla ism-i mef’ûl kastedilmektedir.6Haskefî
şöyle demiştir: “Cinayet sözcüğü, dinde mal ve cana yönelik olarak gerçekleştirilen, haram kılınmış
fiilin ismidir. Bununla birlikte fakihler, cana ve organlara yönelik saldırılar için cinayet, mala yönelik
saldırılar için ise gasp ve hırsızlık kelimesini kullanmışlardır.”7
Fakihler, “cinayet” sözcüğü ile mala yönelik gasp, hırsızlık ve itlaf gibi, her türlü haram fiili kastederler. El-Fetâvâ’l-Hindiyye adlı eserde şöyle denilmiştir: “Cinayet sözcüğü, şeriat terminolojisinde ister
mala, isterse cana yönelik olsun, haram kılınmış fiili ifade etmektedir. Bununla birlikte, fıkıhçıların terminolojisinde, bununla cana ve organlara yönelik haram fiiller kastedilir. Cana yönelik cinayete, “katl
[öldürme]” denilir. Bu, kullar tarafından gerçekleştirilen ve hayat kaybıyla sonuçlanan fiildir. İkincisine
ise “kat’ [kesme]” ve “curh [yaralama]” denir.8 Fakihler, çoğu zaman suçtan söz ederken, “cinayet”
sözünü kullanırlar. Fakihlerin terminolojisinde cinayet sözcüğü ister cana, ister mala, isterse başka
bir şeye yönelik olarak yapılsın, had, kısas veya taziri gerektiren, şer’an haram kılınan her türlü fiil için
kullanılır. İbn Rüşd şöyle der: “Karşılığında had cezası konulmuş olan cinayetler dört türlüdür:
Cana ve vücut bütünlüğüne yönelik cinayet. Buna, “katl” ve “curh” adı verilir.
Namusa yönelik cinâyetler. Buna, “zinâ” ve “sifâh” adı verilir.
Mala yönelik cinâyetler…
Şahsiyete yönelik cinâyet. Buna, “zina iftirası [kazf]” adı verilir.
Bir de Şâriin haram kıldığı yiyecek ve içecekleri helal sayma cinâyeti söz konusudur. Buna ilişkin
şeriatta yalnızca şarap içme haddi vardır. Şeriatın sahibi, Hz. Peygamber (s.a.v.)’den sonra bu konu
üzerinde ittifak edilmiştir.”9
3 İbn Kayyim el-Cevziyye, Ebu Abdillah Şemseddin Muhammed b. Ebubekir ed-Dımaşkî, İ’lâmu’l-muvakkıîn, II, 249; Mâverdî de Ahkâmu’ssultâniyye adlı eserinde (s. 219) aynı şeyi söylemiştir.
4 Muhammed Ebû Zehra, el-Cerîme ve’l-ukûbe fi’l-fıkhi’l-İslâmî, s. 23, Dâru’l-fikri’l-Arabî; Hasen Ali eş-Şâzelî, el-Cerîme hakîkatuhâ ve üsüsühâ
el-âmme, s. 8, 19, 85, Dâru’l-kitâbi’l-câmiî.
5 Cürcânî, Ali b. Muhammed, et-Ta’rîfât, tah. İbrahim el-Ebyârî, s. 107, Dâru’l-kitabi’l-Arabî, Beyrut, 1. Baskı, 1405 / 1985; İbn Nüceym,
Zeyneddin b. İbrahim, el-Bahru’r-râik Şerhu Kenzi’d-dekâik, Dâru’l-kitabi’l-İslâmî, 2. Baskı, VIII, 286; İbn Ferhun, İbrahim b. Ali, Tabsıratü’l-hukkâm
fî usûli’l-akdiye ve menâhici’l-hükkâm, II, 210, Mektebetü’l-külliyyâti’l-Ezhebiryye, 1406/1986.
6 Lisanü’l-Arab, Muhtâru’s-sıhah.
7 İbn Âbidîn, Reddu’l-muhtâr ale’d-Dürri’l-muhtâr, V, 339, İhyâu’t-türâs; el-Mevsûatü’l-fıkhiyye.
8 Şeyh Nizam vd., el-Fetâvâ’l-Hindiyye fî mezhebi’l-İmâmi’l-A’zam Ebî Hanîfe en-Nu’mân, V, 487; Dâru’n-neşr, Dâru’l-fikr, 1411/1991.
9 İbn Rüşd, Bidâyetü’l-müctehid, s. 766, tahkik Ali Muavvad ve Âdil Abdülmevcud, Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 2002.

Cinayet sözcüğünün terim anlamı konusunda, İslam şeriatı ile beşerî kanunlar arasında fark vardır.
Söz gelimi; Mısır Ceza Kanunu’nun 10. maddesine göre bir fiil, idam, ömür boyu ağır hapis, bir süreliğine ağır hapis ya da hapis cezaları ile cezalandırılıyorsa cinâyet kabul edilir. Bir ceza, bir haftalık
hapisten daha fazla süreli ise veya bir tazminat cezası yüz kuruştan daha fazla ise, bu fiile “cenha /
kabahat” adı verilmektedir. Şayet hapis cezası, bir haftadan fazla değilse veya tazminat cezası yüz
kuruştan daha fazla değilse Mısır Ceza Kanunu’nun 11 ve 12. maddelerine göre fiil, “muhalefet” olarak kabul edilmektedir.
Şeriat ile kanun arasındaki ayrılığın temeli şuna dayanmaktadır: Şeriatta “cinayet” sözcüğü, fiilin
büyüklüğü ne kadar olursa olsun, suç anlamına gelmektedir. Kanunda ise cinayet sözcüğü, yalnızca
büyük suçlar için kullanılmaktadır. Şeriat, cerimenin tarifi konusunda modern beşerî kanunlarla tamamen ittifak etmektedir. Bu kanunlar cerimeyi, kanunun yasakladığı bir fiili yapmak veya kanunun yapılmasını zorunlu kıldığı bir fiili yapmaktan kaçınmak şeklinde tanımlamaktadırlar.10Kanunda “cerîme”
şu şekilde tanımlanmıştır: Yasaklandığına dair cinâî [cezâî] bir madde bulunan bir fiili kişi, kanunda
kabul edilen serbest hallerin dışında yaparsa, o fiilden cinaî [cezâî] açıdan sorumlu olur.11Cerîme şeriatta şu şekilde tanımlanmıştır: Her cerîme cinayettir. Bunun karşılığında ister hapis, ister tazminat,
isterse bu ikisinden daha ağır bir ceza verilsin, fark etmez. Buna göre şeriatta, kanuna muhalefet de
cinayet olarak kabul edilir. Kabahat da cinayet kabul edilir. Kanunda cinayet olarak kabul edilen haller
de şeriatta cinayet olarak kabul edilir. Şeriat ile kanun arasındaki görüş ayrılığının temeli şudur: Şeriatta cinayet, büyüklükte derecesi ne olursa olsun cerimeyi ifade eder. Kanunda ise, yalnızca büyük
cerimeyi ifade eder, başka suçları ifade etmez.12
3. Ukubet Kavramının Tanımı
Sözlükte ukubet, “âqabe” fiilinin ismidir. Arapça’da bir kimse, bir şeye iyi ya da kötü karşılık verdiğinde
“i’teqabe’r-racul hayran” veya “şerran” denilir. “İqâb” kötü bir fiille karşılık vermek, günahtan dolayı sorumlu tutmak anlamına gelir.13 Râğıb şöyle demiştir: “Ukubet”, “muâqabe” ve “iqâb” kelimeleri
sadece azap ile ilgili kullanılır. Yüce Allah “fe haqqa iqâb”14 [Sâd, 14] ve “şedîdü’l-iqâb”15 [Haşr, 4]
buyurmuştur.16
Ukubet kelimesinin terim anlamı, bir fiil yapılmadan önce onun yapılmasını engelleyen, yapıldıktan
sonra da tekrar yapılmasından caydıran şeylerdir. Yani ukubetin konulduğunu bilmek fiile teşebbüs
etmeyi engeller. Fiil yapıldıktan sonra ukubetin uygulanması ise, fiilin tekrarlanmasını engeller. İqâb;
dövme, kesme, recmetme ve öldürme yoluyla verilen cezadır.17Ukubet ile iqâb arasında fıkıhçılara
göre şu fark vardır: Ukubet, insana dünyada iken uygulanan cezadır. Ahirette başına gelecek olan
cezaya ise iqâb denir.18

10 Ali Bek Bedevî, el-Ahkâmu’l-âmme fi’l-kânûni’l-cinâî, I, 39; el-Mevsûatü’l-cinâiyye, III, 6; Abdülkadir Ûdeh, et-Teşrîu’l-cinâî, s. 67.
11 Ali Râşid, el-Kânunu’l-cinâî en-Nazariyyâtü’l-âmme, s. 106; Hasen Ali eş-Şâzelî, el-Cerîme hakîkatühâ ve üsüsühâ’l-âmme mukâraneten fi’lfıkhi’l-İslâmî, s. 15.
12 Abdülkâdir Ûdeh, et-Teşrîu’l-cinâi el-İslamî mukâranen bi’l-kânuni’l-vad’î, 67, Ali Bek Bedevî, el-Ahkâmu’l-âmme fi’l-kânûni’l-cinâî, I, 39; elMevsûatü’l-cinâiyye, III, 6.
13 İbnü’l-Manzur, Lisânü’l-Arab.
14 “Cezalandırmam hak oldu.”
15 “Cezâsı şiddetli”.
16 Râğıb el-Isfahânî, Müfredâtu elfâzi’l-Qur’ân, tah. Adnân Dâvûdî, Dâru’l-qalem, Dımaşq, 3. Baskı, 1418/1997.
17 İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 140, Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye.
18 Ahmed Behnesî, Nazariyyât fi’l-fıkhi’l-cinâî el-İslamî, s. 212, eş-Şeriketü’l-arabiyye li’t-tıbâa ve’n-neşr, 1382/1963, Mısır.
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B. Cezaların Kısımları
Suçların tümü, haram bir fiil olması ve karşılığında ceza bulunması noktasında ittifak eder. Ancak
suçlara başka bir açıdan baktığımızda, bunlar arasında farklılıklar söz konusu olduğu görülür. Buna
göre suçları, bakış açılarının farklılığına göre farklı türlere ayırmamız mümkündür. Cezalar özetle
söylemek gerekirse farklı itibarlarla şu kısımlara ayrılır:
1. Miktarının Belli Olup Olmaması Açısından Cezaların Kısımları
Bu açıdan cezalar iki kısma ayrılır:
1. Miktarı dince belirlenmiş olan hadler ve kısas gibi cezalar.
2. Miktarı dince belirlenmemiş olan tazir gibi cezalar.
İslam şeriatı, “tedib” adı altına giren cezaları göz ardı etmemiştir. Buna, yanlış yapan kimselere bir
ceza olarak, onlarla konuşmamak verilebilir.
2. Hakkın Sahibine Göre Cezaların Kısımları
İslam şeriatında cezalar, Allah’a eda edilmesi gereken bir hak ve kul hakkı şeklinde iki kısımdır.
Cezanın bu iki hak arasında hangisine girdiği konusunda görüş ayrılığı var olmakla birlikte, cezanın
uygulanması konusunda, hâkime haberin ulaştırılmasını göz önünde bulundurmak gerekir. İslam’dan
önce herhangi bir cezası bulunmayan suçlara yönelik cezaların konulmasında, açık bir şekilde tedrici
yöntem izlenmiştir. Zinanın ve şarap içmenin hükmü buna örnektir.
İslam şeriatında bir hak, kamu maslahatını gerektiriyorsa Allah hakkı olarak değerlendirilir. Kamu
maslahatı da insanlara zarar verecek şeyin giderilmesi, onların koruma ve selamete kavuşturulmasıdır. Etkisi topluma yansıyan ve cezalandırılmasının yararı da topluma ait olan her suça yönelik kararlaştırılan ceza, yararın tahsilini gerçekleştirmek pekiştirmek üzere, Allah hakkı olarak kabul edilir. Bu
hak, fertlerin veya toplumun ıskat etmesiyle düşmez. Devlet başkanının tedip amaçlı bir ceza vermesi
gerekir. Topluma zarar veren her suç, netice itibarıyla fertlere de zarar verir. Yine, fertlere zarar veren
her suç -suça konu olan hak tamamen bir ferde ait olsa bile- netice itibarıyla topluma da zarar verir.
İnsana ait bir hakta mutlaka Allah’ın da hakkı vardır.19
3. Cezalandırılan İtibarıyla Cezanın Kısımları
Ceza bu açıdan manevî ve hissî olmak üzere ikiye ayrılır.
a. Manevî ceza
Bu ceza, imanın kaldırılması cezası olup, haram iş işleyen kimse hakkında söz konusu olur. Resûlullah (s.a.v.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Kişi zina ettiğinde mümin olarak etmez. Şarap içtiğinde
mümin olarak içmez.”
b. Hissî Ceza
Yüce Allah, suçlardan insanları caydıracak sapasağlam bir takım tedbirler ortaya koymuş, bu cezaları en üstün seviyede kılmıştır. Bu cezalar, suçlunun hak ettiği caydırıcılık niteliğinin ötesine geçmeksizin suçtan vazgeçirme ve caydırma özelliğine sahiptir. Söz gelimi Allah yalan söyleyen kimse
için dilini kesme veya öldürme cezası koymamış, zina eden için hadım etme veya cinsel organını
19 Abdülkâdir Ûdeh, et-Teşrîu’l-cinâî fi’l-İslâm, I, 99.

kesme cezası koymamış, hırsızlık suçu için idam cezası koymamıştır. O, insanlara olan lütfu ve ihsanı sebebiyle kötülükleri giderecek, zulüm ve haksızlıklara son verecek cezalar koymuştur. Günahlar
büyüklük ve küçüklük bakımından birbirinden farklı olduğu gibi, bu günahlara karşılık olarak konulan
cezaların da azlık ve çokluk bakımından ve verdiği zararın şiddeti ya da hafifliği bakımından farklı
dereceleri bulunmaktadır. Suçların cinsine, miktarına ve niteliğine uygun düşecek şekilde cezaları
düzenlemek insanların aklına bırakılsaydı, insanlar tamamen farklı farklı görüşleri benimserlerdi. Bu
sebeple Allah, onları bu yükten kurtarmıştır.20Cezaları bir başka açıdan da taksim etmek mümkündür.
Suçlara cezalarının büyüklüğü açısından baktığımızda, bunları had cezaları, kısas veya diyet, tazir
şeklinde taksim ederiz.
Suçlara, suç işleyenin kastı açısından baktığımızda bunları, “kasten işlenen suçlar” ve “kasten işlenmeyen suçlar” şeklinde ikiye ayırabiliriz. Suçlara, ne zaman ortaya çıktığı açısından baktığımızda
,“suçüstü yakalanan suçlar” ve “suçüstü yakalanmayan suçlar” şeklinde ikiye ayırabiliriz. Suçlara,
işlenme yöntemi açısından baktığımızda bunları, “yapma -terk etme suçları”, “basit suçlar-itiyadî suçlar”, “ani suçlar - mütemadi suçlar” şeklinde taksim etmek mümkündür. Suçları, özel tabiatını dikkate
alarak taksim ettiğimizde, “topluma karşı işlenen suçlar - fertlere karşı işlenen suçlar”, “adi suçlar
-siyasî suçlar” şeklinde taksim etmek mümkündür.
4. Cezanın Büyüklüğüne Dayalı Olan Taksim
Suçlar, karşılığında verilen cezanın büyüklüğüne göre üç kısma ayrılır:
a. Haddi Gerektiren Suçlar
Bunlar, had cezası ile cezalandırılan suçlardır. Kâsânî had cezasını; “Dince belirlenmiş olan ve Allah
hakkı olarak uygulanması gerekli olan ceza olarak belirtilmiştir.”21
Had, Allah hakkı olarak gerekli olan, dince belirlenmiş cezadır. Bu sebeple tazir cezasına “had” adı
verilemez; çünkü tazir, dince belirlenmemiştir. Kısas cezasına da “had” adı verilemez; çünkü kısas
cezası, kul hakkıdır. Bunun sebebi şudur: Kul hakkının gerekli olması, aslen telafi yoluyladır. Allah
hakkı olarak gerekli olan şeyde ise, onun sebebini işlemekten men söz konusudur.22Mâverdî şöyle
demiştir: “Had cezaları caydırıcı cezalar olup Allah Teâlâ bunları, yasakladığı şeylerin yapılmasından, emrettiği şeylerin terk edilmesinden vazgeçirmek için koymuştur.23“Miktarı belirlenmiş ceza” ile
kastedilen bunların muayyen ve tek bir sayısının olduğu, alt sınır ve üst sınırının bulunmadığıdır.
“Allah hakkı olarak” ifadesiyle kastedilen ise, bu cezaların fertler ya da toplum tarafından düşürülemeyeceğini göstermektedir.
Bir ceza kamu yararı gerektiriyorsa o ceza, Allah hakkı olarak kabul edilir. Kamu yararı da insanlardan fesadı gidermek, onların korunması ve kötülüklerden uzak tutulmasını sağlamaktır. Bir kötülüğün
fesadı, kamuya dönük olup, ona ceza verilmesinin yararı kamuya dönüyorsa, o kötülük karşılığında
verilen ceza, yararın sağlanmasını pekiştirmek, fesat ve zararın def edilmesini gerçekleştirmek üzere, Allah hakkı olarak kabul edilir. Çünkü bir cezanın Allah hakkı olarak kabul edilmesi, fertlerin veya
toplumun düşürmesi ile o cezanın düşmemesi anlamına gelir.
20 Abdüsselam Muhammed eş-Şerîf, el-Mebâdiü’ş-şer’îyye fî ahkâmi’l-uqûbât fi’l-fıkhi’l-İslâmî, s. 67, Dâru’l-garbi’l-İslâmî. 1406; Azûz Ali,
Maqâsıdu’l-uqûbe fi’ş-şerîati’l-İslâmiyye, s. 42-49; el-Mecelletü’l-akademiyye li’d-dirâsâti’l-ictimâiyye ve’l-insâniyye, sayı 7, 7201.
21 Ebubekir b. Mesud el-Kâsânî, Bedâiu’s-sanai fî tertîbi’ş-şerâî, VII, 33, Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 2. Baskı, 1406/1987.
22 Muhammed b. Ahmed Şemseddin es-Serahsî, el-Mebsût, IX, 36, 1414/1993; İbnü’l-Hümâm, Fethu’l-Kadîr, VII, 119, el-Meymeniyye; Şerhu
Fethi’l-Kadîr ale’l-Hidâye, V, 119, İhyâu’t-türâs.
23 Ebu’l-Hasen Ali b. Muhammed el-Mâverdî, el-Ahkâmu’s-sultâniyye, I, 325, Dâru’l-hadîs, Kahire.
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Had cezalarını gerektiren suçlar belirli olup, sınırlı sayıdadır. Bunların sayısı yedidir: Zina, zina iftirası,
içki içme, hırsızlık, yol kesicilik (eşkıyalık), irtidat, devlete isyan (terör). Fakihler, suçları bunlara izafe
etmeksizin bunlar hakkında “hadler” ifadesini kullanırlar. Bunlara verilen cezalara da “hadler” adı verilir. Ancak cezalar, suçlardan ayırt edilerek, onlar hakkında “hırsızlık haddi”, “içki içme haddi” denilir.
Bununla, hırsızlığın cezası ve içki içmenin cezası kastedilir.
b. Kısas ve Diyeti Gerektiren Suçlar
Bunlar, kısas veya diyet ile cezalandırılan suçlardır. Kısas ve diyet, fertlerin hakkı olarak, miktarı dince
belirlenmiş cezalardır. Bunların belirlenmiş olmasının anlamı, tek bir sınırının bulunması, arasında
yer alacağı bir alt sınır ve üst sınırının bulunmamasıdır. Bunların fertlerin hakkı olmasının anlamı,
mağdurun dilediğinde affetme yetkisinin bulunmasıdır. Mağdur suçluyu affederse bu af, affedilen kişi
üzerindeki cezayı düşürür.
Kısas ve diyet cezaları beş tanedir:
a) Kasten öldürme,
b) Kasıt benzeri öldürme,
c) Yanlışlıkla öldürme,
d) Kasten vücut bütünlüğüne yönelik saldırıda bulunma,
e) Yanlışlıkla vücut bütünlüğüne yönelik saldırıda bulunma.
Vücut bütünlüğüne yönelik saldırı (cinâye alâ âmâ dûne’n-nefs) ile ölümle sonuçlanmayan, “yaralama”
ve “vurma” gibi saldırılar kastedilir. Fakihler, “cinayet” sözcüğünü bu tür fiillere verme konusundaki alışkanlıklarına binâen, suçların bu kısmını genellikle “cinayet” başlığı altında ele alırlar.24 Ancak bazı fakihler,
saldırganlıkta en çok başvurulan yolun yaralama olduğunu dikkate alarak bu suçları “cirâh [yaralamalar]”
başlığı altında ele alırlar.25 Kimileri ise bu konuları, “dimâ [kanlar]” başlığı altında ele almayı tercih ederler.26
c. Tazir Cezalarını Gerektiren Suçlar
Bunlar, bir veya daha fazla tazir cezası ile cezalandırılan suçlardır. Tazir, tedib anlamına gelir. Şeriat,
tazire ilişkin her suçun cezasını belirlememiş, bu suçlar için bir takım cezalar belirlemekle yetinmiştir
ki bunlar, en alt seviyeden en üst seviyeye kadar çıkar. Her bir suçta, suçun ve suçlunun şartlarına
göre uygun olan cezayı ya da cezaları belirleme işini hâkime bırakmıştır. Şu halde, tazir suçlarında
cezalar belirlenmemiştir. Tazir gerektiren suçlar, had, kısas ve diyeti gerektiren suçlarda olduğu üzere, sınırlı sayıda olmadığı gibi, bunları sınırlamak imkân dahilinde değildir. Şeriat bunların bir kısmına
temas etmiş olup, bunlar her dönemde suç olarak kabul edilen; faiz yemek, emanete ihanet etmek,
sövmek, rüşvet alıp vermek gibi suçlardır. Bir kısmını belirleme yetkisini ise yöneticilere vermiştir.
Ancak şeriat, yöneticiye bu suçları belirleme konusunda mutlak yetki vermemiş, bir şeyi yasaklamanın; toplumun hali ve düzeninin, toplum maslahatını ve kamu düzenini korumanın gerektirdiği şekilde
olmasını zorunlu kılmıştır.

24 Kâsânî, Bedâiu’s-sanai, VII, 233; el-İknâ’, IV, 162, el-Buceyramî ale’l-Menhec, IV, 129.
25 Muvaffakuddin Abdullah b. Ahmed İbn Kudâme el-Makdisî, el-Muğnî, Mektebetü’l-Kâhire, 1388/1968, VIII, 271.
26 Hattâb, Mevâhibü’l-Celîl, VI, Tuhfetü’l-muhtâc, IV, 1230; Abdülkâdir Ûdeh, et-Teşrîu’l-cinâî fi’l-fıkhi’l-İslâmî, I, 78; Hasan İbrahim el-Hindâvî,
Maqâsıdu’ş-şerîa fi’t-teşrîi’l-cinâî, s. 61.

Fıkıh kitaplarında suçların had, kısas ve tazirler şeklindeki taksim edilmesi gibi, yukarıdaki taksim de
suçların genel bir taksimidir. Ancak suçların, Muhammed Ebû Zehra’nın yaptığı gibi, ayrıntılı taksimine gelince o, bunları farklı itibarlarla taksim etmiştir. Mesela; suçları, muteber olan maslahat bakımından, saldırının kuvveti bakımından, yapma ve terk etme yoluyla işlenmesi bakımından, kasten işlenip
işlenmemesi bakımından, topluma ve fertlere karşı işlenmesi bakımından, siyasî suçlar ve düşünce
suçları şeklinde taksim etmiştir.27
2. Hükümlerin Konulmasındaki Şer’î Amaçlar
A. Maqâsıdın Tarifi
Arapça’da ًصدا
ْ ص ُد – َق
َ “ َقqasade”, “yaqsıdu”, “qasden” denir. “Maqsad” ifadesi mimli masdardır.
ِ ص َد – ي َْق
Bu kökten, mekân ismi “maqsıd” şeklinde gelir. Çoğulu “maqâsıd” şeklindedir. “Qasd” kelimesi, aslen bir şeye doğru yönelmektir. Maqâsıd kelimesi sözlükte, maqsad kelimesinin çoğuludur. Maqsad
ise yön, yönelinen yer demektir. Her ikisi de qasd kelimesinden türetilmiştir. Qasd, sözlükte bir şeye
gitmek, yolun düzgün olması, adalet, ifrat ve tefrite sapmaksızın iki taraf arasında orta yolu tutmak
anlamına gelir.28
B. Maqâsıdın Genel Anlamı
Şâtıbî şöyle demiştir: “Şeriatın yükümlülükleri insanlara ilişkin maksatlarını korumaya dönmektedir.
Bu maksatlar üç kısmın dışına çıkmaz: Birincisi zorunlu, ikincisi hâcî, üçüncüsü ise tahsînî maslahatlardır. Şâtıbî daha sonra bu üçlüye ilişkin ayrıntılı bilgi vermiştir.29 İzz b. Abdüsselam şöyle demiştir:
“Hükmün konulmasının amacı ya [mükellef için] bir yarar sağlamak, ya bir zararı def etmektir. Ya da
bunların ikisi birden amaçlanmış olabilir.”30 İmam Şâtıbî, tümevarım yoluyla yapılacak bir araştırmanın, maslahatları dikkate alma sonucuna götüreceğini ve bu maslahatların kat’î olduğunu şu şekilde
belirtmektedir: “Şeriat üzerinde tümevarım yoluyla yapılacak bir araştırma, kesin olarak bu şeriatın,
kulların maslahatı için konulmuş olduğu ve bu gerekçenin, şeriatın bütün ayrıntılarında da yer aldığı
sonucuna götürür.”31 İzz b. Abdüsselam şöyle der: “Şeriatın, iyilikleri elde etmek ve kötülükleri ortadan kaldırmak konusundaki amaçlarını inceleyen kimsenin, bu incelemesinden çıkan toplu sonuç, şu
inanç veya bilgidir: Hakkında özel bir icma, nass veya kıyas olmasa bile bu maslahatın ihmal edilmesi
caiz olmadığı gibi, bu mefsedete yaklaşılması da caiz değildir.”32 Tâhir b. Âşur şöyle der: “Şeriatın,
hükümleri koymaktaki amacı, dünyanın genel düzenini korumak, insanların dünya üzerindeki tasarruflarını birbirlerinin durumunu bozacak ve birbirlerini helak edecek şekilde olmaktan korumaktır. Bu
ise, ancak maslahat ve mefsedetin anlamını gerçekleştirecek şekilde, maslahatların elde edilmesi ve
mefsedetlerden kaçınılması ile olur.”33
Maqâsıdın Terim Anlamı; İbn Âşûr, şeriatın maksatlarını [maqâsıdu’ş-şerîa] şu şekilde tanımlamıştır:“Bunlar Şâriin hüküm koymanın bütün veya çoğu durumlarında göz önünde bulundurduğu, illet
27 Muhammed Ebû Zehra, el-Cerîme, s. 64-168. Suçların farklı taksimleri de söz konusudur. Bkz. Abdülkâdir Ûdeh, et-Teşrîu’l-cinâî fi’l-fıkhi’lİslâmî, I, 79, 444; İbn Teymiyye, es-Siyâsetü’ş-şer’iyye fî ıslâhi’r-râî ve’r-raiyye, I, 96 vd., 1. Baskı, Suudi Arabistan krallığı, h. 1418.
28 İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, Muhammed b. Ebu Bekir er-Râzî, Muhtâru’s-sıhâh, Feyyûmî, el-Misbâhu’l-münîr.
29 İbrahim b. Musa b. Muhammed el-Lahmî eş-Şâtıbî, el-Muvâfaqât, II, 18, Dâru İbn Affân, 1. Baskı, 1417/1997.
30 Ebu Muhammed İzzeddin b. Abdülaziz b. Abdüsselam, Kavâidü’l-ahkâm fî mesâlihi’l-enâm, II, 189, Gözden geçiren, Taha Abdurraûf Sâlim,
Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 1414/1991.
31 Şâtıbî, el-Muvâfakât, II, 12; Ahmed er-Raysûnî, Nazariyyetü’l-maqâsıd ‘inde’l-İmâm eş-Şâtıbî, I, 124, 2. Baskı, 1412/1992 ayrıca Dâru’lâlemiyye li’l-kitâbi’l-İslâmî baskısı, Riyad, s. 124, Suudi Arabistan, el-Mahedü’l-âlemî li’l-fikri’l-İslâmî, 1416/1995, Silsiletü’r-resâili’l-câmiiyye.
32 İzzeddin b. Abdüsselam, Kavâidü’l-ahkâm, II, 160; Muhammed Mis’ad el-Yûbî, Maqâsıdu’ş-şerîati’l-İslâmiyye ve alâqatuhâ bi’l-edilleti’şşer’iyye, s. 23, 25, 1. Baskı, Dâru’l-hicre, 1418/1998, Suudi Arabistan Krallığı.
33 Tâhir b. Âşûr, Maqâsıdu’ş-şerîati’l-İslâmiyye, s. 299, Dâru’n-nefâis, Ürdün, 1421/2001.
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ve hikmetlerdir.” Nûreddin el-Hâdimî, İbn Âşur’un tanımına ekleme yaparak tanımı şu şekilde ifade
etmiştir:“Maqâsıd, şer’î hükümlerde göz önünde bulundurulan ve bu hükümlerden kaynaklanan durumlardır. Bunlar ister cüz’î hikmetler, ister küllî maslahatlar, isterse icmâlî nişâneler olsun. Bunların
tümü, bir hedef altında toplanırlar ki, o da Allah’a kulluğu takrir etmek, insanın her iki cihanda maslahatını temin etmektir.”34
C. Zaruretler ve Bunların Kısımları
1. Şer’î -Zarurî Maksatlar
Zaruret sözcüğü, “ıztırar” kelimesinden bir isimdir. Iztırâr ise, şiddetli ihtiyaç demektir. Günlük dilde
“zaruret beni şunu yapmaya zorladı”, “falan kişi şuna zorlandı” denir. Fethu’l-Kadîr adlı eserde şöyle
denilmektedir: “Burada beş mertebe bulunmaktadır: Zaruret, hâcet, menfaat, zinet, fuzûl. Zaruret,
ihtiyacın son sınıra varmasıdır. Şayet kişi, yasaklanmış şeyi kullanmazsa ölür veya ölmeye yaklaşır.
Bu durum, haram olan şeyin edinilmesini mübah kılar. Hâcet, aç bir kimse yiyecek bir şey bulamadığında ölecek durumda bulunmamakla birlikte, zorluk ve sıkıntı içinde ise, bu durumuna hâcet denir.
Bu durum, haram olan şeyi mübah kılmamakla birlikte, oruçta orucu bozmayı mübah kılar. Menfaat,
buğday ekmeği, davar eti, lezzetli yemek yemeyi isteyen kişinin durumudur. Zinet, tatlı ve şeker yemek isteyen kimsenin durumuna benzer. Fuzûl ise haram ve şüpheli şeyler yeme konusunda gevşek
davranmaktır.”35
Cürcânî ise şöyle tarif etmiştir: “Kişinin def etmesi mümkün olmayan durumdur.”36 Fukahaya göre
zaruret, insanın, haram olan şeyi yemezse öleceği veya ölmeye yaklaşacağı raddeye varmasıdır. Aç
veya çıplak olup bir şey yeme ve giymesi zorunlu olan, aksi taktirde ölecek veya bir organını kaybedecek olan kimsenin durumu buna örnektir. Bu durum, kişiye haram olan şeyi mübah kılar.37 Şâtıbî
zarureti özlü bir şekilde tanımlayarak şöyle demiştir: “Din ve dünya maslahatlarının yerine gelmesi
için, zaruret sayılan şeylerin karşılanması şarttır. Öyle ki, bunlar yok olduğunda, dünya maslahatları
düzgün bir şekilde işlemez, dahası fesada uğrar, karışır ve hayatın son bulmasına yol açar. Bunların
yok olması, ahirette ise kurtuluşun ve nimetin elden gitmesine, apaçık bir hüsrana yol açar.”38 İbn
Âşûr şöyle demiştir: “Zaruretler ortadan kalktığında veya geri kaldığında ümmetin hali hayvanlarınkine benzer, Şâriin ümmetten istediği şeye uygun olmaz. Bu bozuklukların kimileri birbirinde yok olmak
suretiyle, uzun süre sonra gerçekleşecek bir çöküşe sebep olabilir veya düşman musallat olur. Çünkü
ümmet, düşman ümmetler veya istila etme planları yapanlar tarafından sürekli gözetlenmektedir.39 Bu
tarifler şu noktada birleşmektedir: Zaruret, insanların hayatının ancak kendisiyle düzgün olabildiği şeydir.
Zarurete ilişkin kurallara göre, çelişki durumunda zarurî olan hâcî olana, hâcî olan da tahsînî olana tercih
edilir. İmam Gazalî zaruretleri beşle sınırlandırarak şöyle demiştir: “Şeriatın kullara yönelik amacı beş
şeydir: Dinlerinin, canlarının, akıllarının, nesillerinin ve mallarının korunması. Bu beş şeyi korumaya yönelik olan her şey maslahat, bu şey şeyi ortadan kaldıran her şey mefsedettir. Onu ortadan kaldırmak
maslahattır… Bu beş şeyi korumak zaruret mertebesindedir. Bunlar, maslahatların en güçlü derecesidir.”40
34 Nûreddin el-Hâdimî, İlmu’l-maqâsıdı’ş-şer’iyye, Mektebetü’l-ubeykân, 1.baskı, 1412/2001.
35 Gamzu uyûni’l-besâir şerhu’l-Eşbâh ve’n-nezâir, I, 277, Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye.
36 Cürcânî, et-Ta’rîfat, s. 180, Dâru’l-kitâbi’l-Arabî. Daha fazla bilgi için bkz. El-Mevsûatü’l-fıkhiyye, XXVIII, 191.
37 Gamzu uyûni’l-besâir şerhu’l-Eşbâh ve’n-nezâir, I, 277.
38 Şâtıbî, el-Muvâfakât, I, 7.
39 Tâhir bin Âşûr, Maqâsıdu’ş-şerîati’l-İslâmiyye, s. 300; Muhammed bin Mis’ad el-Yûbî, Maqâsıdu’ş-şerîati’l-İslâmiyye, s. 181.
40 Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed el-Gazzalî, el-Mustasfâ min ‘ilmi’l-usûl, I, 174, tahk. Muhammed Abdüsselam Abdüşşâfî, Dâru’l-kütübi’lilmiyye, 1413/1993.

2. Şerî-Hâcî Maksatlar
Gazalî şöyle demiştir: “Hâcî, zorunluluk durumunda olmamakla birlikte, maslahatları elde etme konusunda kendisine ihtiyaç duyulan şeydir.”41 Bunun yokluğu, insanların durumlarının ve geçimlerinin
bozulmasına yol açmamakla birlikte, zorluk ve sıkıntıya yol açar. Bunlar, insanların hayatlarının ve
geçimlerinin kolay olması için insanların ihtiyaç duyduğu şeylerdir. Bunlar, zarurî maksatların tamamlayıcısı konumundadır. Şeriatın, hâcî maslahatların korunmasına verdiği önem, zarurî maslahatların
korunmasına verdiği öneme yakındır. Bu sebeple “zina iftirası haddi” örneğinde olduğu gibi, bazı hâcî
maslahatların kaybettirilmesi durumunda, bunu kaybettirene had cezası uygulanır.42
Şer’î-hâcî maksatların terimsel tanımı, Şâtıbî’nin belirttiği üzere şöyledir: “Rahatlık bakımından ve
bir de istenilenin elde edilmemesinden kaynaklanan darlık ve zorluğa yol açan durumdan kurtulmak
için kendisine ihtiyaç duyulan şeydir. Bu maksatlara riayet edilmediğinde, mükellefler genel anlamda
sıkıntı ve zorlukla karşılaşır.”43
3. Şer’î – Tahsinî Maksatlar
Bunlar Gazalî tarafından şu şekilde tarif edilmiştir: “Zaruret ve hâcet derecesine varmamakla birlikte
meziyetleri ve fazlalıkları iyileştirme, süsleme, kolaylaştırma, âdetler ve muamelat konusunda en iyi
yöntemlere riayet etme anlamını taşıyan maksatlardır.” Bunlar şahsiyetli olmanın, edep ve genel zevkin gerektirdiği şeydir. İnsanların hayat işlerini en güzel bir şekilde, en güzel üslupta, en doğru yöntemle kolaylaştırmak için bunlara ihtiyaç duyulur. Bunlar yerine gelmediğinde hayat işleri aksamaz,
insanlar büyük bir sıkıntı ve zorluğa da düşmez. Bu maksatlar, hâcî olanları tamamlar.44 Gazali’nin
zaruriyyat, haciyyat ve tahsiniyyat arasındaki uyuma ilişkin uzun açıklamaları vardır.
Allah, bu zaruretlerin korunması için bazı hükümler koymuştur. Bu hükümlerin bir kısmı, bu zaruretlerin meydana getirilmesi için, diğer bir kısmı ise maksatlar meydana geldikten sonra ortadan
kalkmasın diye onları korumak içindir. Bunların korunması gerektiği kesin olarak bilinir. Zira, kesin
olarak bilinmektedir ki canın, aklın, namus ve malın korunması dinin amacıdır. Bu sebeple adam
öldürme, kısasın uygulanması için bir sebep kılınmıştır. Şarap, aklı giderdiği için haram kılınmıştır.
Fesadı def etmek, başkasının hakkına tecavüzü engellemek için zina haram kılınmıştır. Malı korumak için tazminat gerekli kılınmış, hırsızlar ve yol kesiciler cezalandırılmıştır.45 Âlimler bu beş şeye,
“külliyat-ı hamse [beş tümel]” adını vermişlerdir ki bunlar, âlimler nezdinde şeriatın asılları [kökleri]
olarak kabul edilir.46
D. Şer’î Hükümler İtibarıyla Maksatların Kısımları
Maksatlar üç kısma ayrılır: Genel, özel ve cüz’î maksatlar.
1. Genel Maksatlar
Bunlar beş esasla temsil edilir: Selim fıtrat, rahmet, hoşgörü, toplumun güvenlik ve selâmeti,
dayanışma.

41 Gazalî, el-Mustasfâ, I, 174.
42 İbn Âşûr, Maqâsıdu’ş-şerîati’l-İslâmiyye, s. 307.
43 Şâtıbî, el-Muvâfaqât, II, 10-11, Dâru’l-ma’rife.
44 Gazalî, el-Mustasfâ, I, 175, 204.
45 Gazalî, Şifâü’l-ğalîl, s. 103.
46 Azûz Ali, Maqâsıdu’l-uqûbât fi’ş-şerîati’l-İslâmiyye, s. 39, el-Akademiyye li’d-dirâsâti’l-ictimâiyye ve’l-insâniyye, sayı 7, 2011.
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2. Özel Maksatlar
Bu maksatlar; adalet, ümmetin düzenini koruma, caydırma, tedip, insan tabiatını tedavi etme, günahlar için temizlik şeklinde ortaya çıkar.
3. Cüz’î Maksatlar
Bunlar, cüz’î hükümlerden çıkarılan ve cüz’î hükmü küllîsine bağlayan maksatlardır. Şâtıbî “canları
koruma” konusunda şunları söylemektedir: “Şâriin, canları korumayı amaçladığı kesindir. Bu sebeple,
canları korumak adına kısas cezasını koymuştur. Kısas cezasında bir kimseyi kısas yoluyla öldürmek, aslında canları korumak kastıyla yapılır. Bu, koruma altında olan küllînin cüz’îlerinden birinin
yerine gelmemesi sonucunu zorunlu olarak doğurur ki, bu da, kısas yoluyla bu canı ârızî bir sebeple
yani başkasına karşı işlediği cinayet sebebiyle öldürmektir. Bu, cüz’înin küllîsi içinde ihmal edilmesi
de cüz’îyi küllîsi içinde korumaktır. Bu da, kendisine karşı suç işlenen kişinin canıdır. Bu durumda,
küllîsi içinde cüz’îye itibar etmek, bizzat cüz’îyi ihmal etmek anlamına gelmiştir.47

III. Cezanın Hedefi ve Maksatları
A. Cezaların Amaçlarının Genel Olarak Temellendirilmesi
Daha önce geçtiği üzere cezalar, “suç sayılan fiil işlenmeden önce onu engelleyen,
fiil işlendikten sonra ise bir daha yapılmasından caydıran şeylerdir. Bir başka deyişle,
cezanın konulduğunu bilmek, suç sayılan fiile teşebbüs etmeyi engeller. Bu fiil işlendikten sonra cezayı uygulamak ise suçun tekrarlanmasını engeller.” Mesele İslam
şeriatında cezaların adil olması veya insan haklarına uygun ya da aykırı olmasından
ziyade, bu cezalar, bir tür fikrî ve medeniyet düzeyinde suç olgusuyla yüzleşmedir.
Dünyevî cezalar, sadece bireysel davranışı değil, aynı zamanda sosyal davranışlarına bir takım uygunsuz istekler ve şehvetlerin hâkim olduğu düzgün olmayan insanın
tabiatını düzeltmek için konulmuştur. Buna göre, İslam’da ceza, gerek sonucu gerekse konumu itibarıyla, İslam’ın sosyal düzeni ile ilgilidir. “Beşerî hukuk düşüncesi, suç
ile toplumsal durum arasındaki güçlü ilişkinin, ancak yakın zamanlarda farkına varabilmiştir. Ancak, Allah tarafından indirilmiş bulunan şeriat, suç ile toplumsal durum
arasında güçlü bir ilişkinin olduğunu açıkça belirtmiştir.”48
Şeriatın cezalara ilişkin hükümlerini inceleyip araştıranlar, İslam fıkhında ceza düşüncesinin insanların
genel ve özel maslahatlarından kaynaklandığını idrak ederler. Bu maslahatlar, ancak ahlâki kötülüklerin
ve hukukî tecavüzlerin def edilmesiyle korunabilir. Ancak, bir şeyin yasaklanması veya yapılmasının
emredilmesi, insanları o fiili yapmaya veya ondan uzak durmaya yönlendirmek için yeterli değildir. Cezalandırma olmasa, emirler ve nehiyler tamamen saçma ve anlamsız olurdu. Şu halde, emir ve yasağı
anlamlı kılan, cezalandırmanın olmasıdır. Şüphesiz ki bazı insanlar, fiilleri sırf emredildiği için yapar
veya bir fiilden sırf şeriat ve akıl nezdinde nass ve icma ile yasaklandığı için kaçınır, cezadan korktuğu
için değil. Yine, isyankârlardan olmaktan hayâ edip utandığı için ve Allah’ın emrine uymuş olmak, onun
emirlerini tatbik etmek yasaklarından kaçınmak, toplumsal maslahatı gerçekleştirmek için yaparlar. Ancak bu tip insanlar gerçekten azdır. Hükümler ise, bu gibi nadir kimseler için değil, çoğunluk için konulur.

47 Şâtıbî, el-Muvâfakât, II, 26.
48 Ahmed Behnesî, el-Ukûbe fi’l-fıkhi’l-İslâmî, s. 23; Muhammed Zâhid Gül, el-ukûbât beyne maqâsıdi’ş-şerîa ve huqûqu’l-insân, Dünya İslam Birliği
toplantısında yayınlanan bir araştırma, 03.01.2013.

İslam şeriatı, insanların maslahatını korumak, toplumu ayakta tutan düzeni korumak, toplumun üstün
ahlâk ile bezenmiş, karşılıklı dayanışma içinde, güçlü bir toplum olmasını sağlamak için bazı fiilleri
suç sayarak bunları cezalandırmıştır.49 İmamü’l-Harameyn el-Cüveynî, şeriatın küllî amaçlarıyla ilgili
bir inceliğe, şu sözleriyle dikkat çekmiştir: “Şer’î konulara ilişkin küllî amaçların içeriğine baktığımızda,
bu amaçlar, kimi zaman teşvik ve müstehap görme, kimi zaman zorunlu kılma yoluyla güzel ahlâka
çağırmaktadır. Kimi zaman haram ve yasak kılmak, fuhşiyattan, üstün ahlâka aykırı düşen şeylerden
vazgeçirmektedir. Bu amaçlar kimi zaman bazı şeyleri çirkin görür, ancak bu bir şeyden nefret etmekten farklıdır. Bu amaçlar, arasında her türlü fuhuştan insanı müstağni kılacak serbestlik vardır. Mesela
nikâhın serbest kılınması, zinayı engellemektedir. Yine, bu amaçlardan biri, taate yardım etmek, güç
yetirebilme sebeplerini desteklemektedir. ”Cüveynî daha sonra cezaların amacını ve şer’î olarak bu
cezaların gerekçesini şu şekilde açıklamıştır: “Nefisler peşin olanı sevme, elde edilen şey konusunda
cimrilik gösterip daha fazlasına göz dikme, bir takım vesilelere başvurarak dünyayı elde etmeye gönül
bağlama, insanı tehlikeye ve gailelere düşürecek şeyi küçümseme, elde tutma ve malik olma söz konusu olmaksızın değersiz dünya malını toplamak için kendini yırtma özelliğine uygun yaratılmıştır. Bu ise,
rekabet ve tartışmayı, büyük tehlikelere dalmayı beraberinde getirdiğinden şeriat, helal olan ile olmayan
insan tabakaları arasında, insaf ve adalet için ölçü olacak olan bir takım hükümler koymuştur. Allah’a
yaklaştırıcı fiiller ve taatlere sevap bağlanırken, günahlara ise ceza bağlanmıştır. Bununla birlikte, insanların çoğu vaad ya da tehdit, teşvik ve eğitim durumunda nefsine uymaktan geri durmamaktadır. Bu sebeple Allah, insanları bu gibi şeylerden uzak tutmak için yöneticileri devreye sokmuş, böylece onlar hak
sahiplerine hakkı vermişler, pay sahiplerine payların ulaştırmışlar, haddini aşanları ise engellemişlerdir.50
Şeriatın Kitap ve sünnette yer alan hükümlerini tümevarım yoluyla inceleyip araştıran fakihler, şu
sonuca ulaşmışlardır: Şeriattaki bütün hükümler, şeriatın amaçlarına dayalıdır. Yani, herhangi bir şeyden kaynaklanan hüküm, o şeyden kastedilen ne ise ona bağlıdır.
Dureru’l-hukkâm adlı eserde de belirtildiği üzere, şu husus; “bir işten maksat ne ise, hüküm ona göredir” genel kuralına dayanmaktadır: “Dışa yansıyan bir fiile bitişik olmayan [mücerret] niyete, şer’î
hükümler bağlanmaz. Buna göre, bir kimse karısını kalbinden boşasa veya atını satsa ancak diliyle
herhangi bir şey konuşmasa, bu içteki fiile herhangi bir hüküm bağlanmaz; çünkü şer’î hükümler, dışa
yansıyan fiillere ilişkindir. Yine bir kimse, vakfetmek kastıyla bir mal satın alsa, satın aldıktan sonra o
malı vakfettiğine dair herhangi bir şey söylemese, bu mal vakıf olmaz.”51 Buna göre, bir fiilin suç sayılıp cezalandırılmasının gerekçesi şudur: Suç olarak kabul edilen fiiller Şâri tarafından ya yapılması
emredilen bir şeyin terk edilmesi veya yasaklatılan bir şeyin yapılmasıyla olur. Bu fiilin yapılması ya
da terk edilmesi toplumun düzenine, inançlarına veya fertlerin hayatlarına, mallarına, namuslarına,
duygularına ya da bunun dışında toplu halde yaşama durumunda korunması, ihmal edilmemesi gereken diğer hususlara zarar vermektedir. Suça karşılık ceza konulması, insanların onu işlemesini
engellemek içindir; çünkü bir fiilin yapılmasını yasaklamak veya yapılmasını emretmek, insanların o
fiili yapması ya da uzak durması için yeterli değildir. Şayet cezalandırma olmazsa, emirler ve yasaklar
yerine getirilmez ve bu iş mantıksız olur. Emir ve yasağa mana ve beklenen bir netice katan şey cezadır. İnsanları suç işlemekten ceza alıkoyar, yeryüzünde bozgunculuğu engeller, insanları kendilerine
zarar verecek şeylerden uzak durmaya veya kendilerine iyilik ve maslahat sağlayacak şeye yönlendirir.

49 Abdülkâdir Ûdeh, et-Teşrîu’l-cinâî, s. 69.
50 İmamü’l-Harameyn Ebû’l-Meâlî Abdülmelik b. Abdullah b. Yusuf b. Muhammed el-Cüveynî,, Gıyâsü’l-ümem fi’ltiyâsi’z-zulem, tah. Abdülazim
ed-Dîb, I, 182, 2. Baskı, 1401.
51 Ali Haydar Hoca Emin Efendi, Dureru’l-hukkâm şerhu Mecelleti’l-ahkâm, I, 91, Dâru’l-ceyl, 1. Baskı, 1411/1991.
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Ele alınması gereken konulardan biri de şudur: Cezalar, kamu yararı için konulmuş olmakla birlikte, bu
cezalar, haddi zatında maslahat değil, mefsedettir. Ancak şeriat, bunları gerçek toplumsal maslahata
ve bu maslahatın korunmasına götürdüğü için gerekli kılmıştır. Kimi durumlarda suç sayılan fiillerde
maslahat olabilir, ancak şeriat bunları, maslahat olmaları itibarıyla değil de, mefsedetlere yol açtıkları
için yasaklamıştır. Örneğin; zina, içki, kumar, kapkaççılık, aileyi terk etmek, zekât vermemek gibi fiillerin her birinde, fertler için bir takım maslahatlar olabilir. Ancak bunlar, Şâri nazarında dikkate alınan
maslahatlar değildir. Bunlar, maslahat olduğu için değil, toplumun mefsedetine yol açtığı için yasaklanmıştır. Sırf maslahat olan fiil yoktur veya çok azdır. Fiillerin çoğunluğunda maslahatlar ve mefsedetler karışıktır. İnsan, doğası itibarıyla maslahatı mefsedetinden daha fazla olanı seçer, mefsedeti
maslahatından çok olan şeyden kaçınır. Ancak bu seçimi yaparken, topluma değil, kendisine bakar.
Dolayısıyla, topluma zararı olsa bile, kendi maslahatına uygun olan bir şeyi seçebilir. Yine kişi, toplum
için maslahatı olsa bile, kendisi için mefsedet gördüğü bir şeyden kaçınır. Cezalar, bünyelerinde yer
alan tehdit, caydırıcılık gibi özellikleriyle insan doğasını tedavi edecek şekilde konulmuştur; çünkü
insan, kendi özel maslahatını ve buna bağlı olan cezaları dikkate aldığında, mefsedet maslahattan
daha fazla olduğu için, doğası gereği bundan kaçınır.
Gerek şeriatta gerekse beşerî kanunlarda cezanın amacının şu noktada ittifak ettiğini söyleyebiliriz:
Bazı fiillerin suç kabul edilerek cezalandırılmasının amacı, toplumun maslahatını ve düzenini korumak, toplumun varlığını devam ettirmesini garanti altına almaktır. Ancak, görünüşteki bu ittifaka rağmen, şeriat, ahlâk yönü itibarıyla beşerî kanunlardan farklılaşır. Zira şeriat, güzel ahlâkı toplumun
üzerine dayanacağı en güçlü direklerden biri olarak kabul eder. Bu sebeple, ahlâkı korumaya özen
gösterir, ahlâka zarar verecek her türlü fiili cezalandıracak şekilde, onu koruma konusunda işi sıkı tutar.
Beşerî kanunlar ise, ahlâkî konuları neredeyse tamamen ihmal eder. Zarar doğrudan fertlere veya genel güvenlik ve kamu düzenine dokunmadıkça bununla ilgilenmez.52 İslam’da cezanın bir rahmet olup,
intikam alma olmadığını söylemek, Batılı hukukçular ile onlar gibi düşünenler açısından bir tür vehim
gibi görülse de gerçek budur. İslam şeriatında cezalar, suçluyu ve aynı şekilde başkalarını suç işlemekten caydıran bir uygulamadan ibarettir. Cezanın uygulanmasından bir eziyet ve acı ortaya çıksa
bile, bu dolaylı bir durum olup, asıl amaç bu değildir. Cezalar aynı zamanda, bir telafi mekanizmasıdır.
Cezada suçlu için de bir rahmet söz konusudur; çünkü cezalar, Müslümanın içine düşmüş olduğu günahı telafi eder ve ona ahirette isabet edecek cezayı def eder. Bunun delili şu hadistir: Cüheyne kabilesinden bir kadın zinadan hâmile kalmıştı. Hz. Peygamber (s.a.v.)’e gelerek “Ey Allah’ın elçisi! Haddi
gerektirecek bir suç işledim, bana had cezasını uygula” dedi. Resûlullah (s.a.v.) onun velisini çağırarak
“buna iyi davran, çocuğunu doğurunca bana getir!” buyurdu. Velisi de bunu yaptı. Hz. Kadının üzerine
elbisesinin örtülmesini, sonra da recmedilmesini emretti. Sonra kadının cenaze namazını kıldırdı. Hz.
Ömer “Ey Allah’ın nebisi! Zina etmiş olduğu halde onun cenaze namazını mı kıldırıyorsun?” diye sordu. Resûlullah (s.a.v.) şu cevabı verdi: “And olsun öyle bir tövbe etti ki, Medine halkından yetmiş kişiye
onun tövbesi dağıtılsa onlara yeterli olur. Kendi nefsini Allah için sunmasından daha öte bir tövbe olabilir
mi?”.53Allah’ın merhamet ve cömertliği o raddeye varmıştır ki, O’nun şer’î olarak amaçlarından birisi de
cezanın uygulanmamasıdır. “Şâriin amaçlarından birisi de ceza uygulamamaktır” ifadesi ilk bakışta son
derece garip gelmektedir.54 Ancak bu doğrudur; çünkü şeriata ait olup, ceza uygulamasının yerine getirmediği hedeflediği şey, bizatihi cezanın uygulanması değil, bunun uygulanması ve ihmal edilmemesi
yoluyla insanlardan zararın giderilmesidir. Cezalar amaç değil araçlardır. Amaç, insanlardan zararı def
etmek üzere cezaların âtıl bırakılmamasıdır. Bu konuda İbn Âşûr şunları söylemektedir: “Bu yüzden engelleyiciler, cezalar ve hadler ne az ne çok olup, ancak insanların yararı için zorunlu olan şey ile insan52 Abdülkadir Ûdeh, et-Teşrîu’l-cinâî, I, 69 – 71 (bazı tasarruflarla).
53 Müslim, 1696.
54 Hasan bin İbrahim Hindâvî, Maqâsıdu’ş-şerîa fi’t-teşrîi’l-cinâî el-İslâmî, s. 61, 63, 71.

ların hâlini ıslah için konulmuştur. Çünkü bu cezalardan daha azı şayet insanların durumunu düzeltecek
olsaydı şeriat bunun ötesine geçmezdi. Şayet ceza, yarar sağlamak için lazım olanın üzerinde olsaydı
o zaman amaç, sadece ıslah etmenin ötesine geçip acı çektirme noktasına varırdı. Oysa Yüce Allah
şöyle buyurmuştur: “Eğer siz şükreder ve iman ederseniz Allah size niçin azap etsin? Allah şükre karşılık veren ve her şeyi bilendir.” [Nisâ, 147]55 Yine şöyle demektedir: “Bu sebeple cezaların çoğunluğu
bedene yönelik eziyet şeklindedir; çünkü bu eziyetten acı duyma konusunda beşer duyuları farklılık
göstermez. Malî cezalar ise böyle değildir. Şeriatta malî ceza olmayıp mal ödetilmesi yalnızca zararın
tazmin ettirilmesi ile ilgilidir.”56 İbnü’l-Kayyim de şunları söylemektedir: “Suç işleyenler ve bozguncular
cezalandırılmasaydı insanlar birbirini öldürür, dünyanın düzeni bozulur, vahşi hayvanların durumu insanoğlunun durumundan daha iyi olurdu.”57
B. Allah Hakları ve Kul Hakları Arasında Cezaların Maksatları
Bu taksime göre, Allah hakları ne fertler ne de toplum tarafından ıskatı kabul etmez. Kamu yararı
gerektiren her ceza, “Allah hakkı” olarak kabul edilir. Bu yarar, insanlardan fesadı gidermek, onları korumak ve selamete erdirmektir. Buna göre, kötülüğü topluma dönük olup, cezalandırılmasının
menfaati topluma ait olan her suç karşılığında verilen ceza, menfaatin elde edilmesini pekiştirmek
ve fesad ile zararı def etmek için Allah hakkı olarak kabul edilir. Çünkü bir cezanın Allah hakkı olarak
kabul edilmesi, fertlerin veya toplumun düşürmesi ile cezanın düşmemesi anlamına gelir.
Kul haklarına gelince, bunlar içinde, kısas ve diyeti gerektiren suçlar vardır. Bunlar, kısas ve diyet ile cezalandırılan suçlardır. Hem kısas hem de diyet, fertlerin hakkı olarak din tarafından belirlenmiş cezalardır.
Bunların belirlenmiş olmasının anlamı, cezanın arada dolaşacağı üst ve alt sınırı olmayan tek bir miktarının olmasıdır. Bunların fertlerin hakkı olmasının anlamı şudur: Suça maruz kalan kişinin, dilediği zaman
bu cezayı affetme hakkı vardır. Affetmesi halinde bu af, affedilen kimse üzerindeki cezayı düşürür.58
C. Kısas, Hadler ve Tazirlerdeki Şer’î Amaçlar
1. Kısastaki Şer’î Amaçlar
“Kısas” sözcüğü “kassa” fiilinden gelmekte olup, izini takip etmek anlamına gelir. Bunun kelime anlamlarından birisi de kısas uygulamaktır. Feyyûmî şöyle demiştir: Kısas sözcüğünün, kâtilin öldürülmesi, yaralayan kimsenin yaralanması, birinin organını kesen kimsenin organının kesilmesi anlamında kullanılması yaygınlaşmıştır.59 Kısas sözcüğü, terimsel olarak şöyle tanımlanmaktadır: “Suç işleyen faile, yaptığı
fiilin aynısının uygulanmasıdır.” Bu konuda temel delil Allah’ın şu sözüdür: “Kısasta sizin için hayat vardır
ey akıl sahipleri! Umulur ki [bu sayede adam öldürmekten] sakınırsınız.” [Bakara, 179] Kurtubî şöyle
demiştir: “Âyetteki, kısasta sizin için hayat vardır, sözü beliğ ve veciz bir sözdür. Bunun anlamı “kısas sayesinde birbirinizi öldürmezsiniz” demektir. Bunu Süfyan, Süddî aracılığıyla Ebû Mâlik’ten rivayet etmiştir.
Bu şu anlama gelir: Kısas uygulandığında ve hüküm gerçekleştiğinde bir başkasını öldürmek isteyen
kimse, kendisine de kısas uygulanmasından korkarak adam öldürmekten vazgeçer, böylece her ikisi de
[hem öldürmek isteyen hem de onun öldürmeyi istediği kişi] hayatta kalmış olur. Araplarda bir kişi, diğer
bir şahsı öldürdüğünde, bu iki şahsın kabilesi birbirine girerdi ve bu durum pek çok insanın ölmesine yol
açardı. Allah, kısas cezasını koyunca herkes buna razı oldu, savaşmayı bıraktılar. Bu durum ise, onlar

55 İbn Âşûr, Maqâsıdu’ş-şerîa, s. 337.
56 İbn Âşûr, Maqâsıdu’ş-şerîa, s. 337; Muhammed Ebû Zehra, el-Cerîme ve’l-uqûbe, s. 50.
57 İbn Kayyim el-Cevziyye, İ’lâmu’l-muvakkıîn, II, 69.
58 Abdülkâdir Ûdeh, et-Teşrîu’l-cinâî el-İslamî, s. 755.
59 Muhammed b. Ebû Bekir er-Râzî, Muhtâru’s-sıhâh; Feyyûmî, el-Misbâhu’l-münîr.
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için hayatta kalma vesilesi oldu.”60 İbnü’l-Kayyim kısasın hikmetini ve faydalarını anlatırken şunları söylemektedir: “Kısas olmasa dünyanın düzeni bozulur, insanlar gerek ilk olarak gerekse öldürmeye karşılık
vermek, üzere birbirini öldürürlerdi. Kısas, cana yönelik suç işleme ve işlenen suça öldürerek karşılık
verme cür’etini ortadan kaldırmıştır. Araplar cahiliye döneminde “öldürmeyi, en iyi öldürme giderir”, “kan,
kan dökerek korunur” derlerdi. Oysa, necaset necasetle yıkanmaz. Kan dökmenin kendisi bir necaset
olmakla birlikte, kısas bir temizliktir. Katilin ve öldürülmeyi hak eden kimsenin öldürülmesinden başka
çare olmadığında, onun kılıçla öldürülmesi hem dünyası hem de ahireti için en yararlı olandır.”61
Cana karşı suç işlenmesi halinde kısasın şer’î amaçları, dinin ve insan canının korunması, mağdurun
velilerinin razı edilmesi, suç işleyenlere uyarak suç işleyebilecek olanları vazgeçirip caydırmak, toplumun
fertleri arasında adaleti gerçekleştirmek, toplum düzenini korumak, toplumsal güvenliği sağlamaktır.
Vücut bütünlüğüne yönelik suç işlenmesi halinde, kısas uygulamasının birden fazla amacı bulunmaktadır. Bunların en önemlileri şunlardır: Toplum fertlerinin vücut bütünlüklerini korumak, mağduru ve
yakınların razı etmek, suçluyu tedip etmek, toplum fertleri arasında adaleti gerçekleştirmek, toplumsal güvenliği gerçekleştirmek ve korumak.
2. Had Cezalarının Şer’î Amaçları
Hırâbe kelimesi, barış kelimesinin zıddı olan, “harb” kelimesinden türetilmiştir. Bu anlamda Arapçada
“hârabe”, “yuhâribu”, “muhârabeten” ve hirâben” denilir. Yahut da bu kelime, birinden zorla alınan bir
şey anlamındaki, “harab” kelimesinden alınmıştır. Bunun çoğulu hurûbtur. Hırâbenin terim anlamına gelince -ki buna yol kesicilik de denir- mal almak, adam öldürmek, açıkça ve meydan okuyarak yoldan gelip geçenleri korkutmak için ortaya çıkmak demektir. Halil ve onun şârihi şöyle demiştir: “Muhârib, yoldan
gelip geçmeyi engellemek, Müslüman veya can dokunulmazlığı bulunan zımmî ve muâhid gibi, başka
birinin malını almak için yol kesen kimsedir. Namusa saldıran evleviyetle muhâribtir. Namusa saldırmayı
amaçlayarak, yoldan gelip geçenleri korkutmak üzere çıkmış olan kimse muhâribtir; çünkü namusa
saldırmak mala saldırmaktan daha çirkindir.”62 Yol kesicilik haddi aynı zamanda dini de korumak içindir;
çünkü yol kesen kimse, kendi hem cinsleri içinde Allah’ın haramlarını çiğnemektedir, Allah’ın kelamında
da yer aldığı üzere, korunması zorunlu değerlerin temeli olan dini bozmakta, dünya ve ahirette Allah’ın
öfkesini hak etmektedir. Bu cezada canı korumak da vardır. Yol kesici, suçsuz insanları öldürmekte,
insanların organlarını kesmektedir. Bu sebeple, yol kesicilik haddi konulmuş ve bu ceza, insanların yol
kesiciler tarafından öldürülmesini ve organlarının koparılmasın engellemek üzere ağırlaştırılmıştır. Yol
kesicilik cezası, nesilleri ve namusları da korumaktadır; çünkü yol kesen kimse, zina suçunu işlemek
suretiyle nesillere ve namuslara da saldırıda bulunabilir. Bu cezada, adaleti gerçekleştirip toplumsal
güvenliği sağlamak için malları korumak da vardır. Bütün bu maksatlar veya bir kısmının gerçekleştirilmesine içki içme haddi, zina haddi, zina iftirası haddi ve hırsızlık haddi de eklenebilir.
İrtidat haddinin amacı dini korumak, dine karşı kötülük yapmayı planlayanları engelleyip vazgeçirmek, toplum düzenini korumaktır. Şayet mürtede had cezası uygulanmazsa, dine karşı kötülük planlayanların, dine girip sonradan dinden çıkması ile din binası yıkılır, insanların imanı sarsılır ve zedelenir. Bu, günümüzdeki örf ve kanunlarında vatana ihanet gibidir.

60 Kurtubî, el-Câmi’ li ahkâmi’l-Kur’ân; Ahmed Behnesî, Nazariyyâtü’l-fıkhi’l-cinâî el-İslâmî, s. 221; Ebû Zehra, el-Cerîme ve’l-uqûbe fi’l-fıkhi’l-İslamî, s. 64.
61 İbn Kayyim, İ’lâmu’l-muvakkıîn, II, 122; Ahmed Fethi Behnesî, es-Siyâsetü’l-cinâiyye fi’t-teşrîi’l-İslâmî, s. 183.
62 Sâlih Abdüssemi’ el-Ezherî, Cevâhiru’l-iklîl şerhu Muhtasari’l-Halîl, II, 294, 1332; Kâsânî, Bedâiu’s-sanai’, VII, 90.

3. Tazir Cezalarının Şer’î Amaçları
Tazir kelimesi “azr” kökünden gelmektedir. Bir kimseyi engelleyip reddeden şahıs hakkında Arapçada
“azere fülânen” denir. Tazir tedip etmek anlamına gelir. Cezaya tazir adı verilmesinin sebebi, suçluyu uzaklaştırıp suç işlemekten veya yeniden suça dönmekten alıkoymasıdır. Tazirin sözlük anlamı,
çoğunlukla karşılığında had veya keffaret cezası bulunmayan suçlarda Allah veya kul hakkı olarak uygulanması gerekli olan, şer’an miktarı belirlenmemiş cezadır.63 Tazir cezalarının konulmasının
amaçları ise, İslam şeriatının zaruri, hâcî ve tahsînî maksatlarını korumaktır; çünkü günah işlemek,
Allah’ın kulları için koymuş olduğu maslahatların birini ortadan kaldırmaktadır. Bu sebeple ceza, bu
maslahatları korumak ve onu gözetmek için konulmuştur. İzzeddin bin Abdüsselam şöyle demiştir:
“Tazir cezaları, günahlardan ve muhalefetlerden kaynaklanan mefsedetleri def etmek için konulmuştur. Bu koruma ya Allah hakları için veya kul hakları için yahut her iki hak içindir.”
Tazir cezasında suçluyu tedip etme, suç işlemekten engelleme de söz konusudur. Şu halde, suçluya
uygulanan tazir cezası, onu günahlara ve muhalefetlere düşmekten caydıran, suç işlemesini engelleyen cezalar olup, suçluyu ıslah ve terbiye etmeyi amaçlar. Tazir cezası suçluya işkence yapmak,
onun insanlığını hiçe saymak, insan haklarını ortadan kaldırmak için konulmaz. İzzeddin bin Abdüsselam şöyle demiştir: “Tazir cezaları, karşılığında had ve kefaret konulmamış olan günahlardan
insanları caydırmak için konulmuştur. Bunlar çirkinlik ve eziyette günahların farklılığına göre farklılaşır.”64 Bu, Allaha veya insanlara ait bir hakkı çiğneyerek günah işlemeyi düşünenleri caydıracak bir
özelliğe sahiptir. Taziri gerektiren bir suç işlemeyi düşünen kimse, günah ve hataları sebebiyle kendisine tazir cezası uygulanan bir kimseyi gördüğünde, kötü bir işe girişmeden önce bunun cezasını
düşünür. Bu toplumun güvenliğini, değerlerini ve düzenini de korur. Zira günahlar toplum güvenliğini
ve düzenini ihlal eder, toplumun değerlerini ve ilkelerini bozar. Suç işleyenler, işledikleri suçlara karşılık tazir cezası uygulanacağını bildiklerinde fâsid olan fiillerinden kaçınırlar, böylece toplum onların
kötülüklerinden güvende olur.
4. Batılı Bilim Adamlarının İslam Şeriatının Durumu Konusundaki Şahitlikleri
Müsteşriklerden, İslam’a karşı maksatlı olanların ileri sürdüğü pek çok iddia, şer’î kaynaklar tarafından temsil edilen İslam şeriatına ilişkin bilimsel esaslara ve ciddi tartışmalara dayanmamaktadır. Bu iddiaların yakın ve uzak geçmişte etkilediği bir takım akıllar ve yayıldığı alanlar, yaydığı kötülükler vardı. Ancak çağımızda durum değişti, artık söz konusu iddialar eskisi gibi etkili
olmuyor. Müsteşrikler içinden objektif olan bazıları şeriatın mâhiyetine, kaynaklarına, ilkeleri ve
teorilerine vâkıf olduktan sonra, artık o eski iddialar yayılma alanı bulamıyor. Bunda, Müslüman
âlimlerin, şeriatın yüceliğine ve her zaman ve mekânda uygulanmaya elverişli oluşuna dair çalışmalar yapmalarının etkisi de bulunmaktadır. Yine bunda, İslam şeriatının uluslararası hukuk
kongrelerinde günden güne yerini alması ve bu kongrelerin şeriatın uygulanmaya elverişli, yüce
ve değerli olduğunu kabul etmesinin de rolü bulunmaktadır. Aşağıda Batılı en büyük hukukçuların ve başkalarının bu konuya ilişkin ifadeleri yer almaktadır: Dr. Isoko İnsabatu şunları söylüyor:
“İslam şeriatı, pek çok konuda Avrupa hukuk sistemlerinin üzerine çıkmaktadır. Hatta, dünyaya en
köklü ve sabit hukuk düzenini veren İslam’dır.” Fina Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Shebeirell, 1927 yılındaki hukuk kongresinde şunları söylemektedir: “İnsanlık, Muhammed (s.a.v.) gibi
bir insana müntesip olmakla iftihar ediyor; çünkü o, ümmi olmasına rağmen birkaç asır öncesinde

63 El-Mevsûatü’l-fıkhiyyetü’l-Küveytiyye, I, 254; Ahmed Fethi Behnesî, Nazariyyât fi’l-fıkhi’l-İslâmî, s. 172.
64 İzzeddin bin Abdüsselam, Kavâidü’l-ahkâm fî mesâlihi’l-enâm, I, 118; Ahmed Fethi Behnesî, Nazariyyât fi’l-fıkhi’l-İslâmî, s. 134; Muhammed
Ebû Zehra, el-Cerîme ve’l-uqûbe fi’l-fıkhi’l-İslâmî, s. 119; Taha Muhammed Fâris, Tafsîl münâsib fi’l-maqâsıdı’ş-şer’iyye li’n-nizâmi’l-cinâî fi’l-İslâm,
Usûlü’n-nizâmi’l-cinâ3i el-İslamî ve menhecühü fî hıfzi’l-Medîne.
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öyle bir hukuk ortaya koymuş ki, biz Avrupalılar, şayet bundan iki bin yıl sonra onun zirvesine varırsak kendimizi şanslı hissedeceğiz.” Harward Üniversitesinde felsefe profesörü olan Dr. Hawking,
“dünya siyasetinin ruhu” adlı kitabında şöyle der: “Bazen kimileri şu soruyu sorarlar: İslam nizamı,
çağımızdaki hayatın talepleriyle uyuşacak bağımsız hükümler koyma ve yeni fikirler üretmeye
muktedir midir? Bu soruya verilecek cevap şudur: İslam nizamında gelişmeye elverişli her türlü
içsel hazırlık vardır. İlerleme kabiliyeti olması bakımından onun, çoğu zaman benzer nizamlar ve
hukuk düzenlerinden daha faziletli olduğu görülür.
Zorluk, İslam şeriatında gelişme ve ilerleme araçlarının olmamasında değil, bunların kullanımı konusunda meylin bulunmaması ile ilgilidir. Ben, İslam şeriatının kalkınma için gerekli olan ilkeleri bütünüyle barındırdığını söylediğimde doğru bir şey söylediğimi hissediyorum.” Dünya çapında meşhur
filozof ve edebiyatçı Bernard Shaw şöyle demektedir: “Ben içindeki güç ve canlılık sebebiyle, daima,
İslam dinine son derece büyük bir saygı beslerim. Bana öyle geliyor ki, dönüştürücü güce sahip olan
ve her zamanda insanoğlunun maslahatına uygun olan tek din, İslam dinidir.”65 İngiliz Tarihçi Willes, “İnsanlık tarihinin dikkat çeken yönleri” adlı eserinde şöyle der: “Avrupa idarî ve ticarî kanunları
açısından büyük ölçüde İslam’a borçludur.” Fransız tarihçi Sidiw şöyle demektedir: “Napolyon kanunu, Maliki hukukçusu Derdîr’in Halil’in metnine yazdığı şerhten nakledilmiştir.” James Mitchez şöyle
demektedir: “Çağımızda İslam’ın iktisadî düşünceden yoksun olduğu eleştirisi yapılmış, hatta onun
geri kalmış kapitalizm olduğu eleştirisi yapılmıştır. İslam’ın bu ithamlara maruz kalmasının sebebi,
İslam’ı, ondaki düzenlemeleri, ruhunu, mesajını ve hoşgörüye dayalı öğretilerini bilmemektir. İslam,
yaptığı bütün düzenlemelerde ve kanunlarda donukluk, zayıflık, maddî ve aklî geri kalmışlıktan kurtulmaya çağırmıştır. İslam, bir denge ve düzen ortaya koymuş, iktisadî sisteminde toplumsal tabakalar
arasında, sevginin gölgesinde bir yardımlaşmayı gerçekleştirmiş ve hedefine varacak bir gelişmeyi
üstlenmiştir.” Massignon şöyle demektedir: “İslam; kapitalizm, burjuvazi, Bolşeviklik ve komünizm teorileri arasında orta bir yer işgal ediyor. İslam’da ekonomik hayat, karşılıklı merhamet, yardımlaşma,
tekâmül ve rahmete dayalı. İdeal bir örnekliğe dayalı bir insan hayatı. Bu hayat İslam’ın mesajından
ve inancından besleniyor. Oysa hem kapitalizm hem de komünizmde hayat karşılıklı bir mücadele,
savaş, başkası üzerinde hâkimiyet ve hegemonya kurma üzerine dayalıdır. Bu mücadelede tek bir
değer olan, ferdî ve toplumsal kapitalizm yaşasın diye her türlü üst değer yanar ve yok olur. Kapitalizmin insana bir mal gibi baktığını, komünizmin ise insana makinenin hizmetine sunulmuş bir alet
gibi baktığını görüyoruz. İslam ise, maddeye, insanın hizmetine sunulmuş bir âlet nazarıyla bakar.”
Gustav Le Bon şöyle der: “Avrupa ülkelerinde medeniyetin yayılmasına sebep olanlar, Müslüman
Araplardır.” Alman şâir Goethe şöyle der: “İslam bu ise, bizler toptan İslam’ı benimsiyoruz.”66
Uluslararası hukuk kongrelerinin ifadelerinin bir kısmı şu şekildedir: Lahey’de 1356/1937’de uluslararası mukayeseli hukuk kongresi düzenlendi ve bu kongreye Ezher üniversitesi de davet edildi.
Bu kongrede Ezher’i, önde gelen âlimlerden ikisi temsil etti. Bu iki âlim kongrede İslam şeriatında
medenî ve cezaî sorumluluk konusu ile İslam fıkhının bağımsızlığını, İslam şeriatı ile Roma hukuku
arasında var olduğu iddia edilen bütün ilişkilerin reddedilmesine ilişkin konferans verdiler. Bu durum,
kongrenin Batılı hukukçulara nispetle önemli ve tarihi bir karar almasına etki etti. Bu kararda şu
hususlar yer alıyordu:

65 The Muslim Rewiev dergisinde Mart 1933 tarihli makale. Seyyid Muhibbuddin el-Hatîb’in Hadîka adlı derginin 11. Sayısından naklen, s. 198.
Kardavî, Şerîatü’l-İslâm, s. 99, el-Mektebü’l-İslâmî, 1393/1973.
66 Ahmed b. Hacer, el-İslâm ve’r-Rasûl fî nazari Munsıfî Garb, s. 17.

1. İslam şeriatını genel hukuk kaynaklarından biri olarak kabul etmek,
2. İslam hukukunun gelişmeye elverişli, diri bir hukuk sistemi olduğunu kabul etmek,
3. İslam hukukunun başka herhangi bir hukuktan alınmayıp, müstakil bir hukuk sistemi olduğu.
Aynı şehirde - Lahey’de -, 1948 yılında yapılan uluslararası avukatlar kongresine dünyanın dört bir
yanından 53 devlet iştirak etmişti. Bu kongrede, farklı millet ve kıtalardan pek çok üniversite hocası
ve avukat bulunmaktaydı. Bu kongre -mukayeseli hukuk heyetinin teklifi ve daha önceki hukuk kongresinin İslam Hukuku’na ilişkin kararı doğrultusunda- şu kararı aldı: “İslam hukukundaki esnekliğe
ve genelliğe bakıldığında, uluslararası avukatlar cemiyetinin mukayeseli araştırmalarda bu hukuk
sistemini de göz önünde bulundurması ve buna teşvik etmesi gerekir.”
1950 yılında, uluslararası mukayeseli hukuk konseyine bağlı, doğu hukukları şubesi Paris Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’nde İslam fıkhını masaya yatırmak üzere, “İslam hukuku haftası” adını taşıyan bir
kongre düzenledi. Bu kongreye, Arap olan ve olmayan hukuk fakültelerinden ve Ezher’e bağlı fakültelerden, Fransız, Arap ve diğer avukatlardan büyük hocaları ve müsteşrikleri davet etti. Kongreye dört kişi
Mısır-Ezher’den, iki kişi Suriye’den katıldı. Konferanslar, uluslararası konseyin önceki yıl kararlaştırdığı
ve konferans için davette bulunduğu beş fıkhî konu etrafında gerçekleştirildi.67 Bu beş konu şunlardı:
1. Mülkiyetin kabul edilmesi,
2. Kamu maslahatı sebebiyle istimlak (özel mülkiyete el konulması),
3. Cezaî sorumluluk,
4. İctihadî mezheplerin birbirinden etkileşimi,
5. İslam’da faiz nazariyesi.
Konferansların tümü Fransızca idi ve her bir konuya bir gün ayrıldı. Her bir konferans sonrasında,
konferansı veren kişinin konferansına ilişkin, onunla diğer katılımcılar arasında önemli tartışmalar
yapılıyor, ihtiyaca göre bu tartışmalar uzuyor veya kısalıyor, tartışmaların özeti kaydediliyordu. Bazı
tartışmalar esnasında üyelerden biri olan, Paris’teki avukatların eski temsilcisi durarak şöyle dedi:
“Bize bugüne kadar anlatılan İslam Hukuku’nun katı olduğu, çağdaş ve gelişmiş toplumun ihtiyaçlarını karşılamaya elverişli olmadığı yönündeki fikirler ile buradaki konferanslarda ve tartışmalarda
işittiğimiz ve metinlerin ve ilkelerin şahitliğiyle, tamamen bunun aksini ortaya koyan konferansları
nasıl uzlaştıracağımı bilemiyorum.”

67 Mustafa Ahmed ez-Zerkâ, el-Medhalü’l-fıkhiyyü’l-âmm, I, 245; Sayis-Subkî-Berberî, Târihü’t-teşrîi’l-İslâmî, s. 353; Karadavî, Şerîatü’l-İslâm, s. 99.
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Sonuçta konferansa katılanlar, görüş birliği içinde aşağıdaki raporu hazırladılar: “İslam Hukuku haftası boyunca sunulan araştırmalardan ve bu araştırmalara ilişkin yapılan tartışmalardan elde edilen
faydaya binaen aşağıdaki sonuçlar açık bir biçimde ortaya çıkmıştır:
1. İslam fıkhının ilkelerinin, tartışmasız bir biçimde hukukî ve yasamaya ilişkin bir değeri bulunmaktadır.
2. Fıkıh mezheplerinin bu büyük hukuk konularına ilişkin meselelerdeki görüş ayrılıkları kavramlara,
bilgilere ve hukukî asıllara ilişkin önemli bir serveti barındırmaktadır. Bunlar övgüyü hak eden noktalardır. Bu sayede İslam Hukuku, modern hayatın bütün taleplerini karşılama ve ihtiyaçlarını uzlaştırma imkânına sahip olmuştur.
Geçenlere binaen katılımcılar, İslam Hukuku haftasının çalışmalarına her sene devam edeceğini ilan
etmiş, kongre sekretaryasının tartışılmasını zorunlu gördüğü meseleleri bir cetvel halinde belirlemesini ve bir sonraki dönemde bunların tartışılması gerektiğini kararlaştırmıştır.
Kongreye katılanlar, İslam Hukuku’nun kaynaklarına müracaat etmeyi kolaylaştıran fıkıh sözlükleri
hazırlamak için bir heyet oluşturulmasını ümit etmektedir. Böylece bu sözlük, İslam Hukuku’na ilişkin
bilgileri, modern yöntemlere göre sunan bir fıkıh ansiklopedisi olacaktır.68 Artık, uzak - yakın herkesin bildiği ve günümüzde çağdaş müsteşriklerden çoğunun katıldığı bu ifadeler, müsteşriklerden
İslam’a ve onun şeriatına saldırmayı kendilerine ilke edinmiş olanların iddialarını tamamen geçersiz
kılmaktadır. Bu düşüncedeki sapmaları en güzel bir şekilde ortaya çıkaran kişi, meşhur âlim Gustav
Le Bon’dur. O, milletinin psikolojisini tahlil ederek şunları söylemektedir: “Bizde insan, çift şahsiyetli
olur: Birisi özel çalışmaların, ahlâki ve kültürel çevrenin oluşturduğu modern şahsiyet, diğeri ise
ecdadın fiili ile donuklaşmış, taşlaşmış ve boş olmayan, uzun mazinin özetinden başka bir şey olmayan kadim şahsiyet. Boş olmayan şahsiyet içsel akıldır ki, bizde tek başına bu konuşur. Gerçekte,
isimleri farklı olsa bile, birbirine benzeyen inançları ve düşünceleri bize empoze eden de budur. Bu
gibi düşünceler, yalnızca aslında hak etmediği halde görünürde hür olur ve saygı görür. Gerçek şu
ki, Muhammed’in (s.a.v.) bağlıları Avrupalılar tarafından birkaç asır boyunca düşmanlar içinde en
şiddetli barbar olanlar şeklinde görüldü. Avrupa Şarl Martel zamanında veya haçlı savaşları esnasında yahut İstanbul’un fethinden sonra, onlardan duyduğu korku sebebiyle tir tir titremesinin ötesinde, onların medeniyetlerinin daha üstün olması ve ancak yakın zaman önce kurtulduğu nüfuzu
sebebiyle aşağılık kompleksi içine giriyor.
İslam ve Müslümanlar hakkında asırlar boyunca devraldığımız vehimlerimiz birikerek artık bizim mizacımız olmuştur. Bu köklü vehimler bizde, tıpkı Yahudilerin Hristiyanlara besledikleri gizli ve derin
düşmanlık gibi, sabit bir tabiat haline dönüşmüştür.
Müslümanlara ilişkin geçmişten devraldığımız bozuk vehimlere, asırlar boyunca, düşmanlık aşılayan
ve “geçmişte bilim ve edebiyatın menbaı tek başına Yunanlılar ve Latinlilerdir” diyen, okul kültürümüzün etkisiyle gittikçe artan bâtıl iddiayı da eklediğimizde, Avrupa’yı medenileştirme konusunda Arapların büyük katkısını reddetmenin sırrını anlıyoruz. Fazilet sahibi bazı kimselere, Avrupa’nın vahşet
devrinden kurtuluşunu, kâfir olan Araplara borçlu olması büyük bir utanç sebebi olarak görülmektedir.
Ancak, böyle vehme dayanan bir utancın, hakikatlerin yüzünü örtmesi zordur.69
İslam şeriatının yüceliğine ve elverişliliğine dair, insaf sahibi bilim adamları tarafından gerek ferdî
68 Mustafa Ahmed ez-Zerkâ, el-Medhalü’l-fıkhiyyü’l-âmm (Mukaddime bölümü); Yusuf el-Karadâvî, Şerîatü’l-İslâm, s. 101.
69 Gustav Le Bonn, Hadâratü’l-Arab, trc. Âdil Zuayter, İsa el-Bâbî el-Halebî baskısı, 1945; Daha fazla bilgi için şu eserimize bakılabilir: elMüsteşriqûn ve Mesâdiru’t-teşrîi’l-İslâmî, 1. Baskı, 1984.

gerekse toplu olarak ortaya konan bu şahitlik ve ikrarlar, müsteşrikler içinden İslam’a kin duyanları
uzaklaştırmanın ve salt bilimsel araştırma ölçeğinde herhangi bir değeri olmayan araştırmalarının
üzerini örtmeye başlamanın imkânına dair bir gösterge olabilir. Fıkıh ve İslam şeriatı sayfası, berrak
ve parlak bir şekilde kalmaya devam edecek, onun berraklığını bahsi geçen müsteşrikler topluluğundan objektiflik ve köklü bilimsel araştırmayı bir kenara bırakmış olup, araştırmalarına dayanak olarak
taassubu, yöntem olarak da hile, eleştiri ve çarpıtmayı seçenlerin dil uzatması kirletemeyecektir.
Âdeti bu olanların yolu, kesin bir biçimde başarısızlığa çıkacaktır. İnsaf sahibi araştırmacılar, bu şeriat
üzerinde daha derin araştırmalar yaptıkça, gerek dünya gerekse ahirette insanların maslahatlarını
gerçekleştirebilecek yegâne yöntemin bu şeriat olduğunu kesin olarak idrak edeceklerdir. Çünkü insan, fıtratının isteklerine karşılık verebilen tek yöntem budur. Bu, Yüce Allah’ın yöntemidir. “Hiç yaratan bilmez mi? O her türlü gizlilikleri bilen, her şeyden haberdar olandır.”70

70 Mülk, 14.
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مقدمة
إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،من يهده اهلل فال مضل
له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .قال
ين آَ َمنُوا اتَّ ُقوا َّ
ُسلِم َ
تعالى“ :يَا أَُّي َها الَّ ِذ َ
اس
ُون“ .آل عمران“ 102 :يَا أَُّي َها النَّ ُ
اللَ َح َّق تُ َقاِت ِه َو َل َتمُوتُ َّن إَِّل َوأَْنتُ ْم م ْ
يرا َوِن َسا ًء َواتَّ ُقوا َّ
َّك ُم الَّ ِذ َ ُ
اتَّ ُقوا َرب ُ
ْج َها َوب َّ
ْ
اللَ الَّ ِذي
َث ِم ْن ُه َما ِر َج ًال َك ِث ً
اح َد ٍة َو َخلَ َق ِم ْن َها َزو َ
س َو ِ
ي َخل َقك ْم ِم ْن َنف ٍ
ْ
َ
َ
ُ
َّ
ُ
ين آَ َمنُوا اتَّ ُقوا َّ
ون ب ِه َوال ْر َحا َم إ َّن َّ
ان َعلَي ُ
اللَ َوُقولوا َقو ً
ْك ْم َر ِقيبًا “.النساء“ 1 :يَا أُّي َها ال ِذ َ
اللَ َك َ
ْل َس ِدي ًدا
َت َسا َءل َ ِ
ِ
ُطع َّ
ي ْ َ ُ َ َ ُ ْ َ ُ ُُ ُ
از َفو ً
اللَ َو َر ُسولَ ُه َف َق ْد َف َ
ْ
ْزا َع ِظيمًا“ .األحزاب 71-70 :وبعد.
ُصلِ ْح لك ْم أ ْع َمالك ْم َوَيغ ِف ْر لك ْم ذنوبَك ْم َو َمن ي ِ ِ
لقد أنزل اهلل الشرائع على رسله وأنبيائه ليقوم الناس بالقسط والعدل وتسود الرحمة والمودة بين الخلق  ،وقد خلقهم
متفاوتين في مدارك عقولهم وصالحهم وفسادهم وقدراتهم ،وأن من شأن ذلك وقوع الخالف “ ،وال يزالون مختلفين “
إلى يوم الدين ،فناسب أن يشرع للخلق ما به ترتفع الشحناء ،ويأخذ المذنب والمخطئ ما يستحقه فشرع العقوبات .لحفظ
ً
ودوال من أن يقع التفاسد بينهم والتجارب والتقاتل ولئال يعم الفساد األرضي  ،فكان البد
سالمة األمة أفراداً وجماعات
من رادع ،وإلى جانب الردع شرع ما هو في حكم الوقاية  ،بل هو أساس السلم االجتماعي واألسري  ،وهو التربية على
األخالق الحميدة ،وربط العباد بخالقهم  ،عبادة وشريعة وتربية وسلوكاً  ،ومقصود هذا وجود المواطن المسلم بخاصة،
مواطناً صالحاً ومصلحاً في الوقت ذاته  ،وباجتماع الترغيب بالتربية اإليمانية ،والترهيب بالعقوبات الحامية يحفظ
للمجتمع سياج األمن واألمان المجتمعي  ،ويتفرغ الناس لإلبداع واالبتكار والتطور ،ويعلوا بهم المجتمع ويرتفع البنيان.
بتوازن ال إفراط فيه وال تفريط تربويا وعلميا واجتماعيا وسلوكا.
وتظهر أهمية موضوع مقاصد العقوبات في الشريعة اإلسالمية في لفت النظر  ،وتوجيه الرأي االجتماعي والعلمي
والسياسي المحلي والعالمي إلى عظيم شرف مقاصد الشرع في الخلق من خالل مقاصد العقوبات ،في وقت يتجاذبه
طرفان ،دعوة إلى العودة إلى األصول الشرعية ،ودعوة إلى البقاء على النظم السائدة البشرية اليوم ،رغم التحقق اليقيني
الواقعي في عدم صالحية هذه النظم ،وبخاصة النظام العقابي في تحقيق مقاصد األمن األسري والمحلي والسلم الدولي
والرحمة وبغية السعادة المنشودة للعالمين.
وإن عصراً عم فيه الجهل بالشريعة  ،وشغل الطعن فيها حيزاً كبيراً في الدراسات العلمية واالجتماعية والسياسية
وبخاصة عقوبات الشرع المنصوصة على الجرائم في الشريعة اإلسالمية ،وقد وصمت جهال وافتراء بالتخلف تارة
وبالقسوة أخرى ،وما أدركوا من الشريعة إلى قطع اليد  ،والجلد والقصاص ،وقد قاد بعض المغالين من المستشرقين من
القانونيين وغيرهم تلك الحملة المسعورة بغية إغالق مجرد التفكير في عوة األحكام الشرعية .وهذا ال يمنع من أن كثيرا
من المستشرقين قد أنصفوا الفقه اإلسالمي ،بشهاداتهم  ،وشهادة قرارات المؤتمرات الفقهية التي عقدت في بالدهم (.وقد
ختمت البحث بعدد من تلك الشهادات ،وقررات المؤتمرات)
ويتحمل القانونيون المسلمون في هذا الصدد مسئولية كشف اللثام عن سمو هذه الشريعة ،وفي جانب التشريع الجنائي
خاصة ،وظهرت دراسات ورسائل دراسات عليا في الغرب والشرق ،ودراسة فقهية مقارنة انضمت.
ومثل هذه المؤتمرات واألبحاث والكتب المتخصصة تسهم بدور فعال في رفع غائلة الجهل بأحكام العقوبات ومقاصدها،
سواء لمن هم من جلدتنا وأبناء ديننا أو غيرهم ،ونزيل ما عبر عنه األستاذ عبد القادر عودة من ظلم للشريعة وجهل
لألحكام الجنائية في اإلسالم حين قال « :إنه في عقيدة جمهور رجال القانون ال يتفق  -القسم الجنائي  -مع عصرنا
الحاضر ،وال يصلح للتطبيق اليوم ،وال يبلغ مستوى القوانين الوضعية  ،وهي عقيدة خاطئة مضللة ،وإذا حاول أي
شخص منصف أن األساسي الذي قامت عليه هذه العقيدة فسيعجزه أن يجد لها أساساً سوى الجهل ،وسيدهشه أن يعلم أننا
نحكم على القسم الجنائي في الشريعة بعدم الصالحية  ،ونحن نجهل كل الجهل أحكام الشريعة الجنائية جملة ومفصلة،
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ومن المؤلم للنفس أن تروج هذه العقيدة الخاطئة أو األكذوبة الكبرى ،وأن يلقنها الطلبة على أنها عقيدة مسلَّم بها».

1

وما سبق يكفي لبيان أهمية ما نحن بصدد البحث فيه ،وهو مقاصد الجنايات والعقوبات في الشريعة اإلسالمية.
وأما منهج الوصول إلى تحرير هذا الموضوع وتحقيق نتائجه فنسلك فيه مسلك عرض المقاصد وفلسفة تشريع العقوبات،
وأنواع الجرائم وعقوباتها  ،مستعرضين تأصيل الفقهاء قديماً وحديثا  ،وما يحتمل المناقشة منها ومن ثم الترجيح .فاحتاج
هذا كله سلك البحث في مسارات انضوت على :مقدمة وثالثة مباحث وعشرة محاور حسب اآلتي:
المقدمة
المبحث األول :الجريمة والعقوبة
المحور األول :تعريف الجريمة والجناية والعقوبة
المحور الثاني :أقسام العقوبات
أ -أقسام العقوبات باعتبار التقدير :تنقسم العقوبات إلى قسمين
ب -أقسام العقوبات باعتبار اإلضافة:
ج -أقسام العقوبات باعتبار المعاقب:
التقسيم المبني على جسامة العقوبة
المبحث الثاني :المقاصد الشرعية من تشريع األحكام
المحور الثالث :تعريف المقاصد
المحور الرابع :المعنى العام للمقاصد
المحور الخامس :الضرورات وتقسيمها
ً
أوال :المقاصد الشرعية الضرورية
ثانياً :المقاصد الشرعية الحاجية
ثالثاً :المقاصد الشرعية التحسينية
المحور السادس :أقسام المقاصد باعتبار األحكام الشرعية
المبحث الثالث :هدف العقوبة ومقاصدها:
المحور السابع :تأصيل عام العقوبات والمقاصد
المحور الثامن :مقاصد العقوبات بين حقوق اهلل وحقوق العباد
المحور التاسع :المقاصد الشرعية في القصاص والحدود والتعازير
المحور العاشر :شهادات علماء الغرب لمكانة الشريعة اإلسالمية
 1التشريع الجنائي اإلسالمي مقارناً بالقانون الوضعي  9/1الطبعة الثالثة مطبعة المدني بمصر 1963-1383 -م

المبحث األول :الجريمة والعقوبة
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المحور األول :تعريف الجريمة والجناية والعقوبة
تعريف الجريمة:
الجريمة لغة :من جرم بمعنى كسب وقطع ،والجريمة الذنب.2
واصطالحا :إتيان فعل أو ترك نصت الشريعة على تحريمه والعقاب عليه.
فال يعتبر الفعل جريمة ما لم يكن فعال أو تركا ورد النص على تحريمه والعقاب عليه بالنص أو بالقواعد والمبادئ
وضوابط الشرع العامة أو الخاصة.
وعليه فالجرائم عند الفقهاء :محظورات شرعية زجر اهلل تعالى عنها بحد أو تعزير.

3

وعرفها الشيخ محمد أبو زهرة بأنها  :فعل ما نهى اهلل عنه ،وعصيان ما أمر به  .وهو إما أن يكون عقابا دنيويا ينفذه
الحكام  ،وإما أن يكون تكليفا دينيا يكفر به عما ارتكب في جنب اهلل  ،وإما أن يكون عقابا أخرويا  ،فهذا تعريف عام
وليس خاصا  ،فهو يعم كل معصية ،وبذلك تكون الجريمة واإلثم والخطيئة بمعنى واحد.4
تعريف الجناية :وهي في اللغة :اسم لما يجنيه المرء من شر وما اكتسبه ،تسمية بالمصدر من جنى عليه شرا ،وهو عام،
إال انه خص بما يحرم دون غيره .فقال الجرجاني  :هو كل فعل محظور يتضمن ضرراً على النفس أو على غيرها.5
الجناية في اللغة الذنب والجرم  ،وهو في األصل مصدر جنى ،ثم أريد به اسم المفعول . 6قال الجرجاني :الجناية كل
فعل محظور يتضمن ضررا على النفس أو غيرها  ،وقال الحصكفي :الجناية شرعا اسم لفعل محرم حل بمال أو نفس.
إال أن الفقهاء خصوا لفظ الجناية بما حل بنفس وأطراف ،والغصب والسرقة بما حل بمال.7
وتذكر الجناية عند الفقهاء ويراد بها كل فعل محرم حل بمال  ،كالغصب  ،والسرقة  ،واإلتالف  .وفي الفتاوى الهندية
ْ
اسم ْالج َنا َي ِة ْال ِفع ُ
«ه َي في َّ
ْ
ْل في
الش ْر ِع ْ
ف ْال ُف َق َها ِء ي َ
ْل م َ
س لَ ِك ْن في ُع ْر ِ
قالِ :
ُح َّر ٍم َس َوا ٌء كان في َم ٍ
اس ٌم لِ ِفع ٍ
ُرا ُد ِبإِط َل ِق ْ ِ ِ
ال أو َنف ٍ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
8
ْ
ُ
ْ
ٌ
ُ
َّ
ً
ْ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
ُسمَّى قطعًا َو ُج ْر ًحا » وكثيرا ما يعبر
ُسمَّى قتل وهو ِفعْل من ال ِعبَا ِد تزول ِب ِه ال َحيَاة َوالثا ِني ي َ
اف َوالوَّل ي َ
س َوالط َر ِ
النَّف ِ
الفقهاء عن الجريمة بلفظ الجناية ،فمصطلح الجناية عند الفقهاء هو « كل فعل محرم شرعا سواء وقع الفعل على نفس
أو مال أو غير ذلك من جرائم الحدود والقصاص وجرائم التعازير .قال ابن رشد « :والجنايات التي لها حدود مشروعة
أربع جنايات :على األبدان والنفوس و واألعضاء ،وهو المسمى قتال وجرحا ،وجنايات على الفروج وهو المسمى زنى
وسفاحا ،وجنايات على األموال ...وجنايات على األعراض وهو المسمى قذفا ،وجنايات على استباحة ما حرم الشارع
من المأكول والمشروب  ،وهذه إنما يوجد فيها حد في الشريعة في الخمر فقط ،وهو متفق عليه بعد صاحب الشرع
صلوات اهلل عليه» 9ويختلف معنى الجناية االصطالحي في القوانين عنه في الشريعة في القانون المصري – مثال:-
يعتبر الفعل جناية إذا كان معاقبا عليه باإلعدام أو األشغال الشاقة المؤبدة أو األشغال الشاقة المؤقتة أو السجن ،طبقا
للمادة العاشرة من قانون العقوبات المصري ،فإذا كان عقوبة الفعل حسبا يزيد على أسبوع ،أو غرامة تزيد على مائة
قرش ،فالفعل جنحة ،فإن لم يزد الحبس على أسبوع ،أو الغرامة عن مائة قرش ،فالفعل مخالفة ،طبقا للمادتين 12 ،11
من قانون العقوبات المصري.وأساس الخالف بين الشريعة والقانون هو أن الجناية في الشريعة تعني الجريمة أيا كان
 2الرازي مختار الصحاح محمد بن أبي بكر الرازي
 3إعالم الموقعين أبو عبد اهلل شمس الدين محمد بن أبس بكر الدمشقي  249/2وبمثله قال الماوردي في األحكام السلطانية 219
 4الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي 23دار الفكر العربي و الجريمة حقيقتها وأسسها العامة الدكتور حسن علي الشاذلي  8و 19و  85دار الكتاب الجامعي
 5علي بن محمد الجرجاني التعريفات تحقيق :إبراهيم األبياري ١٠٧طبع دار الكتاب العربي بيروت الطبعة األولى  ١٩٨٥ -1405م وا البحر الرائق شرح كنز الدقائق زين الدين بن إبراهيم بن نجيم دار
الكتاب اإلسالمي الطبعة الثانية ،286/ 8وتبصرة الحكام تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج الحكام إبراهيم بن علي بن فرحون  210/2مكتبة الكليات األزهرية 1986 -1406
 6لسان العرب ومختار الصحاح
 7ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار  339 /5ط إحياء التراث وراجع الموسوعة الفقهية
 8الفتاوى الهندية في مذهب اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان  ،الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند  ،487/ 5دار النشر  :دار الفكر 1411 -هـ 1991 -م
 9بداية المجتهد  766تحقيق علي معوذ وعادل عبد الموجود دار الكتبالعلمية2002
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درجة الفعل من الجسامة ،أما الجناية في القانون فتعني الجريمة الجسيمة دون غيرها  .وتتفق الشريعة تمام االتفاق مع
القوانين الوضعية الحديثة في تعريف الجريمة فهذه القوانين تعرف الجريمة إما عمل يحرمه القانون ،وإما امتناع عن
عمل يقضي به القانون«.10
وقد عرفت الجريمة في القانون بأنها :الواقعة التي ورد بتحريمها نص جنائي – إذا أحدثها في غير حاالت اإلباحة
المقررة قانونا – شخص مسؤول جنائيا».11
أما في الشريعة :فكل جريمة هي جناية ،سواء عوقب عليها بالحبس والغرامة أم بأشد منهما .وعلى ذلك فالمخالفة القانونية
تعتبر جناية في الشريعة ،والجنحة تعتبر جناية ،والجناية في القانون تعتبر جناية في الشريعة أيضا.
وأساس الخالف بين الشريعة والقانون هو أن الجناية في الشريعة تعني الجريمة أيا كانت درجة الفعل من الجسامة ،أما
الجناية في القانون فتعني الجريمة الجسيمة دون غيرها.12
تعريف العقوبة:
العقوبة في اللغة :اسم للفعل عاقب ،يقال :اعتقب
الرجل خيرا أو شرا بما صنع أي كافأه  ،والعقاب هو المجازاة
بفعل السوء واألخذ بالذنب  .لسان العرب البن منظور قال الراغب :والعقوبة والمعاقبة والعقاب يختص بالعذاب قال
تعالى  « :فحق عقاب « ص 14:و « شديد العقاب « الحشر.13 4:
والعقوبة اصطالحا :موانع قبل الفعل زواجر بعده ،أي العلم بشرعيتها يمنع اإلقدام على الفعل ،وإيقاعها بعده يمنع من
العودة إليها .والعقاب هو جزاء بالضرب أو القطع أو الرجم أو القتل.14
والفرق بين العقوبة والعقاب عند الفقهاء  :أن العقوبة ما يقع على اإلنسان إن كان في الدنيا  ،وأما ما يلحقه في اآلخرة
فهو العقاب.15
المحور الثاني :أقسام العقوبات
تتفق الجرائم جميعا في أنها فعل محرم معاقب عليه ،ولكنها تتنوع وتختلف إذا نظرنا إليها من غير هذه الوجهة .وعلى
هذا يمكننا أن نقسم الجرائم أقساما متنوعة تختلف باختالف وجهة النظر إليها .تنقسم العقوبات إجماال باعتبارات مختلفة
إلى أقسام:
أ -أقسام العقوبات باعتبار التقدير :تنقسم العقوبات إلى قسمين:
 -1عقوبات مقدرة كالحدود والقصاص.
 -2عقوبات غير مقدرة كالتعزير.
و لم تهمل الشريعة اإلسالمية عقوبات تندرج تحت اسم التأديب ،كاالمتناع عن مخاطبة الخاطيء عقوبة.
ب  -أقسام العقوبات باعتبار اإلضافة:
 10األحكام العامة في القانون الجنائي لعلي بك بدوي  ،39/ 1الموسوعة الجنائية .6/ 3عن التشريع الجنائي اإلسالمي عبد القادر عودة 67
 11القانون الجنائي الدكتور علي راشد النظريات العامة  106عن الجريمة حقيقتها وأسسها العامة مقارنة في الفقه اإلسالمي الدكتور حسن علي الشاذلي 15
 12التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي  67عن األحكام العامة في القانون الجنائي لعلي بك بدوي  ،39/ 1والموسوعة الجنائية .6/ 3
 13مفردات الراغب األصفهاني تحقيق عدنان داوودي دار القلم دمشق الطبعة الثانية1997- 1418
 14حاشية ابن عابدين  140/3دار الكتب العلمية
 15نظريات في الفقه الجنائي اإلسالمي أحمد بهنسي  212الشركة العربية للطباعة والنشر  1963 -1382بمصر

إن العقوبات في الشريعة حق يجب أداؤه هلل تعالى وحق للعبد ،ومع أن االختالف موجود في تردد العقوبة بين الحقين،
ّ
إال أنه ينبغي مراعاة وصول الخبر إلى الحاكم في تنفيذ العقوبة .إن العقوبات على الجرائم التي لم تكن فيها عقوبة قبل
اإلسالم يالحظ فيها مبدأ التدرج واضحا في تشريعه العقوبة كحكم الزنا ،وشرب الخم .تعتبر العقوبة حقا هلل في الشريعة
اإلسالمية كلما استوجبتها المصلحة العامة ،وهي دفع الفساد عن الناس وتحقيق الصيانة والسالمة لهم  .وكل جريمة
يصل أثرها إلى المجتمع ،وتعود منفعة عقوبتها عليه ،تعد العقوبة المقررة عليها حقا هلل تعالى تأكيدا لتحصيل المنفعة.
كما أنها ال تسقط ّ
إال بإسقاط األفراد أو الجماعة لها ،وعلى ولي األمر أن يقدر جزاء تأديبيا .فكل جريمة تمس مصلحة
الجماعة تمس في النهاية مصلحة األفراد ،وكل جريمة تمس مصلحة األفراد تمس في النهاية مصلحة الجماعة ،ولو كان
16
محل الجريمة حقا خالصا للفرد ،ما من حق آلدمي ّ
إال وهلل فيه حق.
ج -أقسام العقوبات باعتبار المعاقب:
تنقسم العقوبة إلى معنوية وحسية
القسم األول :العقوبة المعنوية :تلحق هذه العقوبة الواقع في الحرام وهي رفع اإليمان بنص الحديث قال صلى اهلل عليه
وسلم “ :ال يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ،وال يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن.
القسم الثاني :العقوبات الحسية  :لقد أحكم اهلل وجوه الزجر الرادعة عن هذه الجنايات غاية اإلحكام وشرعها على أكمل
الوجوه ،المتضمنة لمصلحة الردع والزجر بدون مجاوزة لما يستحقه الجاني من الردع ،فلم يشرع في الكذب قطع
اللسان ،وال القتل ،ولم يشرع في الزنا اإلخصاء أو قطع العضو التناسلي وال في السرقة إعدام النفس ،وإنما شرع لهم
بلطفه وإحسانه ما يزيل النوائب وينقطع به التظلم والعدوان .ولهذه الجنايات مراتب متباينة قلة وكثرة ودرجات متفاوتة
في شدة الضرر وخفته كتفاوت كل المعاصي كبرا وصغرا ،ولو ترك الناس لعقولهم في ترتيب العقوبة على ما يناسبها
17
جنسا وقدرا ووصفا لذهبوا في كل واد  ..فكفاهم اهلل مؤنة ذلك .
ويمكن تقسيمها من حيثيات أخرى ،فإذا نظرنا إلى الجرائم من حيث جسامة العقوبة قسمناها إلى حدود ،وقصاص أو
دية ،وتعازير.
وإذا نظرنا إليها من حيث قصد الجاني قسمناها إلى جرائم عمدية ،وجرائم غير عمدية .وإذا نظرنا إليها باعتبار وقت
كشفها قسمناها إلى جرائم متلبس بها ،وجرائم ال تلبس فيها .وإذا نظرنا إليها من حيث طريقة ارتكابها قسمناها إلى
جرائم إيجابية وجرائم سلبية ،وإلى جرائم بسيطة وجرائم اعتياد ،وغلى جرائم مؤقتة وجرائم غير مؤقتة .وإذا نظرنا إلى
طبيعتها الخاصة قسمناها إلى جرائم ضد الجماعة وجرائم ضد األفراد ،وإلى جرائم عادية وجرائم سياسية.
التقسيم المبني على جسامة العقوبة :الحدود  -القصاص والدية  -التعازير
و تنقسم الجرائم بحسب جسامة العقوبة المقررة عليها إلى ثالثة أقسام:
القسم األول :جرائم الحدود :جرائم المعاقب عليها بحد .وعرفها الكاساني بقوله  :عقوبة مقدرة واجبة حقا هلل تعالى.
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وقال الماوردي  :الحدود زواجر وضعها اهلل تعالى للردع عن ارتكاب ما حظر  ،وترك ما أمر به ، 20.ومعنى العقوبة المقدرة
أنها محددة معينة فليس لها حد أدنى وال حد أعلى ،ومعنى أنها حق هلل أنها ال تقبل اإلسقاط ال من األفراد وال من الجماعة.
 16التشريع الجنائي في اإلسالم عبد القادر عودة 99/1
 17عن المبادئ الشرعية في أحكام العقوبات في الفقه اإلسالمي عبد السالم محمد الشريف  67دار الغرب اإلسالمي  99/1 -1406،عن مقاصد العقوبة في الشريعة اإلسالمية الدكتور عزوز علي 49 – 42
المجلة األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية -العدد 7201 -7
 18بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع أبو بكر بن مسعود الكاساني 33 /7دار الكتب العلمية الطبعة الثانية .1987 – 1406
 19المبسوط 36/9محمد بن أحمد شمس الدين السرخسي دار المعرفة  1993 -1414وفتح القدير  119 / 7ط الميمنية شرح فتح القديرعلى الهداية  119 /5ط إحياء التراث
 20األحكام السلطانية أبو الحسن علي بن محمد الشهير بالماوردي  325/1دار الحديث القاهرة
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وتعتبر العقوبة حقا هلل في الشريعة كلما استوجبتها المصلحة العامة ،وهي دفع الفساد عن الناس وتحقيق الصيانة والسالمة لهم،
وكل جريمة يرجع فسادها إلى العامة ،وتعود منفعة عقوبتها عليهم ،تعتبر العقوبة المقررة عليها حقا هلل تعالى؛ تأكيدا لتحصيل
المنفعة ،وتحقيقا لدفع الفساد والمضرة ،إذ اعتبار العقوبة حقا هلل تؤدي إلى عدم إسقاط العقوبة بإسقاط األفراد أو الجماعة لها.
وجرائم الحدود معينة ومحدودة العدد ،وهي سبع جرائم  :الزنا والقذف و الشرب و السرقة والحرابة و الردة و البغي.
ويسميها الفقهاء “الحدود” دون إضافة لفظ جرائم إليها ،وعقوباتها تسمى الحدود أيضا ،ولكنها تميز بالجريمة التي فرضت
عليها فيقال :حد السرقة  ،حد الشرب  ،ويقصد من ذلك عقوبة السرقة وعقوبة الشرب.
القسم الثاني :جرائم القصاص والدية :وهي الجرائم التعاقب عليها بقصاص أو دية ،وكل من القصاص والدية عقوبة
مقدرة حقا لألفراد ،ومعنى أنها مقدرة أنها ذات حد واحد ،فليس لها حد أعلى وحد أدنى تتراوح بينهما ،ومعنى أنها حق
لألفراد أن للمجني عليه أن يعفو عنها إذا شاء ،فإذا عفا أسقط العفو العقوبة المعفو عنها.
وجرائم القصاص والدية خمس :القتل العمد والقتل شبه العمد والقتل الخطأ والجناية على ما دون النفس عمدا والجناية
على ما دون النفس خطأ.
ومعنى الجناية على ما دون النفس :االعتداء الذي ال يؤدي للموت كالجرح والضرب.
ويتكلم الفقهاء عن هذا القسم عادة تحت عنوان الجنايات ،متأثرين في ذلك بما تعارفوا عليه من إطالق لفظ الجناية على
هذه األفعال ،.. 21ولكن بعض الفقهاء يتكلمون عن هذا القسم تحت عنوان الجراح .22ناظرين إلى أن الجراحة هي أكثر
طرق االعتداء ،كما أن بعض الفقهاء يؤثرون لفظ الدماء عنوانا لهذا القسم.23
القسم الثالث :جرائم التعازير :هي الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة أو أكثر من عقوبات التعزير ،ومعنى التعزير
التأديب ،وقد جرت الشريعة على عدم تحديد عقوبة كل جريمة تعزيرية ،واكتفت بتقرير مجموعة من العقوبات لهذه
الجرائم تبدأ بأخف العقوبات وتنتهي بأشدها  ،وتركت للقاضي أن يختار العقوبة أو العقوبات في كل جريمة بما يالئم
ظروف الجريمة وظروف المجرم ،فالعقوبات في الجرائم التعزير غير مقدرة .وجرائم التعزير غير محدودة كما هو
الحال في جرائم الحدود أو جرائم القصاص والدية ،وليس في اإلمكان تحديدها .وقد نصت الشريعة على بعضها وهو ما
يعتبر جريمة في كل وقت كالربا وخيانة األمانة والسب والرشوة ،وتركت ألولي األمر النص على بعضها اآلخر ،وهو
القسم األكبر من الجرائم التعازير ،ولكن الشريعة لم تترك ألولي األمر الحرية في النص على هذه الجرائم بل أوجبت أن
يكون التحريم بحسب ما تقتضيه حال الجماعة وتنظيمها والدفاع عن مصالحها ونظامها العام.
هذه هي تقسيات الجرائم من حيث العموم كما هي في كتب الفقه حدود وقصاص وتعازير .وأما من حيث مشموالت في
مفصلة كما في تقسيمها عند الشيخ محمد أبو زهرة فقسمها إلى :الجرائم من حيثيات أخرى فقسمها إلى جرائم من حيث
المصلحة المعتبرة ،ومن حيث قوة االعتداء  ،ومن حيث الجرائم اإليجابية والجرائم السلبية ،ومن حيث الجرائم المقصودة
.24
وغير المقصودة ،والجرائم على الجماعة والجرائم على اآلحاد ،والجرائم السياسية وجرائم الرأي
المبحث الثاني :المقاصد الشرعية من تشريع األحكام
المحور الثالث :تعريف المقاصد
تعريف المقاصد لغة واصطالحاً:
يقال  :قصد يقصد قصدا والمقصد مصدر ميمي واسم المكان منه  :مقصد ويجمع على مقاصد واألصل في كلمة قصد :قصد
إلى الشيء وله وإلي.
 21بدائع الصنائع  ،233/ 7اإلقناع  ،162/ 4البجيرمي على المنهج 129/ 4
 22المغني محمد موفق الدين عبداهلل بن أحمد بن قدامة المقدسي مكتبة القاهرة 271/8 1968 -1388
 23مواهب الجليل للحطاب  / 6تحفة المحتاج  1230/ 4ما سبق عن التشريع الجنائي في الفقه اإلسالمي عبد القادر عوده  78 /1وانظر مقاصد الشريعة في التشريع الجنائي الدكتور حسن إبراهيم الهنداوي 61
 24الجريمة محمد أبو زهرة  .168 – 64وهناك تقسيمات أخرى أنظر التشريع الجنائي في الفقه اإلسالمي عبد القادر عودة 79 /1و 444والسياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية تقي الدين أحمد
بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني  96/1وما بعدها الطبعة األولى المملكة العربية السعودية 1418

لمقصد :الوجهة ،واَ ْ
المقاصد لغة :جمع مقصد ،واَ ْ
لمقصد :موضع القصد ،وهما من القصد.والقصد في اللغة :إتيان الشيء،
25
أو استقامة الطريقة ،أو العدل ،وهو التوسط بين الطرفين مع عدم اإلفراط أو التفريط .
المقاصد اصطالحاً:
والح َكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها .
عرف ابن عاشور مقاصد الشريعة بقوله :هي المعاني ِ
وزاد نور الدين الخادمي على تعريف ابن عاشور قوله :المقاصد :هي المعاني الملحوظة في األحكام الشرعية والمترتبة
عليها سواء أكانت تلك المعاني ِح َكماً جزئية أم مصالح كلية أم سمات إجمالية  ،وهي تتجمع ضمن هدف وهو تقرير
عبودية اهلل ومصلحة اإلنسان في الدارين.26
المحور الرابع :المعنى العام للمقاصد
قال الشاطبي ”:تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق  .وهذه المقاصد ال تعدو ثالثة أقسام :أحدها :أن
تكون ضرورية ،والثاني :حاجية والثالث :أن تكون تحسينية .ثم فصل في هذه الثالثة .27وقال اآلمدي “ المقصود من
شرع الحكم إما جلب منفعة أو دفع مضرة أو مجموع األمرين“ 28ويقول اإلمام الشاطبي مبينا أن االستقراء يوصل إلى
اعتبار المصالح وأنها قطعية “ :أن استقراء الشريعة يفيد علما قطعيا بأن الشريعة إنما وضعت لمصالح العباد ،وأن هذا
التعليل مستمر في جميع تفاصيل الشريعة “ 29وقال العز ابن عبد السالم « :من تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح
ودرء المفاسد حصل له من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن هذه المصلحة ال يجوز إهمالها وأن هذه المفسدة ال يجوز
قربانها  ،وإن لم يكن فيها إجماع وال نص وال قياس خاص « .30و يقول الطاهر بن عاشور »:قصد الشريعة من التشريع
حفظ نظام العالم ،وضبط تصرف الناس فيه على وجه يعصم من التفاسد والتهالك ،وذلك إنما يكون بتحصيل المصالح،
واجتنابا لمفاسد ،على حسب ما يتحقق به معنى المصلحة والمفسدة».31
المحور الخامس :الضرورات وتقسيمها
ً
أوال :المقاصد الشرعية الضرورية
التعريف:
 -1الضرورة في اللغة  :اسم من االضطرار ،واالضطرار :االحتياج الشديد .تقول :حملتني الضرورة على كذا وكذا ،وقد
ض ٌ
َ ْ َْ
ول َ .ف َّ
اج ٌة َو َم ْن َف َع ٌة َو ِزي َن ٌة َو ُف ُ
ير َه ُ
ْس ُة َم َرا ِت َب َ
ور ُة
الض ُر َ
ض ُر َ
ور ٌة َو َح َ
اه َنا َخم َ
اضطر فالن إلى كذا وكذا .و ِفي فت ِح الق ِد ِ
ْ
ُل ْال َح َرام َ .و ْال َح َ ُ ْ
َّ َ َ
ار َب ُه َ ,و َه َذا يُب ُ َ َ َ
بُلُ ُ
وغ ُه َح ًّدا ْ
إن لَ ْم َي َت َنا َو ْل ْال َم ْمنُ َ
َج ْد َما يَأ ُكلُ ُه لَ ْم
وع َهلَ َك َإذا َق َ
اجة َكال َجا ِئ ِع ال ِذي ل ْو ل ْم ي ِ
ِ
يح تناو ْ ْ ِ
َ
ْ
َّ
ْ
ْ
ُ
ُ
َّ
ْ
َ
َ
َ
الص ْوم َ .وال َم ْن َف َعة كال ِذي يَش َت ِهي ُخب َ
ْر أنَّ ُه يَك ُ
ُر,
ْز الب ِّ
يح ال َح َرا َم َ ,وي ُِب ُ
ون ِفي َج ْه ٍد َو َم َشق ٍة َو َهذا ال ي ُِب ُ
يح ال ِفط َر ِفي َّ
َي ْهلِ ْك َغي َ
ِ
َولَ ْح َم ْال َغ َنم َو َّ
ض ُ
ول التَّ َو ُّس ُع بأَ ْك ِل ْال َح َرام َو ُّ
الزي َن ُة َك ْالم ْ
الد ِس َم َو ِّ
الس َّك َرَ ,و ْال َم ْف ُ
الط َعا َم َّ
الش ْب َهة.32
ُش َت ِهي ْال َح ْل َوى َو ُّ
ِ
ِ
ِ
وعرفها الجرجاني :بأنها النازل مما ال مدفع له.33
وهي عند الفقهاء :بلوغ اإلنسان حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب  ،كالمضطر لألكل واللبس بحيث لو بقي جائعا
أو عريانا لمات ،أو تلف منه عضو ،وهذا يبيح تناول المحرم.34
 25لسان العرب البن منظور ومختار الصحاح محمد بن أبي بكرالرازي والمصباح المنيرللفيومي
 26علم المقاصد الشرعية  17/1مكتبة العبيكان ط األولى 2001 -1412
 27الموافقات 18/ 2إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشهير بالشاطبي تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان  ،دار ابن عفان الطبعة األولى 1997 -1417
 28قواعد الحكام في مصالح النام أبو محمد عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السالم 189/2مراجعة طه عبد الرؤوف سالم دار الكتب العلمية 1991 -1414
 29الشاطبي أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي الموافقات  12/2و نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي  124/1أحمد الريسوني الطبعة الثانية 1992 -1412وطبعة الدار العالمية
للكتاب اإلسالمي ،الرياض ص  –124السعودية والمعهد العالمي للفكر اإلسالمي 1995 –1416سلسلة الرسائل الجامعية
 30قواعد األحكام  160/2ومقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية الدكتور محمد مسعد اليوبي  23و 25الطبعة األولى دار الهجرة للنشر والتوزيع  1998 – 1418المملكة العربية السعودية
 31مقاصد الشريعة اإلسالمية الطاهر بن عاشور 299طبع دار النفائس األردن ١٤٢١ه  ٢٠٠١م
 32غمز عيون البصائر شرح األشباه والنظائر البن نجيم  277 / 1ط  .دار الكتب العلمية .
 33التعريفات للجرجاني ص  180ط دار الكتاب العربي  .وللمزيد تنظر الموسوعة الفقهية 191/28
 34غمز عيون البصائر شرح األشباه والنظائر  277/1طبع دار الكتب العلمية
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وقد عرف الشاطبي الضرورة تعريفاً جامعا « بأنه ال بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا ،بحيث إذا فقدت لم تجر
مصالح الدنيا على استقامة ،بل على فساد وتهارج وفوت حياة وفي األخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران
المبين» 35ان وقال ابن عاشور « إن فقد الضروريات وتخلفها يصير األمة شبيهة بأحوال األنعام  ،بحيث ال تكون على
الحالة التي أرادها الشارع منها ،وقد يفضي بعض ذلك االختالل إلى االضمحالل اآلجل ،بتفاني بعضها ببعض ،أو تسلط
العدو عليها ،إذا كانت بمرصد من األمم المعادية لها ،أو الطامعة في االستيالء .36وهذه التعاريف تلتقي في أن الضرورة
ما ال تصلح حياة الناس إال به.
وقواعد الضرورات تجري على أن الضروري عند التعارض مقدم على الحاجي ،والحاجي مقدم على التحسيني عند التعارض.
وقد حصر اإلمام الغزالي الضرورات بخمس فقال :مقصود الشرع من الخلق خمسة ،وهو :أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم
وعقلهم ونسلهم ومالهم ،فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول الخمسة فهو مصلحة ،وكل ما يفوت هذه األصول فهو مفسدة
37
ودفعها مصلحة .وهذه األصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضرورات ،فهي أقوى المراتب في المصالح.
ثانياً :المقاصد الشرعية الحاجية:
قال الغزالي الحاجي « ال ضرورة إليه ،لكنه محتاج إليه في اقتناء المصالح» فال يؤدي فقده إلى اضطراب أحوال الناس
ومعايشهم ،ولكن يؤدي إلى حرج وضيق فهو مما يحتاجه الناس ليسر حياتهم ومعاشهم .فهي في مقام المكمل للضروري
38
« وعناية الشريعة بالحاجي تقرب من عنايتها بالضروري ،ولذلك رتبت الحد على تفويت بعض أنواعه كحد القذف «
واصطالحا :هي كما عرفها الشاطبي  -ما يفتقر إليه من حيث التوسعة  ،ورفع الضيق المؤدي  -في الغالب  -إلى الحرج
والمشقة الالحقة بفوت المطلوب ،فإذا لم تراع دخل على المكلفين  -على الجملة  -الحرج والمشقة.39
ثالثاً :المقاصد الشرعية التحسينية
وهي كما قال الغزالي « :ما ال يرجع إلى ضرورة وال حاجة ،ولكن يقع موقع التحسين والتزيين والتيسير للمزايا
والمزائد ،ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعامالت « فهي من األمور التي تتطلبها المروءة واآلداب والذوق
العام ،ويحتاج إليها الناس لتيسير شؤون الحياة على أحسن وجه ،وأكمل أسلوب ،وأقوم نهج ،وإذا فقدت هذه األمور فال
تختل شؤون الحياة ،وال ينتاب الناس الحرج والمشقة ،فهي في مقام التكميل للحاجي .التشريع الجنائي عبد القادر عودة
وفيه تفصيل مناسب بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات.40
وقد شرع اهلل لحفظ هذه الضروريات أحكاما لوجودها  ،وأخرى للمحافظة عليها حتى ال تنعدم بعد الوجود  ،ووجوب
المحافظة على هذه األمور معلوم على سبيل القطع ،فقد علم على القطع أن حفظ النفس والعقل والبضع والمال مقصود
وحرم الزنا دفعا للفساد ومنع التعدي على
وحرم الخمر ألنه يزيل العقلّ ،
في الشرع فجعل القتل سببا إليجاب القصاصّ ،
حق الغير ،وأوجب الضمان ،ومعاقبة السارق وقاطع الطريق .41وأطلق العلماء على هذه األمور الخمسة اسم الكليات
42
الخمسة التي تعتبر عندهم أصوال للشريعة.

 35الموافقات 7 /1
 36مقاصد الشريعة اإلسالمية  300ومقاصد الشريعة اإلسالمية الدكتور محمد ين مسعد اليوبي 181
 37المستصفى من علم األصول ،محمد بن محمد بن حامد الغزالي 174/1تحقيق محمد عبد السالم عبد الشافي دار الكتب العلمية1993 ،-1413
 2المستصفى 289/1
 38مقاصد الشريعة اإلسالمية البن عاشور ٣٠٧
 39الموافقات للشاطبي  11 - 10\2ط دار المعرفة
 40المستصفى  175/1و  204أبو حامد محمد بم محمد الغزالي الطوسي تحقيق محمد عبد السالم عبد الشافي ط األولى 1993 -1413
 41شفاء الغليل الغزالي 103
 42مقاصد العقوبات في الشريعة اإلسالمية عزوز علي  39األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية -العدد2011 -7

المحور السادس :أقسام المقاصد باعتبار األحكام الشرعية
تنقسم المقاصد إلى ثالثة أقسام  :عامة ،وخاصة ،وجزئية:
 -1المقاصد العامة :وتتمثل في أسس خمسة ،وهي :الفطرة السليمة ،والرحمة ،والسماحة ،واألمن وسالمة المجتمع ،والتضامن.
 -2المقاصد الخاصة :وتظهر في العدل ،وحفظ نظام األمة ،والزجر ،والتأديب ،وكذا معالجة طبيعة اإلنسان ،وطهرة للذنوب.
 -3المقاصد الجزئية :والتي تستنبط من كل حكم جزئي ،ويرتبط حكم الجزئي بكليه قال الشاطبي في « :مسألة حفظ
النفوس ،فإن حفظها مقطوع بقصد الشارع إليه ،ثم شرع القصاص حفظا للنفوس ،فقتل النفس في القصاص محافظة
عليها بالقصد ،ويلزم من ذلك تخلف جزئي من جزئيات الكلي المحافظ عليه ،وهو إتالف هذه النفس لعارض عرض.
وهو الجناية على النفس ،فإهمال هذا الجزئي في كليه من جهة المحافظة على جزئي في كليه أيضا ،وهو النفس المجني
عليها فصار عين اعتبار الجزئي في كليه هوعين إهمال الجزئي .ص 50الشاطبي ،الموافقات عني بضبطه وتفصيله
وتراجمه األستاذ محمد (عبد اهلل دراز  1395 - 26 /2هـ  1975 -م
المبحث الثالث :هدف العقوبة ومقاصدها
المحورالسابع :تأصيل عام لمقاصد العقوبات
العقوبات ـ كما سبق ـ «موانع قبل الفعل زواجر بعده ،أي أن العلم بشرعيتها يمنع اإلقدام على الفعل وإيقاعها بعده يمنع
العودة إليه» ،فالقضية ليست قضية عدالة العقوبات في الشريعة اإلسالمية وموافقتها لحقوق اإلنسان ،أو مدى مخالفتها
له ،بقدر ما هي نوع من المواجهة الفكرية والحضارية .فالعقوبات الدنيوية العاجلة جاءت لتقويم طبيعة اإلنسان غير
السوي ،الذي تحكم الرغبات والشهوات سلوكه االجتماعي وليس سلوكه الفردي فقط ،فالعقوبة في اإلسالم ،مرتبطة
بأثرها وموقعها من النظام االجتماعي اإلسالمي ولم «يفطن الفكر اإلنساني الوضعي للصلة الوثيقة بين الجريمة والحالة
االجتماعية إال منذ زمن قريب ،ولكن الشريعة اإلسالمية -صنع اهلل -جهرت بالصلة الوثيقة بين الجريمة والحالة
االجتماعية» 43.ومن يستقرئ أحكام الشرع في شأن العقوبات يدرك أن أساس فكرة العقوبة في الفقه اإلسالمي نابعة من
مصالح الناس العامة والخاصة ،التي ال تحفظ إال بدفع المفاسد األخالقية ،والتجاوزات غير الشرعية « ،ولكن النهي عن
الفعل أو األمر بإتيانه ال يكفي وحده لحمل الناس على إتيان الفعل أو االنتهاء عنه ،ولوال العقاب لكانت األوامر والنواهي
أموراً وضرباً من العبث ،فالعقاب هو الذي يجعل لألمر والنهي معنى مفهوماً ،وال شك أن بعض الناس يفعلون الفعل ألنه
مأمور به ،وينتهون عنه ألنه منهي عه شرعاً
ً
وعقال ،نصاً وإجماعاً ،حذراً من العقوبة ،وخوفاً من النكال ،وأيضا حياء
ً
ً
ً
وخجال أن يكونوا عاصين ،ومبادرة للطاعة هلل سبحانه وتعالى ،وتطبيقا ألوامره واالنتهاء عن نواهيه ،وتحقيقا لمصلحة
الجماعة ،ولكن أمثال هؤالء قليلون جداً ،واألحكام تشرع للكثرة الغالبة ،ال لمثل هذه القلة النادرة.
إن الشريعة اإلسالمية اعتبرت بعض األفعال جرائم وعاقبت عليها ،لحفظ مصالح الناس ،ولصيانة النظام الذي تقوم عليه
الجماعة ،ولضمان بقاء الجماعة قوية متضامنة متحلية باألخالق الفاضلة .44ويلفت إمام الحرمين إلى لطيفة في مقاصد
الشريعة الكلية فيقول  :المقاصد الكلية في القضايا الشرعية « :أن مضمونها دعاء إلى مكارم األخالق ندبا واستحبابا،
وحتما وإيجابا ،والزجر عن الفواحش وما يخالف المعالي ،تحريما وحظرا ،وكراهية تبين عيافة وحجرا ،وإباحة تغني
عن الفواحش ،كإباحة النكاح المغني عن السفاح ،أو تعين على الطاعة ،وتعضد أسباب القوة واالستطاعة .ثم يبين مقصد
العقوبات ومسوغها الشرعي فيقول :لما جبلت النفوس على حب العاجل ،والتطلع إلى الضنة بالحاصل ،والتعلق في
تحصيل الدنيا بالوصائل والوسائل ،واالستهانة بالمهالك والغوائل ،والتهالك على جمع الحطام من غير تماسك وتمالك;
وهذا يجر التنافس واالزدحام ،والنزاع والخصام ،واقتحام الخطوب العظام ،فاقتضى الشرع فيصال بين الحالل والحرام،
وإنصافا وانتصافا بين طبقات األنام ،وتعليق اإلقدام على القرب والطاعات بالفوز بالثواب ،فيربط اقتحام اآلثام بالعقاب.
ثم لم ينحجز معظم الناس عن الهوى بالوعد والوعيد ،والترغيب والتهذيب ،فقيض اهلل السالطين وأولي األمر وازعين،
45
ليوفروا الحقوق على مستحقيها ،ويبلغوا الحظوظ ذويها ،ويكفوا المعتدين«
 43العقوبة في الفقه اإلسالمي ،الدكتور أحمد بهنسي .23 ،مرجع العقوبات بين مقاصد الشريعة وحقوق اإلنسان محمد زاهد غول بحث نشر في ميثاق الرابطة 2013 - 01 - 03
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ومما استقر عند الفقهاء مما توصلوا إليه باستقراء أحكام الشرع كتابا وسنة أن أمور الشرع مبنية على مقاصدها أي أن
الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك األمر.
وينبني على قاعدة أن األمور بمقاصدها كما جاء في درر الحكام قال  « :النية التي ال تقترن بفعل ظاهري ال تترتب
عليها أحكام شرعية .فلو طلق شخص زوجته في قلبه أو باع فرسه ولم ينطق بلسانه ال يترتب على ذلك الفعل الباطني
حكم؛ ألن األحكام الشرعية تتعلق بالظواهر.وكذا لو اشترى شخص ماال بقصد أن يوقفه وبعد أن اشتراه لم يتكلم بما
يدل على وقفه ذلك المال فال يصير وقفا.46
فعلة التجريم والعقاب هو أن األفعال المعتبرة جرائم يؤمر بها أو ينهى عنها ،ألن في إتيانها أو في تركها ضررا بنظام
الجماعة أو عقائدها ،أو بحياة أفرادها ،أو بأموالهم ،أو بأعراضهم ،أو بمشاعرهم ،أو بغير ذلك من شتى االعتبارات التي
تستوجب حال الجماعة صيانتها وعدم التفريط فيها.
وقد شرع العقاب على الجريمة لمنع الناس من اقترافها ؛ ألن النهي عن الفعل أو األمر بإتيانه ال يكفي وحده لحمل الناس
على إتيان الفعل أو االنتهاء عنه ،ولوال العقاب لكانت األوامر والنواهي أمورا ضائعة وضربا من العبث ،فالعقاب هو
الذي يجعل لألمن والنهي مفهوما ونتيجة مرجوة ،وهو الذي يزجر الناس عن الجرائم ،ويمنع الفساد في األرض ،ويحمل
الناس على االبتعاد عما يضرهم ،أو فعل ما فيه خيرهم وصالحهم.
ومما يستحق التنويه به أن العقوبات وإن شرعت للمصلحة العامة فإنها ليست في ذاتها مصالح بل هي مفاسد ،ولكن
الشريعة أوجبتها ألنها تؤدي إلى مصلحة الجماعة الحقيقية ،وإلى صيانة هذه المصلحة .وربما كانت الجرائم مصالح،
ولكن الشريعة نهت عنها؛ ال لكونها مصالح ،بل ألدائها إلى المفاسد ،فالزنا وشرب الخمر والنصب واختالس مال الغير
وهجر األسرة واالمتناع عن إخراج الزكاة  -كل ذلك قد يكون فيه مصلحة لألفراد ،ولكنها مصالح ليس لها اعتبار في
نظر الشارع ،وقد نهى عنها؛ ال لكونها مصالح ،بل ألنها تؤدي إلى فساد الجماعة.
واألفعال التي هي مصلحة محضة أو قليلة جدا ،وأكثر األفعال تختلط فيها المصالح والمفاسد ،واإلنسان بطبعه يؤثر ما
رجحت مصلحته على مفسدته ،وينفر مما ترجح مفسدته على مصلحته ،ولكنه في اختياره ينظر لنفسه ال للجماعة ،فيؤثر
ما فيه مصلحته ولو أضر بالجماعة ،وينفر مما يراه مفسدة عليه ولو كان فيه مصلحة الجماعة .وقد شرعت العقوبات
بما فيها من التهديد والوعيد والزجر عالجا لطبيعة اإلنسان ،فإن اإلنسان إذا نظر إلى مصلحته الخاصة وما يترتب عليها
من العقوبات نفر منها بطبعه ،لرجحان المفسدة على المصلحة.
ويمكن القول أن المقصد والغاية من العقوبة في الشريعة و القوانين الوضعية تتفق في أن الغرض من تقرير الجرائم
والعقاب عليها هو حفظ مصلحة الجماعة  ،وصيانة نظامها ،وضمان بقائها .ولكن الشريعة  -بالرغم من هذا االتفاق
الظاهر  -تختلف عن القوانين الوضعية من وجهة األخالق فإن الشريعة تعتبراألخالق الفاضلة أولى الدعائم التي يقوم
عليها المجتمع ،ولهذا فهي تحرص على حماية األخالق وتتشدد في هذه الحماية بحيث تكاد تعاقب على كل األفعال التي
تمس األخالق .أما القوانين الوضعية ،فتكاد تهمل المسائل األخالقية إهماال تاما ،وال تعني بها إال إذا أصاب ضررها
47
المباشر األفراد أو األمن أو النظام العام.
ويعد ضربا من األوهام عند علماء القانون الغربيين ومن حذا حذوهم أن يقال إن العقوبة في اإلسالم رحمة وليست بنكاية.
وهذا صحيح فالعقوبات في التشريع اإلسالمي عبارة عن زواجر للجاني وغيره على حد سواء وال يقصد منها األذى
واأللم أصالة وإن نتج عنها تبعا  .والعقوبات في الوقت ذاته جوابر  :العقوبة فيها رحمة بالجاني إذ هي من الجوابر تجبر
َ
ما وقع فيه المسلم من اإلثم وتدفع ما قد يصيبه من األذى في اآلخرة  .ودليل ذلك َّ
نبي اهللِ صلَّى
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َّ
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ُ
ُ
أصبت ًّ
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ُ
ْ
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ولقد بلغ من سعة رحمة اهلل وجوده أن من مقاصده الشرعية عدم إيقاع العقوبة  .ويبدوا غريبا كل الغرابة ان يقال عن
مقاصد الشارع عدم إيقاع العقوبة .49،هذا صحيح إذ ليس من أهداف التشريع التي يسعى إليها إيقاع العقوبات بقدر ما
هو السعي إليقاعها وعدم تعطيلها لدفع الضررعن الناس ،فالعقوبات من باب الوسائل ال المقاصد بل القصد عدم تعطيلها
لدفع الضرر عن الناس  .وفي هذا يقول ابن عاشور « ولذلك لم يجز ان تكون الزواجر والعقوبات والحدود إال إصالحا
لحال الناس بما هوالالزم في نفعهم دون ما دونه ودون ما فوقه ؛ ألنه لو أصلحهم ما دونه لما تجاوزته الشريعة إلى ما
فوقه  ،ولو كان العقاب فوق الالزم للنفع لكان قد خرج إلى النكاية دون مجرد اإلصالح « قال تعالى  « :ما يفعل اهلل
بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان اهلل شاكرا عليما « النساء .50 147:ويقول أيضا « :لم يجز أن تكون الزواجر والعقوبات
والحدود إال إصالحاً لحال الناس بما هو الالزم في نفعهم ،دون ما دونه ،ودون ما فوقه ،ألنه لو أصلحهم ما دونه لما
تجاوزت الشريعة إلى ما فوقه ،وألنه لو كان العقاب فوق الالزم للنفع لكان قد خرج إلى النكاية دون مجرد اإلصالح،
ولهذا كان معظم العقوبات أذى في األبدان ،ألنه األذى الذي ال يختلف إحساس البشر في التألم فيه ،بخالف العقوبة بالمال
فإنها لم تجئ في الشريعة وإنما جاء غرم الضرر» 51ويقول ابن القيم « :ولوال عقوبة الجناة والمفسدين ألهلك الناس
بعضهم بعضاً ،وفسد نظام العالم ،وصارت حال الدواب واألنعام الوحوش أحسن من حال بني آدم «.52
المحور الثامن :مقاصد العقوبات بين حقوق اهلل وحقوق العباد
ووفقا لهذا التقسيم فإن حقوق اهلل تعالى يعني أنها ال تقبل اإلسقاط ال من األفراد وال من الجماعة ،وتعتبر العقوبة حقا هلل
تعالى في الشريعة كلما استوجبتها المصلحة العامة ،وهي دفع الفساد عن الناس وتحقيق الصيانة والسالمة لهم ،وكل جريمة
يرجع فسادها إلى العامة ،وتعود منفعة عقوبتها عليهم تعتبر العقوبة المقررة عليها حقا هلل تعالى تأكيدا لتحصيل المنفعة،
وتحقيقا لدفع الفساد والمضرة ؛ إذ اعتبار العقوبة حقا هلل تعالى يؤدي إلى عدم إسقاط العقوبة بإسقاط األفراد أو الجماعة لها.
أما حقوق العباد فمنها ما يقع من جرائم القصاص والدية ،وهي الجرائم التي يعاقب عليها بقصاص أو دية ،وكل من القصاص
والدية عقوبة مقدرة حقا لألفراد ،ومعنى أنها مقدرة لذلك أنها ذات حد واحد ،فليس لها حد أعلى وحد أدنى تتراوح بينهما،
ومعنى أنها حق لألفراد أن المجني عليه له أن يعفو عنها إذا شاء ،فإذا عفا أسقط العفو العقوبة المعفو عنها.53
المحور التاسع  :المقاصد الشرعية في القصاص والحدود والتعازير
ً
أوال المقاصد الشرعية في القصاص:
تعريف القصاص :من قص ،ويعني تتبع األثر ،ومن معانيه :القود
قال الفيومي :غلب استعمال القصاص في قتل القاتل ،وجرح الجارح ،وقطع القاطع .محمد ابن أبي بكر الرازي مختار
الصحاح والمصباح المنير للفيومي
أما في االصطالح فالقصاص :أن يفعل بالفاعل الجاني مثل ما فعل واألصل في ذلك قول اهلل تعالى  « :ولكم في القصاص
حياة يا ألي األلباب لعلكم تتقون « البقرة١٧٩ :
اص َحيَا ٌة } هذا من الكالم البليغ الوجيز ،ومعناه :ال يقتل بعضكم بعضاً؛
قال القرطبي« :قوله تعالىَ { :ولَ ُك ْم ِفي ْال ِق َ
ص ِ
ّ
َ
مخافة
وتحقق الحكم فيه ازدجر من يريد قتل آخر،
الس ّدي عن أبي مالك .والمعنى :أن القصاص إذا أقيم
رواه سفيان عن ُّ
ً
ً
أن يقتص منه فحييا بذلك معا .وكانت العرب إذا قتل الرجل اآلخر َح ِم َي قبيالهما وتقاتلوا ،وكان ذلك داعيا إلى قتل
العدد الكثير؛ فلما شرع اهلل القصاص َق ِنع الكل به وتركوا االقتتال؛ فلهم في ذلك حياة .54ويقول ابن القيم في بيان الحكمة
من القصاص وبيان فوائده فلوال القصاص لفسد العالم وأهلك الناس بعضهم بعضاً ابتداء واستيفاء ،فكأن القصاص دفعاً
لمفسدة التجرئ على الدماء بالجناية وباالستيفاء ،وقد قالت العرب في جاهليتها «،القتل أنفى للقتل » وبسفك الدماء تحقن
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 51مقاصد الشريعة اإلسالمية  ٣٣٧والجريمة والعقوبة محمد أبو زهرة 50
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الدماء ،فلم تغسل النجاسة بالنجاسة ،بل الجناية نجاسة ،والقصاص طهرة ،وإذا لم يكن بد من موت القاتل ،ومن استحق
55
القتل فموته بالسيف أنفع له في عاجلته وآجلته«.
المقاصد الشرعية للقصاص في حال الجناية على النفس :هو الحفاظ على الدين  ،والحفاظ على النفس اإلنسانية  ،وإرضاء
أولياء المجني عليه ،وزجر وردع المقتدي بالجناة ،وتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع ،والمحافظة على نظام المجتمع،
وتحقيق األمن االجتماعي.
والمقاصد في الجناية على ما دون النفس عديدة أهمها  :الحفاظ على سالمة أعضاء أفراد المجتمع ،وإرضاء المجني عليه
وأوليائه ،وتأديب الجاني ،و تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع وتحقيق األمن االجتماعي والمحافظة عليه
ثانياً المقاصد الشرعية في الحدود:
الحرابة من الحرب التي هي نقيض السلم :يقال :حاربه محاربة ،وحرابا  ،أو من الحرب .بفتح الراء :وهو السلب.
56
وجمعها حروب.
والحرابة في االصطالح وتسمى قطع الطريق عند أكثر الفقهاء هي البروز ألخذ مال ،أو لقتل ،أو إلرعاب على سبيل
المجاهرة مكابرة .قال خليل وشارحه :المحارب قاطع الطريق لمنع مرور بها أو ألخذ مال مسلم أو غيره من المعصومين
كذمي ومعاهد والبضع أحرى من المال فمن خرج إلخافة السبيل قاصدا الغلبة على الفروج فهو محارب الن الغلبة عليها
57
أقبح من الغلبة على المال.
وحد الحرابة لحفظ الدين :ألن المحارب منتهك لحرمات اهلل في بني جنسه ،ومفسد لدينه الذي هو أساس الضروريات،
ومستحق لسخط اهلل تعالى في الدنيا واآلخرة ،كما ورد في كالم اهلل تعالى .وفيه حفظ النفس :فالمحارب يقتل األبرياء
ويزهق األرواح ويقطع األطراف ،فلذلك شرع حد الحرابة وشدد فيه لحفظ نفوس الناس من اإلزهاق ،وجوارحهم من
اإلتالف ،على أيدي قطاع الطريق والمحاربين .وفيه حفظ النسل واألعراض ؛ ألن المحارب قد يتعدى على النسل
واألعراض بارتكاب فاحشة الزنا ،و حفظ األموال :لتحقيق العدل واألمن االجتماعي  .ويضاف الى تحقيق هذه المقاصد
أو بعضها :حد شرب الخمر .وحد الزنا وحد القذف وحد السرقة.
ومقصد حد الردة :الحفاظ على الدين وزجر وردع من تسول له نفسه بذلك ،وحفظ نظام المجتمع .ولولم يقام الحد على
المرتد النهدم الدين بدخول المغرضين ثم خروجهم  ،ولتزعزع واضرب إيمان الناس وأحوالهم .وهو نظير الخيانة العامة
في عرف الناس والقانون اليوم.
ثالثاً المقاصد الشرعية في التعزير:
التعزير في اللغة :أصله من العزر ،وعزر فالناً :منعه ورده ،والتعزير :التأديب وسميت العقوبة تعزيراً ألن من شأنها
أن تدفع الجاني وترده عن ارتكاب الجرائم أو العودة إليها.
أما في االصطالح :فهو عقوبة غير مقدرة شرعاً ،تجب حقاً هلل ،أو آلدمي ،في كل معصية ليس فيها حد وال كفارة غالباً.58
أما مقاصد التشريع من التعازير فهو :حفظ المقاصد الضرورية والحاجية والتحسينية للشريعة اإلسالمية ألن ارتكاب المعاصي
هي تفويت ألحدى المصالح التي شرعها اهلل لعباده ،لذلك شرعت العقوبة حفظاً لهذه المصالح ورعاية لها قال العز بن عبد
السالم :التعزيرات دفعاً لمفاسد المعاصي والمخالفات ،وهي إما حفظاً لحقوق اهلل تعالى ،أو لحقوق عباده  ،أو للحقين جميعاً.
وفيه تأديب الجاني وزجره فعقوبة التعزير التي توقع بالجاني إنما هي زاجرة له عن الوقوع في المعاصي والمخالفات،
ومانعة له من ارتكاب الجنايات ،وتهدف أيضاً إلى إصالح الجاني وتهذيبه ،وليس التعزير للتعذيب ،وإهدار اآلدمية،
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وإضاعة للحقوق اإلنسانية ،قال العز بن عبد السالم « وأما التعزيرات فزواجر عن ذنوب لم تشرع فيها حدود وال
كفارات ،وهي متفاوتة بتفاوت الذنوب في القبح واإليذاء « .59وفيه ردع من يفكر بارتكاب ما يفوت حقاً هلل تعالى أو للناس
مما ليس بحد :فمن يفكر بارتكاب ما يستحق التعزير ،إن رأى من يعزر في ذنبه وأخطائه ،فإنه يفكر بالعقوبة قبل أن يقدم
على عمله الفاسد .وفيه حفظ أمن المجتمع وقيمه ونظامه  :فالمعاصي تخل بأمن المجتمع ونظامه ،وتفسد قيمه ومبادئه،
وعندما يعلم الجناة وجود عقوبة التعزير على جناياتهم فإنهم يمتنعون عن أفعالهم الفاسدة ،ويأمن المجتمع من شرورهم.
المحور العاشر :شهادات علماء الغرب لمكانة الشريعة اإلسالمية
أن المزاعم الكثيرة التي ساقها أولئك المغرضون من المستشرقين ليست مبنية على أسس علمية ومناقشة جادة للشريعة
اإلسالمية متمثلة في مصادرها التشريعية.
ً
ً
ومجاال تسرح فيه وتبث ما يحلو لها  ،فإن األمر
عقوال تؤثر عليها
وإذا كان لتلك المزاعم في الماضي القريب والبعيد
قد تغير في هذا العصر فلم يعد ذلك التأثير ،وتضيق مجال البث واالنتشار بعدما اطلع المخلصون من المستشرقين
على حقيقة الشريعة ومصادرها وعلى مبادئها ونظرياتها وبعدما بذل علماء المسلمين جهودهم في بيان سمو الشريعة
وصالحيتها لكل زمان ومكان ،وبعد أن طرحت الشريعة اإلسالمية صفاً صفاً مع القوانين الوضعية في المؤتمرات
القانونية الدولية ،وأقرت تلك المؤتمر تفوق الشريعة وسموها وصالحيتها للتطبيق.
وهذه بعض شهادات أكبر علماء الغرب القانونيين وغيرهم:
يقول الدكتور « أيزكو انساباتو « أن الشريعة اإلسالمية تفوق في كثير من بحوثها الشرائع األوربية  ،بل هي التي تعطي
للعالم أرسخ الشرائع ثباتاً.
ويقول العالمة األستاذ « شبيرل « عميد كلية الحقوق بجامعة « فينا» في مؤتمر الحقوق سنة 1927م « :أن البشرية
لتفتخر بانتساب رجل كمحمد ( صلى اهلل عليه وسلم ) إليها ،إذ أنه رغم أميته استطاع قبل بضعة عشر قرناً أن يأتي
بتشريع سنكون نحن األوربيين أسعد ما نكون ،لو وصلنا إلى قمته بعد ألفي سنة».
ويقول الدكتور « هوكنج « أستاذ الفلسفة بجامعة هارفارد في كتابه « روح السياسة العالمية « :أحياناً يتساءل البعض
عما إذا كان نظام اإلسالم يستطيع توليد أفكار جديدة وإصدار أحكام مستقلة تتفق وما تتطلبه الحياة العصرية  ،والجواب
على هذه المسألة هو أن في نظام اإلسالم كل استعداد داخلي للنمو وأما من حيث قابليته للتطور فهو يفضل كثيراً من
النظم والشرائع المماثلة.
والصعوبة ال تنشأ من انعدام وسائل النمو والنهضة في الشرع اإلسالمي ،وإنما في انعدام الميل إلى استخدامه.
ويقول :وإني أشعر أننى على حق حين أقرر أن الشريعة اإلسالمية تحتوي بوفرة على المبادئ الالزمة للنهوض «.
ويقول :الفيلسفوف واألديب العالمي الساخر المعروف « برناردو شو « :أنني دائماً احترم الدين اإلسالمي غاية االحترام لما
فيه من القوة والحيوية فهو وحده الدين الذي يظهر لي أنه يملك « القوة المحولة « ويتمشى مع مصلحة البشر في كل زمان.60
ويقول المؤرخ االنجليزي « ويلز» في كتابه « مالمح تاريخ اإلنسانية » « :إن أوربا مدينة لإلسالم بالجانب األكبر من
قوانينها اإلدارية والتجارية ».
أما المؤرخ الفرنسي « سيديو» فيؤكد :أن قانون نابليون منقول عن كتاب فقهي في مذهب اإلمام مالك هو شرح الدردير على متن خليل.
ويقول جيمس ميتشيز « لقد اتهم اإلسالم في ذلك العصر بأنه خال من التفكير االقتصادي ،بل اتهم بالرجعية الرأسمالية،
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وسر اتهامهم له الجهل باإلسالم ونظمه وروحه ورسالته وتعاليمه السمحة  ،لقد جاء اإلسالم في كافة نظمه وتشريعاته
دعوة تحريرية على الجمود والضعف والرجعية المادية والعقلية فهو توازن وتعادل  ،لقد جاء في نظامه االقتصادي
بقوانين تحقق التعاون بين الطبقات في ظل المحبة كما تكفل التطور الهادف.» ....
ويقول ماسينيون « :يحتل اإلسالم مكاناً وسطاً بين نظريات الرأسمالية والبرجوازية ونظريات البلشفية والشيوعية ،
فالحياة االقتصادية في اإلسالم حياة تراحم وتعاون وتكامل ورحمة  ،حياة إنسانية لها مثلها العليا  ،وتستمدها من رسالتها
وعقيدتها بينما هي في النظرة الرأسمالية والشيوعية على السواء حياة صراع وتقاتل وسيطرة واستعباد  ،صراع تحترق
فيه وتنفى كافة القيم العليا لتبقى قيمة واحدة هي قيمة الرأسمال الفردي والجماعي وبذلك نجد الرأسمالية تنظر إلى اإلنسان
كسلعة وتنظر الشيوعية أليه كآلة مسخرة  ،وينظر اإلسالم إلى المادة كشيء مسخر لخدمة اإلنسان ».
ويقول جوستاف لوبون « :أن العرب المسلمين هم سبب انتشار المدنية في بالد أوربا».
ويقول الشاعر األلماني جوته « :إذا كان هذا هو اإلسالم فنحن جميعاً ندين باإلسالم».61
ومن شهادات المؤتمرات الدولية للقانون تشير إلى بعضها في اآلتي:
في مدينة الهاي سنة 1356هـ 1937 -م انعقد مؤتمر دولي للقانون المقارن دعي إليه األزهر الشريف ،فمثله فيه
مندوبان من كبار العلماء  ،حاضرا فيه عن « المسئولية المدنية والجنائية في الشريعة اإلسالمية وعن استقالل الفقه
اإلسالمي ونفي كل صلة مزعومة بين الشرعية اإلسالمية والقانون الروماني ».
وقد سجل المؤتمر على أثر ذالك قراره التاريخي الهام بالنسبة إلى رجال التشريع الغربي وقد جاء فيه:
 -1اعتبار الشريعة اإلسالمية مصدراً من مصادر التشريع العام.
 -2وأنها حية قابلة للتطوير.
 -3وأنها شرع قائم بذاته ليس مأخوذاً عن غيره.
وفي نفس المدينة  -الهاي  -سنة 1948م انعقد مؤتمر المحامين الدولي الذي اشتركت فيه 53دولة ( ثالث وخمسون دولة
) من أنحاء العالم  ،والذي ضم جمعاً غفيراً من األساتذة والمحامين الالمعين من مختلف األمم واألقطار.
اتخذ هذا المؤتمر  -بناء على اقتراح من لجنة التشريع المقارن فيه ،وعطفاً على ما كان قرره مؤتمر القانون المقارن
السابق ذكره بشأن الشريعة اإلسالمية  -القرار التالي  « :نظراً لما في التشريع اإلسالمي من مرونة وما له من شأن عام،
يجب على جمعية المحامين الدولية ،أن تتبني الدراسة المقارنة لهذا التشريع ،وتشجع عليها ».
وفي سنة 1950م عقدت شعبة الحقوق الشرقية من المجمع الدولي للحقوق المقارنة مؤتمراً للبحث في الفقه اإلسالمي في
كلية الحقوق من جامعة باريس  ،تحت أسم « أسبوع الفقه اإلسالمي » ودعت إليه عدداً كبيراً من أساتذة كليات الحقوق
العربية وغير العربية ،وكليات األزهر الشريف  ،ومن المحامين الفرنسيين والعرب وغيرهم من المستشرقين ،وقد
اشترك فيه أربعة من مصر  ،من األزهر  ،واثنان من سوريا  ،وقد دارت المحاضرات حول موضوعات فقهية خمسة،
عينها المجمع الدولي قبل عام 62ووجهت الدعوة للمحاضرة فيها وهي:
 -1اثبات الملكية.
 -2االستمالك للمصلحة العامة.
 -3المسئولية الجنائية.
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 -4تأثير المذاهب االجتهادية بعضها في بعض.
 -5نظرية الربا في اإلسالم.
وكانت المحاضرات كلها باللغة الفرنسية وخصص لكل موضوع يوم ،وعقب كل محاضرة كانت تفتح مناقشات مهمة
مع المحاضر ،وبين المؤتمرين تطول أو تقصر بحسب الحاجة وتسجل خالصتها.
وفي خالل بعض المناقشات وقف أحد األعضاء ،وهو نقيب سابق للمحاماة في باريس قال  « :أنا ال أعرف كيف أوفق
بين ما كان يحكى لنا عن جمود الفقه اإلسالمي وعدم صلوحه أساساً تشريعياً يفي بحاجات المجتمع العصري المتطور،
وبين ما نسمع اآلن في المحاضرات ومناقشاتها ،مما يثبت خالف ذلك تمماً  ،ببراهين النصوص والمبادئ «.
وفي الختام وضع المؤتمرون باإلجماع هذا التقرير:
« بناء على الفائدة المتحققة من المباحثات التي عرضت أثناء أسبوع الفقه اإلسالمي وما جرى حولها من المناقشات
التي تخلص منها بوضوح:
 -1أن مبادئ الفقه اإلسالمي لها قيمة « حقوقية تشريعية » ال يمارى فيها.
 -2أن اختالف المذاهب الفقهية في هذه المجموعة الحقوقية العظمي ينطوي على ثروة من المفاهيم والمعلومات  ،ومن
األصول الحقوقية وهي مناط اإلعجاب وبها يتمكن الفقه اإلسالمي أن يستجيب لجميع مطالب الحياة الحديثة والتوفيق
بين حاجاتها.
بناء على ما تقدم يعلنون رغبتهم في أن يظل أسبوع الفقه اإلسالمي يتابع أعماله سنة فسنة  ،ويكلفون مكتب المؤتمر
وضع قائمة بالموضوعات التي أظهرت المناقشات ضرورة جعلها أساساً للبحث في الدورة القادمة.
ويأمل المؤتمرون أن تؤلف لجنة لوضع معجم للفقه اإلسالمي يسهل الرجوع إلى مؤلفات هذا الفقه  ،فيكون موسوعة
فقهية تعرض فيه المعلومات الحقوقية اإلسالمية وفقاً لألساليب الحديثة ».63
هذه الشهادات التي أصبحت من العلوم للقاصي والداني  ،ووافق عليها كثير من المستشرقين المعاصرين اليوم  ،تقضي
على مزاعم غير المنصفين من المستشرقين الذين كاد العداء لإلسالم وشرعه أن يكون دأباً لهم وديدناً  ،وخير من
كشف عن هذه الطريقة المنحرفة في التفكير ذلك العالم الكبير ذائع الصيت الدكتور غوستاف لبون حين قال عن بني
ً
محلال نفسيتهم « :المرء عندنا ذو شخصيتين  :الشخصية العصرية التي كونتها الدراسات الخاصة والبيئة الخلقية
قومه
والثقافية ،والشخصية القديمة غير الشاغرة التي جمدت وتحجرت بفعل األجداد ولم تكن سوى خالصة لماض طويل.
والشخصية غير الشاغرة « العقل الباطن » هي التي تتكلم وحدها عندنا ،في الحقيقة  ،وهي التي تملي علينا معتقدات
متماثلة وآراء متشابهة ،وإن اختلفت األسماء ،وقد تكون مثل هذه اآلراء حرة في الظاهر فقط  ،بحيث تكون على غير
ً
محال لالحترام.
حق ،
والحق أن اتباع محمد  -صلى اهلل عليه وسلم  -ظلوا أشد ما عرفته أوربا من األعداء إرهاباً عدة قرون ،وكانت أوربا
ً
فضال عن ارتعاد فرائصها فرقاً منهم ،كما في زمن شارل مارتل أو الحروب الصليبية أو بعد فتح القسطنطينية  ،تشعر
بمذلة الخضوع ألفضلية حضارتهم ،ونفوذهم الذي لم تتحرر منه إال منذ زمن قريب.
وقد تراكمت أوهامنا الموروثة في اإلسالم والمسلمين بتعاقب القرون ،فصارت جزءاً من مزاجنا ،وتشبه هذه األوهام
المتأصلة التي أصبحت طبيعة ثابتة فينا حقد اليهود الخفي العميق على النصارى.
وإذا أضفنا إلى أوهامنا الفاسدة الموروثة في المسلمين الزعم الباطل اآلتي الذي زاد مع القرون بفعل ثقافتنا المدرسية
البغيضة القاتلة أن اليونان والالتين هم وحدهم منبع العلوم واآلداب في الزمن الماضي ،أدركنا السر في جحودنا العام
 63مقدمة المدخل الفقهي العام للدكتور مصطفى الزرقا  ،وراجع فيما ذكرنا شريعة اإلسالم ( )101د .يوسف القرضاوي.
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لفضل العرب العظيم في تمدين أوربا.
ويتراءى لبعض الفضالء أن من العار أن تكون أوربا مدينة في خروجها من دور التوحش للعرب الكافرين ،ولكن من
الصعب أن يحجب مثل هذا العار الوهمي وجه الحقائق ».64
ولعل هذه الشهادات واإلقرارات الفردية والجماعية بسمو الشرعية اإلسالمية وصالحيتها التي أدركها العلماء المنصفون
تكون مؤشراً إلى إمكان دحر أولئك المغرضين من المستشرقين  ،وبدء إسدال الستار على بحوثهم التي تطيش في ميزان
البحث العلمي المجرد.
وستظل صفحة الفقه والتشريع اإلسالمي صافية ناصعة ،ال يكدر صفوها تطاول زمرة من أولئك المستشرقين ،ممن
تجردوا من الموضوعية والبحث العلمي الرصين ،وآثروا التعصب منطلقاً لبحثهم ،والكيد والطعن والتشويه أسلوب
منهجهم ،فمن كان هذا دأبه فإن الفشل حليفه ال محالة.
وكلما تعمق المحققون المنصفون في هذه الشريعة فسيدركون يقيناً أنها المنهج الوحيد الفريد الذي يملك تحقيق مصالح
الناس في معاشهم ومعادهم  ،في دنياهم وآخرتهم ،ألنه المنهج الوحيد الذي يتجاوب وفطرة اإلنسان ،إنه منهج اهلل تبار
ك وتعالى { :أال يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير }.65

 64حضارة العرب ( )598للدكتور غوستاف لوبون  ،ترجمة عادل زعيتر  -ط عيسى البابي الحلبي 1364 -هـ 1945 -م.وراجع للتفصيل كتابنا المستشرقون ومصادر التشريع اإلسالمي الطبعة األولى
 1984-1404دولة الكويت
 65سورة الملك 14 :

المراجع
 .1األحكام السلطانية أبو الحسن علي بن محمد الشهير بالماوردي دار الحديث القاهرة
 .2اإلحكام في أصول األحكام أبو محمد علي بن أحمد بن حزم تحقيق أحمد شاكر
 .3إعالم الموقعين عن رب العالمين محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية 69/2تحقيق محمد عبد السالم إبراهيم دار
الكتب العلمية بيروت 1991 -1411
 .4البحر الرائق شرح كنز الدقائق زين الدين بن إبراهيم بن نجيم دار الكتاب اإلسالمي الطبعة الثانية
 .5بداية المجتهد تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود دار الكتب العلمية2002
 .6بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع أبو بكر بن مسعود الكاساني دار الكتب العلمية الطبعة الثانية . 1987 – 1406
تاريخ التشريع اإلسالمي لألساتذة  :السايس والسبكي والبربري
 .7تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج الحكام إبراهيم بن علي بن فرحون مكتبة الكليات األزهرية 1986 -1406
 .8تحفة المحتاج في شرح المنهاج أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي المكتبة التجارية بمصر 1983 -1357
 .9التشريع الجنائي اإلسالمي مقارناً بالقانون الوضعي الطبعة الثالثة مطبعة المدني بمصر 1963-1383 -م
 .٠١التعريفات علي بن محمد الجرجاني ا تحقيق :إبراهيم األبيار طبع دار الكتاب العربي بيروت الطبعة األولى
 ١٩٨٥ -1405م
 .11الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي محمد أبو زهرة دار الفكر العربي
 .٢١جواهر اإلكليل شرح مختصر خليل صالح عبد السميع ألبي األزهري ط 1332
 -٣١حضارة العرب للدكتور غوستاف لوبون  ،ترجمة عادل زعيتر  -ط عيسى البابي الحلبي 1364 -هـ 1945 -م.
وراجع للتفصيل كتابنا المستشرقون ومصادر التشريع اإلسالمي الطبعة األولى  1984-1404دولة الكويت
 .٤١درر الحكام شرح مجلة األحكام علي حيدر خواجة أمين أفندي دار الجيل الطبعة األولى  ١٩٩١ -١٤١١المقالة
الثانية في بيان القواعد الكلية الفقهية (المادة  )2األمور بمقاصدها
 .٥١رد المحتار على الدر المختار ابن عابدين ط إحياء التراث
السنة ومكانتها في التشريع الدكتور مصطفى السباعي الطبعة الثانية المكتب اإلسالمي  1978 -1389دمشق
السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الطبعة األولى المملكة
العربية السعودية 1418
 .٦١شرح فتح القديرعلى الهداية ط إحياء التراث
 .٧١شريعة اإلسالم للدكتور القرضاوي  ،المكتب اإلسالمي 1973-1393م  0بيروت.
 .٨١الشريعة وحقوق اإلنسان محمد زاهد غول بحث نشر في ميثاق الرابطة 2013 – 01 - 03
 .٩١شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل محمد بن محمد الغزالي تحقيق الدكتور حمد الكبيسي مطبعة
اإلرشاد  1971 -1390بغداد
 .٠٢العقوبة في الفقه اإلسالمي ،الدكتور أحمد بهنسي
 .٢١علم المقاصد الشرعية الدكتور نور الدين الخادمي مكتبة العبيكان ط األولى 2001 -1412
 .٢٢غمز عيون البصائر شرح األشباه والنظائر البن نجيم ط  .دار الكتب العلمية .
 .٣٢غياث األمم في التيار الظلم عبد الملك بن عبد اهلل بن يوسف بن محمد الجويين أبو المعالي الملقب بإمام الحرمين
تحقيق عبد العظيم الديب مكتبة إمام الحرمين الطبعة الثانية ١٤٠١
 .٤٢الفتاوى الهندية في مذهب اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان  ،الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند دار النشر  :دار
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الفكر 1411 -هـ 1991 -م
 .٥٢قواعد الحكام في مصالح النام أبو محمد عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السالم 189/2مراجعة طه عبد الرؤوف
سالم دار الكتب العلمية 1991 -1414
 .٦٢لسان العرب
 .٧٢المبسوط 36/9محمد بن أحمد شمس الدين السرخسي دار المعرفة 1993 -1414
 .٨٢المستشرقون ومصادر التشريع اإلسالمي الدكتور عجيل جاسم النشمي الطبعة األولى  1984-1404دولة الكويت
 .٩٢مختار الصحاح محمد بن أبي بكر الرازي
 .٠٣المدخل الفقهي لألستاذ مصطفى الزرقا
 .١٣المستصفى من علم األصول ،محمد بن محمد بن حامد الغزالي تحقيق محمد عبد السالم عبد الشافي دار الكتب
العلمية 1413هـ1993 ،م
 .٢٣المصباح المنير للفيومي
 .٣٣المغني محمد موفق الدين عبداهلل بن أحمد بن قدامة المقدسي مكتبة القاهرة 271/8 1968 -1388
 .٤٣المقاصد الشرعية للنظام الجنائي في اإلسالم د .طه محمد فارس بحث مقدم للمؤتمر الدولي الذي أقيم في جامعة
الشارقة في الفترة ما بين 2008 5/1 -4/٢٩تحت عنوان :أصول النظام الجنائي اإلسالمي ومنهجه في حفظ المدنية
 .٥٣مقاصد الشريعة اإلسالمية الطاهر بن عاشور طبع دار النفائس األردن١٤٢١ه  ٢٠٠١م
 .٦٣مقاصد الشريعة في التشريع الجنائي اإلسالمي حسن بن إبراهيم هنداوي
.٧٣مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية الدكتور محمد مسعد اليوبي الطبعة األولى دار الهجرة للنشر
والتوزيع  1998 – 1418المملكة العربية السعودية
 .٨٣مقاصد العقوبات في الشريعة اإلسالمية عزوز علي المجلة األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية -العدد2011 -7
 .٩٣الموافقات إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشهير بالشاطبي تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان  ،دار
ابن عفان الطبعة األولى 1997 -1417
 .٠٤مواهب الجليل للحطاب في شرح مختصر خليل شمس الدين محمد بن محمد المعروف بالحطاب دار الفكر-1412
1992
 .١٤الموسوعة الفقهية الكويتية – وزارة األوقاف الكويتية
 .٢٣نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي أحمد الريسوني الطبعة الثانية 1992 -1412وطبعة الدار العالمية للكتاب
اإلسالمي ،الرياض السعودية والمعهد العالمي للفكر اإلسالمي 1995 –1416سلسلة الرسائل الجامعية
 .٣٤نظريات في الفقه الجنائي اإلسالمي أحمد فتحي بهنسي الشركة العربية للطباعة والنشر 1963 -1382
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Ceza Alanında Yeniliğin Gerekliliği
İslam Hukuku’nda cezalar maslahatlarla irtibatlı olup, maslahatın değişmesiyle birlikte değişir ve maslahatların teminini, mefsedetlerin engellenmesini, suçluların rehabilite edilip topluma kazandırılmasını, yeniden suç işlemeye teşebbüs etmemelerini;
diğer yandan suç işlemeye meyilli olanları da caydırmayı hedefler. Bu yolla toplum
suçlardan arındırılıp ıslah edilir.
Cezanın uygulanması, bu ana amaçların gerçekleştirilmesine bağlı olup hüküm, bu maslahatlarla
birlikte var veya yok olur. İslam Ceza Hukuku’nda en kapsamlı kural bu olduğuna ve hükümlerin illetleriyle birlikte var veya yok olacakları hususunda fıkıh bilginleri arasında görüş birliği bulunduğuna
göre, bu gibi maslahatlara bağlanan hükümler, maksatlara, farklı durumlara, zamana, zemine, adete
ve bakış açısına göre biçim değiştirecek demektir.
Bazı durumlarda, zaman ve zeminlerde sahih olmayan bir hüküm, farklı durum, zaman ve zeminlerde pekâlâ sahih olabilir. Nitekim, kimilerine uygun düşmeyen bazı hükümler, başkalarına uygun
düşebilmektedir.
Amidî şöyle der: “Maslahatların değişmesi, onlara bağlanan hükümlerin de değişmesini gerektirir.”
Karâfî ise şöyle der: Allah, bir hikmetten dolayı meşru kıldığı sebepleri, hikmeti sağlamayan durumlarda meşru kılmaz. Kendisinden gözetilen amacı sağlamayan hiçbir sebep meşru olmaz.”
Diğer yandan günümüzde şer’î cezaların uygulanmasının önünde pek çok engel bulunmaktadır. Mesela İslam Hukuku’nun uygulanması, sadece “hırsızın elinin kesilmesi” gibi had cezasını uygulamaktan ibaret değildir. Uygulamaya konması gereken başka pek çok ilke ve hüküm mevcuttur. Siyasi
alanda şura prensibinin uygulanması ve toplumsal ve ekonomik hayatta “fakirlik, neredeyse küfürdür”
[hadisinin işaret ettiği fakirlikle mücadele] ilkesi buna örnek verilebilir. Bazı had cezalarının tatbik
aşamasına geçilmeden önce, bu ilkelerin hayata geçirilmesi zorunludur. Sadece bu da değil. Hırsızın elinin kesilmesi gibi, had cezalarını düzenleyen ve hükme bağlayan bir hadiste Hz. Peygamber
(s.a.v.) “Şüphe bulunması halinde had cezalarını uygulamayın…” buyurmaktadır. Bu hadis, İslam
Ceza Hukuku’nda esaslı bir ilkedir. Yine Hz. Peygamber (s.a.v.), “Elinizden geldiğince müslümanlardan had cezalarını düşürün. Müslüman için bir mazeret bulursanız onu serbest bırakın. Çünkü devlet
başkanının/hakimin affetmek suretiyle hata etmesi, cezalandırmak suretiyle hata etmesinden daha
iyidir.” buyurmuştur.1 Fıkıh bilginlerimiz, bu hadisin amacını çok iyi idrak ettikleri için had cezalarını
düşüren şüpheler alanını alabildiğine geniş tutmuşlar ve sözgelimi şöyle demişlerdir: “Had cezasını
gerektiren suç işleyen bir kişinin şüpheye açık bir konuda şüphe sayılmaya elverişli bir şeyi salt iddia
etmesi, -ayrıca ispata gerek duyulmaksızın- had cezasını düşürür.”
1 Her iki hadisin de senet bakımından sahih olup olmadığı konusunda görüş ayrılıkları vardır. Hâkim her ikisinin de sahih olduğunu savunmuş,
Zehebî ise ona itiraz etmiştir. Hadisler Ömer İbnü’l-Hattâb’tan mürseldir. Fakat anlamları konusunda ittifak, hatta icma vardır.
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Çağdaş hayatın karmaşıklığı ve çeşitliliği sebebiyle, çağımızdaki şüphelerin çok çeşitlendiğini de
hesaba kattığımızda, esasen had cezasını gerektiren suçlarda günümüzde hapis ve para cezası gibi
tazir türünden cezalarla yetinmenin bir zorunluluk haline geldiği söylenebilir. Ayrıca, devlet yönetiminden kaynaklanan şüpheleri de yok sayamayız; çünkü, cezalarının uygulamasında siyasi amaç ve
saikler belirleyici olacağı açıktır.
Diğer yandan, bu cezaların tatbiki için tedricîliğin gözetilmesi kaçınılmazdır. Nitekim, Ömer b.
Abdülaziz şöyle demiştir: “Acele etme yavrum! Allah, Kur’an’da şarabı iki defa kınamış; üçüncü defada haram kılmıştır. Ben, insanlar kazan kaldırmasın ve kargaşa çıkmasın diye onlara görevleri toptan
yüklemekten endişe ediyorum.”
Bizim, günümüzdeki ceza kavramını ve ceza hukukundaki yenilikleri de göz önünde bulundurarak bir
yandan İslam Ceza Hukuku’nda gerçekleştirilmesi hedeflenen ana gayeleri gözetmemiz, bir yandan
da fıkıh bilginlerinin, nassların ruhundan ve bütün türleriyle ceza hakkında varit olan kural ve hükümlerden süzüp çıkardıkları yerleşik kural ve hükümlere göre hareket etmemiz ve bu kurallarla ceza
hukukunun maslahat temelli yeni kavramlarını bağdaştırmamız gerekir.
Mesela, çağdaş ceza hukukunda, “alternatif cezalar” denilen bir kavram ortaya çıkmıştır. Bu, yepyeni
bir terim olup, ceza hukukçularına göre “alternatif ceza”, kabaca farklı hukuk düzenlerinde öteden
beri uygulanagelen hapis ve sopa gibi bedenî cezaların yerine tür, nitelik ve miktar bakımından farklı,
yeni yükümlülükler konulmasıdır.
Alternatif cezalar, suçluya “ceza” kavramının içini dolduran ve caydırıcılık özelliği taşıyan birtakım görev ve sorumlulukları yerine getirme yükü yükler. Böylelikle özgürlüğü kısıtlamayı ve görev yüklemeyi
içeren farklı bir yolla suçlu hem rehabilite edilir hem de çağın ruhuna uygun bir şekilde cezasını çeker.
Ayrıca, cezaya çarptırılan kişinin şahsî ve medenî hali korunur ve cezanın kötü sonuçları, olumlu bir
şekilde ıslah olmaya sevk edecek biçimde hafifletilir. Böylece ıslah olan suçluya, toplumdaki eski
statüsüne geri dönmesi için bir fırsat sunulmuş olur.
Peki, alternatif cezalar İslam Hukuku’nda ceza ile hedeflenen amaçları ne oranda gerçekleştirebilir? Uygulama kolaylığı ve İslam Ceza Hukuku’ndaki had cezalarının, günümüze tatbikinin zorluğu
dikkate alındığında bu cezalar, günümüzde İslam Hukuku’nun hükümlerine uygun birer alternatif
sayılabilir mi?
Giriş, iki ana bölüm ve sonuç başlıklarından oluşan tebliğin sistematiği şu şekilde olacaktır:
Giriş
A. İslam Ceza Hukuku’nda ceza kavramı, türleri ve amaçları
B. Alternatif ceza yöntemi, türleri ve etkisi
Sonuç

Giriş
İslam Ceza Hukuku’nda doğasına göre suç türleri şunlardır:
A. Had Cezasını Gerektiren Suçlar
Bu kapsamda yer alan suçlar şu yedi suçtur:
1. Zina
2. Zina iftirası (kazf)
3. Şarap/içki içme
4. Hırsızlık (sirkat)
5. Eşkıyalık (hırâbe)
6. Dinden çıkma (ridde/irtidat)
7. İsyan (bağy)
Bu suçlardan her birinin nasslarda belirlenmiş bir cezası olup, bu cezalar, zaruriyât olarak bilinen beş
maksadı koruma amacı güder: Zina haddi, nesli; kazf haddi, namusu; içki içme haddi, aklı; hırsızlık
haddi, malı; eşkıyalık haddi, canı, malı ve namusu; isyan haddi, dini ve canı; irtidat haddi ise dini korumak içindir. Şeriat, bu suçlar için belirli/sınırlı cezalar koymuş olup, hakimin bunlar üzerinde ilave,
eksiltme ve değiştirme gibi herhangi bir tasarruf yetkisi yoktur.
B. Kısas ve Diyeti Gerektiren Suçlar
Bunlar, kasten veya hata ile öldürme ve yaralama suçları olup, şu türlere ayrılır: 1) Kasten öldürme,
2) Kasta benzer (şibh-i amd) öldürme, 3) Hata ile öldürme, 4) Kasten yaralama, 5) Hata ile yaralama.
Kasten öldürme ve yaralama suçlarında kısas veya diyet; hata ile öldürme ve yaralama suçlarında
ise diyet cezası vardır. Şeriat, bu suçlarda mağdura veya velisine suçluyu affetme yetkisi de tanımış
olup, bu yetkiyi bu ikisinden başkası kullanamaz.
C. Şeriatın Cezanın Sınırlarını Belirlemediği Suçlar
Bu suçların başlıca üç türü vardır:
1. Taziri gerektiren suçlar: Had veya kısası gerektirmeyen bütün suçlar bu kapsamdadır.
2. Esasen had cezasını gerektirmekle birlikte, bir şüphe sebebiyle had cezasının düşürüldüğü suçlar.
3. Kısas ve diyetin uygulanamadığı suçlar, ki bu durumda, suçluya nasslarda belirlenmeyen tür ve
miktarını belirleme yetkisine hakime bırakılan bir ceza verilir.2
Şeriat, bu kapsamda yer alan suçlarla öncekileri birbirinden ayırmıştır; çünkü önceki suçlarda hâkim, cezayı
hafifletme veya ağırlaştırma gibi, her ne şekilde olursa olsun cezaya müdahale edemez; çünkü bu suçların
cezalandırılması toplum için son derece önemlidir. Burada ise şeriat, hakime, suçlunun içinde bulunduğu
şartları ve suçu çevreleyen koşulları dikkate alarak suça denk bir ceza takdir etme yetkisi tanımıştır. Çünkü
bu kapsamdaki suçlar, öncekilere nispetle toplumu daha az ilgilendirir. Bu durumda suçun işlendiği şartlar cezanın ağırlaştırılmasını gerektiriyorsa, hâkim cezayı ağırlaştırır; hafifletmeyi gerektiriyorsa, hafifletir.

2 el-Mevsûatü’l-fıkhiyye, Vizâratü’l-evkâf ve’ş-şuûni’l-İslamiyye, III, 65, Kuveyt.
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I. İslam Hukukunda Cezanın Gayeleri
İslam Hukukunda, suçlar için öngörülen cezalarda hangi gayenin gözetildiği hususunda söylenebilecek en önemli hususlardan birisi, insanları suçtan caydırmak ve
suçlunun suçu tekrar etmesinin önüne geçmektir. Böylelikle toplum, bu gibi suçların
yol açacağı zararlardan korunmuş olur.
Dr. Ahmed Fethi Behnesî şöyle der: “Cezanın biri yakın, diğeri uzak olmak üzere başlıca iki amacı vardır: Yakın amaç, suçlunun suça bir kez daha teşebbüs etmesinin ve diğerlerinin onu örnek
almasının önüne geçmek için suçlunun canını acıtmaktır. Uzak amacı ise, toplumun maslahatlarını korumaktır. Diğer yandan, kanun koyucu olan Allah, bu cezalar vasıtasıyla diğer insanları
suç işlemekten caydırmayı amaçlar. Cezaların bu esas üzere belirlenmesi, bütün insanlara suç
işlemenin kötü sonunu bildirmeyi sağlar. Müslüman bir toplumda ilahî adaletin tesisi, suç işlemesi ve İslamî bir hükmü çiğnemesi sebebiyle suçluyu cezalandırmak ve bir kez daha işlemesine
engel olmak yoluyla olur. İşte fıkıh bilginlerinin “Cezalar, caydırmak ve ıslah etmek için meşru
kılınmıştır…” sözünün anlamı budur.” Şu halde İslam Hukuku’nda cezanın amacı, erdemleri himaye etmek ve toplumu bozulup çözülmekten korumaktır ki, modern hukuk literatüründe buna
“kamu yararını koruma” denir.
Semâvî şeriatların tümü ve pozitif hukuk sistemleri, toplumları her türlü fesattan arındırmanın gerekliliği konusunda ittifak halindedir. Görüş ayrılığı, sadece bu arındırmanın hangi yollarla ve araçlarla
sağlanacağı konusundadır. Herkes, suçun somut bir yaptırımının olması gerektiği hususunda hemfikirdir; görüş ayrılığı, sadece bu yaptırımın ne şekilde olacağına ilişkindir.
Cezanın amaçlarından bir diğeri de mağduru veya onun yakınlarını memnun etmektir. Bu da, cezalandırma yetkisine sahip olan erk tarafından, suç fiiline, -şayet hayatta ise- mağduru, -hayatta
değilse- velisini ve akrabalarını tatmin edecek ölçüde bir ceza verilmesi halinde gerçekleşir. Böylece,
suçlunun yakınları içlerindeki intikam ateşini söndürerek öç almaya teşebbüs etmezler.
Cezanın bir diğer amacı da toplumsal istikrar ve güveni temin etmektir. Bütün suçlar büyüklükleri orarında toplumda düzenin bozulmasına yol açar. Suçlunun haksız fiiline ne ölçüde çabuk ve etkili karşılık verilirse suçun yarattığı tehlike o ölçüde bertaraf edilmiş ve toplumun bireylerine güven telkin edilmiş olur.
A. İslam’da Cezanın Esasları
Cezanın gayesi fertleri ıslah etmek, toplumu himaye etmek ve düzeni korumak olduğuna göre, herhangi bir suça verilecek ceza, bu amacın gerçekleşmesini sağlayan bazı esaslara göre belirlenmelidir. Başlıca esaslar şunlardır:
- Ceza, suçun gerçekleşmesinden önce caydırıcı bir nitelik taşımalıdır; gerçekleştikten sonra ise suçluyu ıslah ederek bir kez daha işlemesine mani olmalı, onu örnek alması muhtemel diğer şahıslar için
de caydırıcı olmalıdır. Bazı fıkıh bilginleri, bunu kastederek cezalar hakkında şöyle derler: “Cezalar,
suçun işlenmesinden önce caydırıcı; suç işlendikten sonra ise, tekrar edilmesinden alıkoyucudur.”
Yani suç sayılan bir fiilin cezasının olduğunu bilmek kişiyi, o fiile teşebbüs etmekten alıkoyar; kişinin
suçu işledikten sonra cezalandırılması ise, suçu tekrarlamasına engel olur.
- Cezanın sınırı, toplumun ihtiyaç ve maslahatına göre belirlenir. Maslahat, ağırlaştırmayı gerektiriyorsa ceza ağırlaştırılır; hafifletmeyi gerektiriyorsa hafifletilir.

- Toplumun suçlunun şerrinden korunması, toplumdan tamamen tecrit edilmesini gerektiriyorsa, suçlunun tövbe etmemesi veya ıslah olmaması durumunda ceza ya idam ya da ömür boyu hapis olmalıdır.
- Bireylerin ve toplumun maslahatını temin eden her türlü ceza, meşru bir cezadır; dolayısıyla belirli
bir ceza türü ile yetinilmesi uygun olmaz.
Suçlunun cezalandırılmasının öncelikli amacı ondan öç almak değil; ıslah olmasını sağlamaktır. Bütün türleriyle cezalar, -bazı fıkıh bilginlerinin de dediği gibi- “ıslah amaçlı bir yaptırım” olmak ortak
paydasında birleşir ve suç sayılan fiillerin farklılığına göre farklılaşır. Islah olmanın kişiden kişiye değişiklik arzedeceği hususu da göz önünde bulundurulur. Diğer yandan, cezalandırmanın amacı, suçtan
caydırmaktır. Bu konuda ise, insanlar birbirinden farklı yapılara sahiptir. Kimisi sesi biraz yükseltmekle suça yeltenmekten vazgeçerken, kimisi tokat ve sopa atmaya ihtiyaç duyar; kimisinin de hapsedilmesi gerekir. Kendini bilen ve söz ve fiillerine dikkat eden insanları ıslah için verilecek ceza, kendini
bilmez yüzsüz kimselere verilecek cezadan az olmalıdır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v.), “Davranışlarını kontrol eden insanların hatalarını görmezden gelin.” buyurmuştur. Malikî mezhebine mensup
alimlerden İbn Ferhûn, Tabsıratu’l-hukkâm adlı eserinde şöyle der: “Tazir cezası, sopayla vurmak, elle
vurmak ve hapsetmekle sınırlı değildir. Bunu belirleme yetkisi hakimin ictihadına bırakılmıştır.”
Ebu Bekir et-Tartûşî de Ahbâru’l-hulefâi’l-mütekaddimîn adlı eserinde şöyle der: “Onlar, kişiye toplumdaki statüsüne ve suçunun miktarına göre muamele ederlerdi. Kimi dövülür, kimi hapsedilirdi. Kimi
kalabalık bir yerde ayak üstü bekletilir, kiminin de sarığı çıkartılırdı.” Karâfî de şöyle der: “Tazir cezası
bölgeden bölgeye, çağdan çağa değişkenlik arzeder. Bir yörede uygulanan öyle tazir cezaları vardır
ki, başka bir bölgede taltif ve ikram sayılır. Mesela taylasan adındaki giysiyi kesmek Şam halkı için
bir tazir değil; ikram sayılır; yine Endülüs’te (erkekler açısından) baş açmak bir zül sayılmaz; Mısır ve
Irak’ta ise züldür.”İbn Âbidîn ise şöyle der: “Tazir cezası kişiden kişiye değişir. Belirlenmemesi halinde
maksat hasıl oluyorsa, belirlemenin anlamı yoktur. Dolayısıyla en güzeli, tazir cezasını belirlemeyi
hakimin takdirine bırakmaktır.” Fıkıh bilginlerine göre tazir, hakimin ictihad ve takdirine bırakılmış bir
cezadır. Hakim, önüne gelen her suç vakasında suçluyu caydırmak için yeterli olan ve ıslah olmasını
sağlayan cezayı veya cezaları seçer ve gereğinden fazla ceza vermez. O, bütün durumlarda suçlunun
içinde bulunduğu koşulları, suçun büyüklüğünü, mağdurun durumunu, suçun zaman ve yerini gözetir.
İlke olarak, Kitap ve Sünnette sınırları net bir şekilde belirlenmiş olan had cezaları terk edilip başka
bir ceza verilemez. Fakat günümüzde pek çok sebepten dolayı bu cezaları aynen tatbik etmek hayli
zordur. Bu sebeplerin başlıcaları şunlardır: Beşerî zaaflar sebebiyle hicrî birinci yüzyıldan itibaren günümüze değin şeriat, bütün hukuk alanlarında nisbî olarak tatbik edilebilmiştir. Nitekim beşinci halife
Ömer İbn Abdülaziz, oğlu Abdülmelik ile arasında geçen şu konuşmada bu hususa işaret etmektedir.
Abdülmelik ona bir gün “Sen neden emirleri uygulamıyorsun? Allah’a yemin olsun ki hakikat uğruna,
sen de, ben de kazanlarda kaynatılacak olsak hiç umurumda olmaz!” demişti. Günümüz diline bu
sözü şöyle de aktarabiliriz: “Neden şeriatı eksiksiz bir biçimde tatbik etmiyorsun? Varsın ne olacaksa
olsun!” Ömer b. Abdülaziz oğluna şu karşılığı verdi: “Oğlum, aceleci olma! Allah Kur’an’da şarabı iki
kez kınamış, ancak üçüncü defada haram kılmıştır. Ben hakikati insanların sırtına toptan yüklersem
kazan kaldırırlar. Bu da fitne ve kargaşa çıkmasına yol açar diye endişe ediyorum…”3
İslam Hukuku’nun tatbiki, sadece hırsızın elini kesmek gibi, had cezalarını uygulamaktan ibaret değildir. Siyasi alanda şura ilkesi gibi, ekonomik ve toplumsal hayatta “Fakirlik neredeyse küfürdür.”
ilkesi gibi; düşünce hayatında “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” ilkesi gibi ve hayatın diğer
3 Bu rivayet İmam Malik’in el-Muvatta adlı eserinde geçmektedir.
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alanlarında “İnsanlar tarağın dişleri gibidir…” ilkesi gibi uygulamaya konması gereken daha pek çok
ilke ve hüküm vardır. Bilindiği üzere, had cezalarının kendisi gaye olmayıp bu cezalar, insandaki yıkıcı
dürtülere mani olmak içindir; yani toplumun ve ümmetin maslahatını sağlamaya yöneliktir.
Sadece bu da değil. Hırsızın elini kesmek gibi had cezalarının uygulanmasında temel kurallardan
biri Hz. Peygamber’in (s.a.v.), “Şüphe bulunması halinde had cezalarını uygulamayın…” buyruğudur.
Bu hadis, İslam Ceza Hukuku’nun tatbikinde esaslı bir ilkedir. Bundan daha açık ve daha vurgulu
diğer hadis ise şudur: “Elinizden geldiğince müslümanlara had cezalarını uygulamamak için çareler arayın. Müslüman için bir mazeret bulabiliyorsanız onu serbest bırakın. Çünkü imamın/hakimin
affetmek suretiyle hata etmesi cezalandırmak suretiyle hata etmesinden daha iyidir.” Fıkıh bilginleri
Hz. Peygamber’in bu sözünün maksadını gayet iyi idrak ettikleri için had cezalarını düşürüp şüphelerin çerçevesini alabildiğine genişletmişler ve şunu bile söylemişlerdir: “Had cezasını gerektiren
suç işleyen kişinin şüpheye açık bir konuda şüphe olmaya elverişli bir şeyi salt iddia etmesi, ispata
gerek kalmaksızın had cezasını düşürür.” Tabiatıyla had cezasının düşmesi; yani bir şüphe sebebiyle hırsızın elinin kesilmemesi, sanığın otomatik olarak suçsuz sayılıp serbest bırakılacağı anlamına
gelmez. Hırsızlık, zina, içki içme ve zina iftirası gibi suçlarda had cezasının düşmesi, nassta yer alan
“el kesme, seksen sopa… gibi” sınırları çizilmiş olan özel cezanın düşmesi demektir ki, fıkıh bilginleri
bu cezaya, “Allah hakkı” derler. Bundan sonra geriye, sanığın suçsuzluğunun sabit olmaması halinde
hapis gibi bir cezanın uygulanmasını gerektiren kamu hakkı kalır. Bu ceza ise, suçluyu ıslah etme
amacına matuf olan bir tazir cezasıdır. Demek oluyor ki, fıkıh bilginlerinin geçmişte beyan ettikleri
ve müslüman devlet mahkemelerinin günümüzde uyguladığı bütün cezaî hükümler, şeriatın suçluyu
ıslah amacıyla nisbî olarak tatbik ettiği, tazir niteliği taşıyan İslamî hükümlerdir.
Nasslarda belirlenen had cezalarının eksiksiz biçimde uygulanmasına gelince inancım odur ki, “şüphe
bulunması halinde had cezalarını uygulamamak için çare arayın..” ilkesi, vazife bilincine sahip olan
bütün yargı mensuplarını, karar verme aşamasında enine boyuna düşünmeye sevkedecektir. Müslüman toplum, insanın ihtiyaç baskısını üzerinde hissetmeksizin hırsızlığa teşebbüs etmeyeceği bir huzur
ortamına kavuşmadığı sürece, hırsızlık yapan kişiyi hakim, tazir cezası olarak hapsetmekle yetinmek
zorunda kalabilir. Nitekim, bilindiği üzere Ömer İbnü’l-Hattab (r.a.), kıtlık yılında hırsızlık suçlarında had
cezasını uygulamamıştır. Buna şunu da ekleyeleyim: Çağdaş hayatın karmaşık ve girift yapısı sebebiyle günümüzdeki şüphe türleri eskiye nisbetle çok daha artmıştır. Bu şartlarda hapis ve para cezası gibi
tazir cezaları ile yetinmenin bir zorunluluğa dönüştüğü pekâlâ söylenebilir. Siyasetten kaynaklanan şüpheleri de eklediğimizde had cezalarının tatbiki, bir takım siyasî saik ve emellerle içiçe girecektir. Bu da,
mutlak surette göz önünde bulundurulması gereken çok önemli bir şüphedir. Bundan dolayı hapis cezası, fiilî olarak suçların geneli için alternatif ve yaygın bir cezalandırma biçimine dönüşmüş durumdadır.
B. Hapis Tazir Cezasıdır
İslamî olsun veya olmasın, günümüz toplumlarında tazir cezalarının en etkili ve en yaygın türü, hapis
cezasıdır. Hapis, sözlükte engel olmak ve tutmak demektir. Fıkıh bilginlerinin geneli, bazı nasslara
ve tarihteki canlı örneklerine istinaden, hapsin meşru olduğu konusunda ittifak halindedir. Bununla
birlikte, bazı fıkıh bilginlerinden Hz. Peygamber’in (s.a.v.) hiç kimseyi hapsetmediği nakledilmiştir.
Dolayısıyla, çoğunluk hapsetmenin meşru olduğunu kabul etmekle birlikte, görüş ayrılığı mevcuttur.
Hapsetmenin meşru olduğunu savunan fıkıh bilginlerinin dayanakları şunlardır: Allah Kur’an’ı Kerim’de
şöyle buyurmuştur: “Kadınlarınızdan sevicilik/lezbiyenlik yapanlar söz konusu olduğunda, bu çirkin fiili
aranızdan dört kişinin şahitliği ile ispat yoluna gidin. Eğer dört kişi şahitlik ederse o kadınlar ölünceye

yahut haklarında Allah bir hüküm bildirinceye kadar onları evlerde hapsedin.”4 Sünnette hapsin meşru
olduğunu gösteren açık ve sahih bir delil bulunmamakla birlikte, dolaylı da olsa meşruiyet delilleri arasında şu rivayete yer verilebilir: Hz. Peygamber (s.a.v.), Gıfâr kabilesinden iki deve çalmakla itham edilen
iki kişiden birini gözaltında tutarak diğerine, “Gidip develeri getir.” Buyurmuş ve adam develeri getirinceye kadar bu şahıs tutuklu kalmıştır. Hapsin meşru olduğu konusunda sahabe icmâ etmiştir. Dört halife
hapis cezası verdiği gibi, Abdullah b. Zübeyr, diğer halifeler ve kadılar/hakimler de hapsetmiştir. Bütün
dönemlerde ve bölgelerde bu cezaya başvurulmuş ve buna karşı çıkan hiç kimse olmamıştır. Böylece bu
konuda icma oluşmuştur. Hapis cezasının meşru olduğunu kabul etmeyenler ise şu delilleri ileri sürerler:
İslam’da cezası hapis olan hiçbir suç yoktur. Ne Hz. Peygamber, ne de halifeleri döneminde hapis
diye bir şey yoktur. Hz. Peygamber (s.a.v.) ise “Benim sünnetime ve raşit halifelerin sünnetine sarılın…” buyurmuştur. İnsanın ömrü Allah tarafından bahşedilmiş olup, bu ömrü özgürce geçirmesine
engel olmak haramdır. Dolayısıyla kişiyi hapsetmek ona, ailesine ve içinde yaşadığı topluluğa karşı
haksız bir fiildir. Kur’an-ı Kerim’de ise “Her kim Allah’ın sınırlarını aşarsa onlar zalimlerin ta kendileridir…” (el-Bakara, 229) buyrulmak suretiyle haksız fiil sahipleri tehdid edilmiştir.
Hapishaneye gelince, Allah Resulü döneminde hapishane olarak kullanılan bir mekan bulunmadığı
konusunda hiç kimse aykırı bir görüş ileri süremez. Birinin hakkını almak için ihtiyat gerekçesiyle zanlıyı gözaltında tutup kaçmasına engel olmakla, bir ceza olarak hapsetmek arasında büyük fark vardır.
Sümâme adlı şahsın mescidde tutulması birinci türdendir. Dolayısıyla bir ceza olarak hapsetmek
kesinlikle meşru değildir. Şu halde, mevcut olan malını alacaklılara alacakları nispetinde paylaştırmak
mümkün iken borçlunun hapsedilmesi hem ona, hem de alacaklılarına haksızlıktır. Allah Resulü’nün
(s.a.v.) bir kimseyi borcundan dolayı hapsettiği vaki değildir.
İslamda, öldürme, el kesme, sopa atma, sürgün gibi, suçlar için belirlenmiş ceza türleri vardır. Hapsetmenin bunlar arasında bulunmadığı konusunda farklı bir görüş ileri sürülemez. Dolayısıyla, İslam
dinine göre cezası hapsetmek olan bir suç yoktur.5 Hz. Peygamber (s.a.v.) Sümâme b. Esâl’i birkaç
gün mescidde tutmuş ise de bu, bir ceza değil; esaret/gözaltı niteliğindedir. Hz. Peygamber’in bu uygulamasından, zanlının kaçmasına engel olmak amacıyla geçici olarak tutuklamanın meşru olduğu
anlaşılır. İslam’da meşru olan hapis, işlenen suçun cezası değil; üzerinde başkasına ait bir hak veya
had cezası olan ya da kaçma şüphesi bulunan kişinin borcunu ödeyinceye, had cezası uygulanıncaya ya da alacaklı tarafından ibra edilinceye kadar kaçmasına engel olmak içindir. Hapis cezası,
İslam toprakları içinde bir bölgeye sürgün edilmeye de benzemez. Çünkü sürgüne gönderilen kişinin
gündelik hayatında bir kopuş olmaz, hakları, özgürlüğü ve ibadetlerini yapması kısıtlanmış olmaz.
Hapis cezası ise böyle değildir. Her iki tarafın ileri sürdükleri deliller bunlardır. Biz tercihe şayan ve
uygulamaya esas olan görüşün, hapsetmenin meşru olduğu görüşü olduğu kanaatindeyiz.
C. Hapsin Türleri
Hapsin başlıca türleri şunlardır: ceza amacıyla hapis, zanlılık sebebiyle mağdurların hakkını güvence
altına almak amacıyla hapis, tedbir amaçlı hapis ve cezanın tatbiki amacıyla hapis.
Hapsin Meşru Olduğu Durumlar

4 en-Nisa, 3/15.
5 Deliller için bkz. İbn Hazm, el-Muhallâ, VIII/457.
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1. Öldürme ve Yaralama Suçlarında Hapis
a. Kasten öldürmede, mağdurun velisi tarafından affedilen katilin hapsedilmesi -ki bu, fıkıh bilginlerinin çoğunluğunun görüşüdür-.
b. Kasten öldürme suçunda öldürme eylemini bizzat gerçekleştirenin değil; sebep olanın (yardım
ve yataklık edenin) hapsedilmesi. Buna, öldürülmesi için birini tutan kişi örnek verilebilir. Bu da fıkıh
bilginlerinin çoğunluğunun görüşüdür.
c. Dövme ve tokat atma suçunda kısas mümkün olmadığı için hapsetme: Bu Hanefîlerin ve Malikîlerin görüşüdür.
d. Katilin cezalandırılmasının önüne geçmek için onu saklayan kişinin hapsi.
2. Dine ve Dinin Sembollerine Saldırı Suçlarında Hapis
a. Zındıklık suçu sebebiyle hapis. Zındık, iman etmiş gibi gözükerek küfrünü gizleyen; bununla birlikte
gizli küfrünü farkında olmadan ağzından kaçıran kişidir.
b. Ehl-i beyte dil uzatan kişinin hapsi.
c. Ramazan’da hiçbir mazereti yokken oruç tutmamak suretiyle bu ayın saygınlığını çiğnemek sebebiyle hapis. Bu konuda fıkıh bilginlerinin ittifakı vardır.
d. Bir bidat işlemek veya bidatın propagandasını yapmak sebebiyle hapis. Fıkıh bilginlerinin çoğunluğunun görüşü budur.
3. Ahlâk Suçlarında Hapis
a. Zina eden bekar kızın hapsedilmesi.
b. İçki mübtelasının had cezası verildikten sonra tazir cezası olarak hapsedilmesi.
c. Toplum ahlâkını bozan ahlâksız fiil veya söz sebebiyle hapis.
d. Hamamda avret yerini açmak sebebiyle hapis.
4. Mala Yönelik Suçlarda Hapis
a. Eli kesildikten sonra, hırsızlık suçunu tekrarlayan kişinin topluma zarar vermesinin önüne geçmek
için hapsedilmesi. Fıkıh bilginlerinin çoğunluğu bu görüştedir.
b. Bir şüpheden dolayı veya çalınan malın, had cezasının uygulanması için gereken miktara ulaşmamış olması sebebiyle, el kesme cezasının uygulanamaması halinde, tazir cezası olarak hırsızın
hapsedilmesi.
c. Hırsızlık zanlısının, makul bir karine bulunması sebebiyle hapsedilmesi.
d. Birinin malını gasbeden kişinin malı, iade edinceye kadar hapsedilmesi.
e. Devlet hazinesinden çalmak sebebiyle hapsedilmek.
5. Yargılamaya İlişkin Suçlarda Hapis

a. Hakimlik görevini üstlenmekten kaçınan kişinin hapsedilmesi.
b. Yargı heyetine saygısızlık eden kişinin hapsedilmesi.
c. Had ve kısası gerektiren suçlarda davalının, şahitler hakkında güvenilirlik araştırması yapıldığı
süre zarfında hapsedilmesi.
d. Yalancı şahidin hapsedilmesi.
6. Devlet Güvenliğini İhlal Suçlarında Hapis
a. Müslüman casusun hapsedilmesi. Hanefiler, Şafiîler ve bazı Malikîler bu görüştedir.
Karafî, hapsi gerektiren suçlara bazı örnekler verdikten sonra, hapse alternatif olabilecek yaptırımlara işaret ederek şöyle demiştir: “Hakim, hapsetmeye gerek duymadan bir hakkı sahibine ulaştırma
imkânına sahipse, hapsetmek caiz olmaz. Sözgelimi borçlu, borcunu ödemeye yanaşmıyorsa ve biz
malının yerini biliyorsak, borç miktarınca o maldan alabiliriz. Bu durumda onu hapsetmek caiz olmaz.
Yine, borçlunun malını veya evini ya da borcuna karşılık olarak satılabilecek herhangi bir şeyini elde
edebilirsek, rehin altında olsun veya olmasın yine bunu yaparız ve onu hapsetmeyiz. Çünkü onun
hapsedilmesi, yaptığı haksızlığın devam etmesi demektir. Haksızlığın devam etmesi de haksızlıktır.
Hapsetmek suretiyle borçluya zarar verilmesi, ancak bu imkânlardan hiçbirinin kalmaması durumunda söz konusudur.”

II. Alternatif Ceza Yöntemi, Türleri ve Etkisi
Alternatif cezalar, had ve kısas cezalarının tatbikinin zorluğu sebebiyle günümüzde
aslî cezaya dönüşen hapis cezalarının alternatifi olup, bu cezalara başvurulmasının
sebebi zamanımızda hapis cezasından kaynaklanan kötü sonuçların önüne geçmektir. Şeriat ıslaha çağırır ve fesadın önüne geçer. Diğer yandan hükümler zamana,
zemine ve şahsa göre değişir.
Alternatif cezanın kapsamlı bir tanımı şu şekilde yapılabilir: Alternatif cezalar, hakimlerin, hapis cezasının yerini tutmak üzere, ıslah ve caydırıcılık amacı güdülen tazir cezalarının kapsamını genişletmek
suretiyle, suçluyu rehabilite etme ve topluma kazandırma amacıyla verdikleri yargı kararlarının bütünüdür. Sözgelimi, para cezalarının kapsamının genişletilmesi, kamu hizmeti, gönüllü çalışma, ağır işlerde çalışma, zorunlu ikamet, bazı kamu hizmetlerinden ve kişisel haklardan mahrumiyet, denetimli
serbestlik ve yolculuk yasağı gibi cezalar bu kapsamda olup, bir devlette yürürlükte olan ceza hukuk
sisteminin elverdiği ölçüde uygulamaya konur. Tayyib es-Senûsî Ahmed şöyle demektedir: “Hapsetmenin alternatifi olan cezalar, fıkıh bilginlerinin gündemine hiç girmemiş bir terimdir. Bundan dolayı,
fıkıh literatüründe buna dair bir tanım yoktur. Günümüzde bazı hukukçular alternatif cezayı şöyle
tanımlamışlardır: “Hapis cezasının yerini alan ve suçu önleme politikasını hayata geçirmeyi sağlayan
tedbirler bütünü.” Bu cezalandırma yöntemini tanımlamada Arap dünyasında en başarılı girişim, Katar ceza kanununda olmuştur. Kanunun 63. maddesinde alternatif ceza şöyle tanımlanmıştır: “Kamu
hizmeti cezası, mahkumu belirli bir süre için, kanunun ekinde yer alan kamu hizmet cetvelinde tek tek
sayılan işlerden herhangi birini yapmakla yükümlü tutmaktır.”
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A. Alternatif Cezaların Menşei
Alternatif cezadan ilk söz edenler, suç ve ceza bilimine dair eser yazanlar olup, daha sonra şöyle bir
felsefe gelişmiştir: “Suç işleyenler birer hasta olup, rehabilite edilmeye ihtiyaç duyarlar. Bu sebeple
ceza belirlenirken, suçlunun psikolojik durumunun dikkate alınması gerekir. Her suçluya adi suçlu
muamelesi yapmak zorunlu olmayıp, suç işleyen kişinin muayene edilmesi ve ardından psikolojik durumuna uygun bir ceza seçilmesi gerekir.” Nitekim, fıkıh bilginleri de tazir cezasının suçludan suçluya,
zamana ve zemine göre değişeceğini ifade etmişlerdir.
1. Hapis Cezasının Olumsuz Sonuçları
Toplumbilimciler ve hukukçular, basit suçlarda hapis cezasının, suçlular üzerinde olumsuz bir etki bıraktığını; sıradan bir suç yüzünden hapis cezası alan kişinin, hapse girip suçlularla birlikte bulunması
sebebiyle gerçek bir suçluya dönüştüğünü gözlemlemişler, bundan dolayı, hapis cezası şeklindeki
bazı tazir suçlarının, kamu hizmeti ifa etmek veya bazı haklardan mahrum bırakılmak gibi, alternatif
cezalara dönüştürülmesinin önemine dikkat çekmişler ve alternatif ceza yöntemlerinin hukuk açısından uygulanabilir olduğunu savunmuşlardır. Buna karşın, bazı hukukçular, suçluları caydırmak için
hapis cezasının devam etmesi gerektiği görüşündedir.
2. Hapse Girmenin Olumsuz Sonuçlarından Kaçınmak
Arap devletleri bu sebep üzerinde ittifak etmiştir. Arap devletlerinde alternatif ceza yöntemlerine başvurulması, ceza mahkemelerinin hapse girmenin olumsuz sonuçlar doğurduğuna kanaat ettiğini aksettirdiği
gibi, suçluları ve yoldan çıkanları ıslah için alternatif cezaların tatbikinin gerekliliğini de ortaya koymaktadır.
3. Tutuklu Sayısının Azaltılması
Bu sebep iki faydayı içermektedir: Birincisi, son derece zaruri olmadıkça, alternatif ceza imkânı ortadan kalkmadığı sürece suçluyu hapsetme yolunun tercih edilmemesidir. İkincisi ise, mahpus sayısının azaltılması halinde rehabilite programların artırılması imkânıdır.
4. İktisadî Sebepler
Alternatif ceza yöntemi, Arap ülkelerinin çoğunun karşı karşıya kaldığı ekonomik krizin çözümüne de
katkı sunacaktır; çünkü bu yolla, hapis cezası alanların sayısındaki artışa bağlı olarak yeni cezaevleri
inşa edilmesi ve güvenlik masraflarından kaynaklanan maliyet azalacaktır. Dr. Selman b. Fehd el-Ûdeh
“Hapsin pek çok olumsuz tarafı vardır ve hikmet bu olumsuzlukları ortadan kaldırmayı gerektirir…” diyerek, hapsin yerine alternatif ceza yöntemleri geliştirmenin mümkün olduğunu işaret etmiş ve bunu şöyle
izah etmiştir: “Hapishaneler suç işlemek için antreman yapma merkezlerine dönüşmüştür. Çünkü hapis
cezası alan kişi, orada suç deneyimi kazanmakta ve hapishanede suçlularla arkadaşlık edenlerden
başka hiç kimsenin bilmediği bir hapishane jargonunu ve suçlu davranışlarını öğrenerek çıkmaktadır.”
Dr. el-Ûdeh devamla şöyle diyor: “Şu anlaşılmıştır ki, ilkin küçük bir kabahat yüzünden hapse giren kişi,
hapishane kültürünü içselleştirdiği için bir süre sonra daha büyük bir suç işleyerek yeniden hapse girmektedir. Kaldı ki, kişinin hapsedilmesi ailesine de zarar vermektedir; çünkü aile, geçimlerini sağlayan
kişiyi kaybederek mağdur olmaktadır. Diğer yandan, hapse girenlerin ana gündemi suçlar olduğu ve
aralarında hep bu konuları konuştukları için hapishane, mahkumlara pek çok suç çeşidini öğretmektedir.” El-Ûdeh hapishanenin insanı toplumdan kopardığına ve dolayısıyla hapse giren kişinin topluma
aidiyet duygusunu kaybettiğine de işaret etmiştir. Bundan dolayı, uzun süreli hapse mahkum olup tünelin sonunda umut ışığı görmeyenler topluma karşı hınçla dolarak birer suç makinesine dönüşmektedir.
Diğer yandan, hapse girmek, diğer insanların ona kötü gözle bakmasına yol açmaktadır.6
6 İnternet yer alan bir mülakat. “islam.today” adresine bakınız.

B. Alternatif Cezanın Ölçütleri
Hapsetmenin alternatifi olan bu tedbirlerin kötüye kullanım ve yöneticilerin bir takım yanlışları sebebiyle
beklenenin tersine bir netice vermesi ihtimaline binaen, bu tedbirler için aşılması mümkün olmayan
hukukî sınırlar çizecek bir takım ölçütler olması gerekir. Bu ölçütlerin/kıstasların en önemlileri şunlardır:
a. Tatbik edilecek olan bu alternatifler, temel insan haklarına uygun düşmeli ve toplumdaki yeriyle
orantılı bir zarara yol açmamalıdır.
b. Ceza uygulamasının periyodik olarak gözden geçirilmesi ve amacını gerçekleştirdiği zaman sonlandırılması ya da faydasız olduğu kanaatine varılırsa, yeniden hapis cezası ile değiştirilmesi için
alternatif cezalar yargı denetimi altında tatbik edilmelidir.
c. Cezaya mahkum olan kişi, kendisine uygulanması tasarlanan alternatif cezayı onaylamalıdır; özellikle de alternatif ceza, kamu yararına bir iş ise, bu onaylama daha da önemlidir; çünkü kişinin baştan
onayı, onun tarafından verilecek hizmetin tatmin edicilikten uzak olacağı açıktır.
d. Cezaya mahkum olan kişinin, kişisel ve toplumsal koşulları ile suçun işlendiği koşullar dikkate
alınmalı ve suçun büyüklüğü ile orantılı bir alternatif belirlenmelidir.
C. Meşruiyet Delilleri
a. Gönüllü hizmetlerle yükümlü kılmak suretiyle, tazir cezası verilmesinin meşru olduğu görüşünün
dayandığı delillerden birisi, Hz. Peygamber’in Bedir esirleri ile ilgili uygulamasıdır. Hz. Peygamber
(s.a.v.) onları fidye vermek yerine müslüman çocuklarına yazma öğretmekle yükümlü tutmuştur.
b. Alternatif hükümler Ömer İbnü’l-Hattab’ın, diğer tüccarlara zarar verip onları sıkıntıya sokmak amacıyla malını değerinin çok altında bir fiyata satan kişiye hitaben, “Ya fiyatlarını piyasa değerine çekersin
ya da pılını pırtını toplar gidersin” demesine benzeyen mahkeme yaptırımları kapsamında yer alır.
c. Bu cezaları keffâret cezalarına kıyas etmek de mümkündür. Şöyle ki Allah, oruç gibi salt ibadet niteliği taşıyan bazı amelleri birer yaptırım aracı kılmıştır. Dinde keffâret ile amaçlanan şey, caydırmak
olup, keffâret, günahkârın yerine getirmek zorunda olduğu azat etme, oruç ve yemek yedirme gibi
fiillerdir. Keffâret, hata ile öldürmede aslî bir ceza gibi kullanılmıştır. Yanlışlıkla adam öldürme suçunda kişi, ilk sırada mümin bir köle azat etmekle yükümlüdür. Azat etmeye elverişli bir köle bulamazsa
aralıksız iki ay oruç tutar. Burada, aslî cezanın uygulanması mümkün olmadığı zaman oruç onun alternatif olmuştur. Keffâret bütün suretlerinde malî nitelikte bir cezadır. Hata ile adam öldürmede diyet
gibi belirli bir cezaya eşlik edebildiği gibi tazir türünden, belirli olmayan bir cezaya da eşlik edebilir.
d. Bir toplumun cemaatle namazı veya kâmeti terketmesi ya da zekâtı vermeye yanaşmaması gibi,
İslam’da simge niteliği taşıyan fiilleri terk eden kişiye verilen cezaya da kıyas etmek mümkündür. Sözgelimi, cimrilik ederek zekât ödemeye yanaşmayan kişi, zekâtı ödemek yanında, malının yarısı kadar
para cezası ödemekle yükümlü tutulabilir. “Allah’a andolsun ki hem zekâtı alırız, hem de malının yarısına el koyarız…” Zekât bir ibadet olup, eda edilmesi için verenin niyet etmesi şarttır. Buna rağmen, biz
onu mahkeme kararıyla zekât ödemeye yükümlü tuttuk, niyetini de kendisiyle rabbi arasında bıraktık.
e. Suçlunun belirli bir mekanda ibadet etmek vb. ibadet niteliği taşıyan bir alternatif ceza ile yükümlü
tutulmasının, eğitime bakan bir yönü de vardır; çünkü ruhu ve bedeni terbiye eden ibadetlerin icra
edildiği bir mahalde, hata edenin halinde düzelme olur. Nitekim İbn Mes’ud’dan rivayet edildiğine
göre, birisi bir kadını öpmüş, sonra Hz. Peygamber’in huzuruna gelerek yaptığını ona söylemiş. Bu-
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nun üzerine “Sabah, akşam ve bir de gecenin gündüze yakın ilk saatlerinde namaz kıl! Hiç şüphesiz
iyilikler kötülükleri/günahları yok eder…”7 ayeti nazil olmuştur. Adam, “Ey Allah’ın Resulü! Bu sadece
benim için mi?” diye sorunca Hz. Peygamber (s.a.v.) “Hayır, bütün ümmetim için…” buyurmuştur.
f. Alternatif cezalar arasında kamu hizmetiyle ve nafile ibadetle yükümlü tutulmak da vardır. İbadetlerde de caydırıcığı ve rehabilite olmayı sağlayan az da olsa bir miktar meşakkat vardır. Ayrıca bu
cezalarla özgürlük de kısmen kısıtlanmış olmaktadır.
Bazı hukukçular, mahkemenin, suçluyu nafile ibadetle yükümlü tutmasını doğru bulmamışlardır. Onlara göre namaz ve zekât gibi salt ibadet olan bir fiil tazir cezası olamaz; çünkü
a) Bu, kişinin ibadetten nefret etmesine ve soğumasına yol açabilir.
b) Bu amellerin makbul ve sahih olması eda eden kişinin niyetine bağlıdır.
c) Bu amellerde ceza olmayı gerektiren bir içerik yoktur. Dr. Senûsî şöyle demiştir: Hapse alternatif
olan cezaların teori ve pratikte kendisine dayandırılabileceği pek çok fıkıh kuralı olup, bu kurallardan
birkaçı şunlardır:
Birinci kural: Kendisinden beklenen neticeyi vermeyen hiçbir alternatif meşru değildir ve yapılırsa geçersiz olur.
İkinci kural: Aslolan, tazir cezalarının suça uygun olmasıdır. Bu asla göre, hapis cezası bütün suçlara
uygun olmadığı için hapsetmeye alternatif bazı cezalar olması zorunludur.
Üçüncü kural: Fiil, söz ve hapis seçeneklerinden en hafif olanıyla ıslah amacı gerçekleşiyorsa daha
ağır olana geçilmez. Çünkü, hafif olanla amaca ulaşılabildiği için ağır olanın tercih edilmesi, faydasız
bir fesat sebebidir. İzz b. Abdüsselam’ın zikrettiği bu ölçütün maksada delaleti açıktır. Çünkü, hapsin
de aralarında bulunduğu tazir cezaları arasında maslahata daha uygun bir ceza varken, sebepsiz
yere daha ağır olan tazir türüne başvurulmaz.
Son kertede, adalet havuzuna akan alternatif cezalar insan onurunu koruyan, insana yakışır bir yöntem ortaya çıkaracak, hapishanelerin tıkabasa dolmasının önüne geçmek suretiyle devletin hapishanelere yaptığı harcamaları asgariye indirmek ve kısa süreli hapis cezalarının sona erdirilmesine
katkıda bulunmak gibi hususlarda önemli bir tercih olacaktır.
- Hapse girmenin olumsuz sonuçlarından kurtulmak: Alternatif cezalara başvurulması, devlet yöneticilerinin, hapse girmenin olumsuz sonuçlar doğurduğu yolundaki kanaatlerini aksettirdiği gibi, ıslah
için alternatif cezaların tatbikinin gerekliliğini de ortaya koymaktadır.
- Suçlunun, ailesinin ve toplumun ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak. Bu maddede cezanın
şahsîliği teorisine işaret vardır. Yani ceza belirlenirken, bir yandan suçlunun kişisel ve ailevî şartları,
bir yandan da toplumun himayesi göz önünde bulundurulmalıdır.
- Suçlunun toplumdan koparılmaması: Bu sebep hapis cezasına yöneltilen bir tenkide işaret etmektedir. Çünkü cezanın temel amaçlarından biri, suçlunun rehabilite edilerek topluma yeniden kazandırılmasıdır. Ne var ki, hapsedilmek suretiyle toplumdan büsbütün koparılmaktadır. Dolayısıyla hedef
ile gerçekleşen durum arasında çelişki vardır.
7 Hûd, 11/114.

- Alternatif ceza yöntemlerine başvurulması, suç oranında bir artışa yol açmaz. Bu konuda yapılan
ve epeyce mesafe alınan alan araştırmaları, alternatif cezaların suç ortalamasında bir artışa yol açmadığını ortaya koymaktadır.
- Alternatif ceza yöntemlerine başvurulması mahkum sayısının artışı neticesinde doğacak olan hapishane inşası ve güvenlik gibi maliyetleri azaltır.
- Gerek bir hukuki düzenleme olarak, gerek bir cezalandırma kurumu olarak alternatif ceza yönteminin benimsenmesi, suçlu kesimin topluma kazandırılmasına yardımcı olacak, ayrıca hapsedilmek
suretiyle suç işleme düşüncesinden etkilenmek, görevinden yoksun kalmak veya eğitimini yarıda
kesmek yerine, bu kişilere toplumsal, psikolojik ve tıbbî açıdan daha iyi destek verilebilecektir.
Daha İnsanî Bir Ceza
Bedenî cezaların ve özgürlüğü bağlayan cezaların alternatifi olan bu ceza yöntemlerinin benimsenmesi, halihazırda uygulanagelen cezalardan daha insancıldır. Çünkü bir kamu hizmeti ifa etme veya
rehabilite programlarına katılma ya da hayır işlerine iştirak etme gibi, karakterine uygun bir ceza
seçmek konusunda kendisine özgürlük tanımak suretiyle, suçlunun topluma yeniden kazandırılması
düşüncesini destekler. Bir diğer açıdan, nihayetinde adalet havuzuna akan alternatif cezalar, insan
onurunu koruyan, insana yakışır bir yöntem ortaya çıkaracak, hapishanelerin tıkabasa dolmasının
önüne geçmek suretiyle, devletin hapishanelere yaptığı harcamaları asgariye indirmek ve kısa süreli
hapis cezalarının sona erdirilmesine katkıda bulunmak gibi hususlarda önemli bir tercih olacaktır.
D. Alternatif Ceza Türleri
Hapsetmenin alternatifi olan cezaların belli bir sayısı yoktur. Bu cezalar, kişiye, suça ve toplum yapısına göre değişkenlik arzeder. Sözgelimi şu örnekler zikredilebilir:
- Para cezası
- Kamu hizmeti
- Mala el koyma ve itlaf etme.
- Uzmanlık gerektirmeyen ayak işleri.
(Durak ve yol temizleme, koridor ve araba yıkama, temel ve kuyu kazma, eşya taşıma, yükleme, indirme, mobilya söküp takma, bahçe ve kaldırımlara çiçek ekme ve sulama, camiye halı serme, süpürme,
kokulama, dersliklerde sıraları dizme ve koruma vb.)
Böylece suçlu, bir yandan topluma hizmet ederken bir yandan da onuru kırılacağı için, işlediği suça
bir daha dönmemesi sağlanmış olur. Ayrıca başkaları için de ibret olur.
- Zararı tazmin etme.
- Özel bir hakkından vazgeçmek suretiyle, sulh yapmasının şart koşulması.
- Uyarı.
- Teşhir etme.
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- Kınama.
- Zorunlu ikamet.
- İzin iptali ve medenî bazı hizmetlerden mahrumiyet.
- Maaş kesme, maaş zammından ve görevde yükselmeden mahrumiyet ya da memuriyet derecesinin
düşürülmesi.
- Memurun başka bir yere nakli.
- Hakkında hapis kararı verilerek infazın ertelenmesi.
- Her türlü yolculuğun veya belirli yerlere yolculuğun yasaklanması.
- Uyuşturucu kullananlar için terapi programlarına katılma zorunluluğu.
- Kişisel gelişim için rehabilite programlarına katılma zorunluluğu.
- Mahalle camisinde cemaate iştirak.
- Gönüllü hizmetler ve hacta yardım derneklerine katılmak.
İslam Hukuku, -belirli olsun veya olmasın- cezadan beklenen hedefleri gerçekleştirmeye yarayan
bir takım şer’î ölçülere uygun olarak, alternatif ceza düzenini kurmak konusunda diğer hukuk sistemlerinden önde gelir. Mesela; kasten adam öldürme suçunda, kısasa alternatif olarak diyet cezası konmuştur. “Bununla birlikte maktülün kardeşi, velisi veya yakını tarafından bir bağışlama söz
konusu olursa bu durumda, örfe ve teamüle uygun hareket edilmeli, maktulün velisine itirazsız olarak tazminat/diyet ödenmelidir.”8 Kısas cezasının herhangi bir sebeple düşmesi durumunda, tazir
cezası da böyledir. [Hata ile adam öldürmede azat edilecek kölenin bulunamaması halinde] oruç
tutma cezası da bu kapsamda değerlendirilebilir. “Bunları yapmaya gücü yetmeyenler, tövbesinin
Allah tarafından kabulü için kesintisiz olarak iki ay oruç tutmalıdır.”9 Diğer yandan vücut bütünlüğünü ihlal eden suçlarda kısasın alternatifi diyet, erş ya da tazir cezası olarak belirlenmiştir. Yaralama
suçlarında ise alternatif ceza erştir. Organlardan birinin işlevini yitirmesine yol açma halinde ise
ceza erş veya tazirdir.
Bütün bu örneklerde görüldüğü üzere, alternatif ceza yöntemini koymak konusunda İslam Hukuku,
diğer hukuk sistemlerinden önde olup, suçlunun içinde bulunduğu şartlarla ve devletin ıslah politikasıyla örtüşen alternatif cezayı belirlemek konusunda takdir yetkisini ise hakimlere bırakmıştır.
E. Alternatif Cezanın Avantajları
Alternatif cezalar, -bir karşılık, kısas, toplumsal bir müdafaa ya da ceza her ne olarak kabul edilirse
edilsin- bir suçun akabinde olması gerekir ve başlıca avantajları şu şekilde özetlenebilir: Alternatif
cezalar, tür ve miktar açısından kanunla belirlenir. Dolayısıyla, hakimin kanunda yeri olmayan bir
alternatif ceza türü üretme yetkisi yoktur. Bununla birlikte, kanun kayucu cezayı belirlerken alt ve üst
limitler koyar ve hakim, iki limit arasında suç ile mütenasip bir ceza takdir eder.

8 el-Bakara, 2/178.
9 en-Nisa, 3/92.

Alternatif ceza, toplumun bütününe nispetle tektir. Dolayısıyla -eski kanunların aksine- kişinin toplumdaki statüsü sebebiyle cezada bir farklılık olmaz. Kanun önünde eşitlik ilkesi bunu gerektirir. Fakat bu,
hakimin, suç işleme kastını veya hata derecesini ya da suçu hazırlayan koşulları dikkate alarak suça
denk bir ceza takdir etmesine mani değildir. Toplumun bütününe nispetle kanunda ceza tek olarak
konulmuş olsa da zikrettiğimiz bu gibi hususlar suçludan suçluya değişkenlik arzeder.
Alternatif cezaların takdiri, hakimin ve yetkili mercilerin ictihadına bırakılmıştır. Dolayısıyla bu cezalar
iki ucu keskin bir kılıçtır. Bu sebeple, beklenen hedeflerin gerçekleşebilmesi için hakimlerin donanımlı
bir şekilde yetiştirilmeleri gerekir. Bu cezalardan beklenen başlıca hedefler şunlardır:
a. Hapishanelerdeki, mahkumların sıhhî, psikolojik ve toplumsal açıdan kötü yaşam şartlarına yol
açan aşırı doluluğun önüne geçmek.
b. Hapishanelerin, suç işlemenin öğretildiği birer okula dönüşmemesi için, basit bir suç yüzünden
hapse giren kişilerin birer suç makinesi olan gerçek suçlularla aynı ortamı paylaşmasını engellemek.
c. Kişiyi bedenî, psikoloik ve toplumsal açıdan korumak.
d. Hükümetin hapishanelere yaptığı harcamaları aşağı çekerek maliyeti düşürmek.
e. Hapishanelerdeki tehlikeli suçlulara yönelik ıslah programları uygulama imkânlarını artırmak.
f. Alternatif ceza verilen kişilerin yapacakları kamu hizmeti yoluyla kamu yararı temin etmek.
g. Toplumsal ve ailevî bağları muhafaza etmek ve ailenin geçiminin sağlanmasını koruma altına almak.
Son olarak, alternatif cezalar tazir cezası kapsamında olup, İslam Hukuku’nda tazir cezasının varlığı
ve yokluğu maslahatın varlığına ve yokluğuna bağlıdır. Devletlerin, zamanın şartlarını dikkate alarak
toplum ve ümmetin maslahatını temin eden uygun tazir cezaları uygulaması mümkündür.

Sonuç
İslam Hukuku esasında kuşatıcı ve mükemmel bir hukuk sistemidir. Fakat günümüzde tatbik edilme ve pratiğe dökülme imkânını kaybettiği için, biz onun koruyucu
nitelikteki ceza ve tedbirlerine başvurma fırsatı bulamadık. Böylece, İslam Hukuku
hayatın dışına itildi. Fıkıh literatüründe yer alan hükümler yüzlerce yıldır karşılaşılan
problemleri çözüyordu; ama bugün o hükümlerden eser kalmadı.
a. Hapis cezasının tamamen kaldırılması söylenemeyeceği gibi; sadece hapis cezası ile yetinilmesi
gerektiği de söylenemez. Bu, bakış açılarına bağlı olarak değişen bir durumdur. Meselenin suçluya
ve suça bakan yönleri olduğu gibi, çevre ve topluma bakan yönleri de vardır.
b. Gerek maddî, gerek manevî bir yapıya sahip olsun bütün türleriyle alternatif cezaları İslam Hukuku
kabul eder. Yeter ki, bir takım ölçüt ve esaslarla sınırları net bir şekilde çizilebilsin.
c. İslam Hukuku tazir cezasını belli ceza türleri ile sınırlamamış, aksine ölüm cezasından tutun da
kınama ve azarlamaya kadar derecelendirmiştir. Bundan dolayı, suçlunun cezalandırılması için pek
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çok yola başvurulabilir. Tazir cezası malî yaptırım ile olabileceği gibi, teşhirle, sopa ve hapis cezasıyla
da olabilir. Bütün bunlar İslam Ceza Hukuku’nda mevcuttur. İslam Hukuku, bütün zaman ve mekanlarda tatbik edilmeye elverişlidir. Dolayısıyla müslüman toplumlar, kendi toplum yapılarına uygun
ceza türleri üretebilirler. Bunu belirleme yetkisi de devletin yetkili organlarına aittir.
Sonuç olarak diyebiliriz ki, tazir kapsamındaki suçlarda alternatif cezaların tatbiki İslam Hukuku’nun
güzel yanlarını ortaya çıkaracak, gayelerini gerçekleştirecek, kanunun saygınlığını koruyacak, insan
haklarını ve onurunu muhafaza edecek ve toplumda siyasi açıdan adaleti gerçekleştirecektir. Ayrıca,
suçluyu rehabilite edecek ve aileyi toplumdaki geleneksel ceza türlerinin uygulanmasından kaynaklanan olumsuz sonuçlardan himaye edecektir. Diğer yandan, suçluyu ailesinden koparmayacak, millî
geliri artıracak, devletin hapishanelere yaptığı masrafları azaltmak suretiyle ekonomik yükü hafifletecek ve böylece ekonomik açıdan kamu yararına katkı sunacaktır.
Özetle, biz inanıyoruz ki, alternatif cezaların uygulanabilmesi için hakimlerin ictihada ehil olması gerekir. Çünkü suçlunun ıslahını ve topluma kazandırılmasını sağlayabilecek nitelikteki meşru cezanın
tespiti buna bağlıdır. Diğer yandan, bu cezalarda caydırıcılık ve kamu yararı yönü de vardır.
Bu alanda başlıca önerilerimiz şunlardır:
a. Alternatif cezalar konusuna daha fazla önem verilmeli; bu cezaların uygulanmasına yönelik teorik
ve pratik bir takım ilmî araştırmalar yapılmalı; ayrıca, bu cezalara uygun yeni araçlar geliştirmek suretiyle, maddî açıdan da katkı sunulmalıdır.
b. Alternatif cezaların suçlu davranışları ve toplum üzerindeki etkisini tespit için, psikolojik ve sosyolojik araştırmalar esas alınmalı ve böylece konuluş gayesini gerçekleştirebilmek için, günden güne
geliştirilmelidir.
c. Tazir cezalarının kanunlaştırılması, ekonomik, toplumsal ve teknik alanda pek çok yeniliğin zuhuruna bağlı olarak ortaya çıkan modern bir konu olup, mahkemelerin uygulamaları arasında çok büyük bir
farklılık olmaması için bu cezaların kanunlaştırılması gereklidir. Çünkü, kanunlaştırılmayıp tamamen
hakimlerin inisiyatifine bırakılması halinde, alternatif cezaların başarısız olma ihtimali hayli yüksektir.
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Abstract
Punishments in Islamic Law base on events and change with events. They aim to
regulate life, rehabilitate and heal criminals and prevent them from committing crime
again. Thanks to punishments, society is cleaned and purified. Implication of punishments relate to realization of aforementioned aims. Thus, the verdict coexits or
disappears according to the events. Since this idea has been the general principle
on punishments in Islamic Law, it is accepted by Islamic jurisprudence scholars that
verdicts with their nuisance exist in existence and in abstence. The verdicts which
base on mentioned principle change according to aims, situations, conditions, time,
custom and perspectives. Something which is precise in sometime and somewhere,
may not be precise in another time and another place. Hence, something which is
suitable for someone might be unsuitable for another person.
Âmidî says: “Alteration of affairs require alteration of verdicts.”
Karafî says: “The causes which are legitimated by God for a reason are not legitimate if there is no
such reason. Causes not realizing the ambition aimed with itself are not legitimate.”
In our times, there are lots of obstacles to imply the punishments present in Islamic criminal law.
Primary obstacles are:
The implication of Islamic Law consists not only implying “had” punishments like amputating theft’s
hand. There are another principles like consultation principle in political life and principle says “poverty is almost blasphemy” in social and economic life which should be carried out primarily. Here, these
principles should be carried out before “had” punishments are put into place.
Moreover, there is a hadith which regulates had punishments like amputating theft’s hand and says
“If there is a suspicion about the certainty of crime, reduce the had punishment”. This hadith is an
essential principle in Islamic criminal law. Head of state’s mistake in using pardoning power is better
than making mistake in punishing. Islamic jurisprudence scholars comprehend well the message of
aforementioned hadith and expanded scope of suspicions which decrease had punishments. For
instance they say: “If a crime which requires “had” punishment is committed debatably, only claim of
accused on suspicion decreases “had” punishment without burden of proof.
Lets add this: the suspicions that might occur in modern times diverse. Therefore, it might be necessary to be contented with “tazir” punishments like imprisonment or pecuniary punishment instead of
“had” punishments. When we think suspicions originated from political life, the implication of “had”
punishments will unite with political stimulations and ambitions. On the other hand, this kind of punishments should be implied gradually. Indeed, Ömer İbn Abdülaziz told his son: “Don’t hurry my little

one! God condemned wine twice in Koran, then he prohibited it. I am worried that, if I burden totally
on people, they revolt totally and it causes unrest.”
While we pay regard to established rules and principles deduced by Islamic jurisprudence scholars, we should comply with modern times concepts when we consider the notion of punishment in
our times.
For instance, in modern times there occured a brand new term: alternative punishments. The people
use this term to exchange punishment types like imprisonment or corporal punishment used in different penal systems for a long time with new sanctions which are different in qualitative and quantitative
way. This system which has deterrence and penalisation enjoins criminals to carry out difficult work,
imply programmes which have rehabilitating effect in different way. By this way, freedom of criminals
are restricted and they are subject to some new responsibilities and we can describe this situation as
avantgarde. This method protects personality of punished person, releases him from negative effects
of punishment and helps him becoming integrated with society.Thus, it gives a chance to criminal to
turn back to his normal life cleanly.
Well then, how capable are aforementioned alternative punishments to realize Islamic Law’s ambitions? Considering the possibility of implication of this method and difficulties in implying the punishments prescribed by Islamic Law, could these punishing methods be alternative to “had” punishments even for a temporary time?
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تمهيد
العقوبات في الشريعة اإلسالمية مرتبطة بالمصالح وتتغير بتغيرها وتستهدف تحقيق المصالح ودرء
المفاسد ,واستصالح الجناة وتقويمهم ,وزجرهم وردعهم عن المقارفة والمعاودة ,وفي ذلك تزكية
للمجتمع ,وتقويم له.
وإقامة العقوبة منوط بتحقيق هذه المقاصد الجليلة فالحكم فيها يدور مع المصلحة وجو ًدا وعدمًا  ,وإذا كانت تلك هي
القاعدة العامة في العقوبات في الشريعة اإلسالمية فإن من المتفق عليه بين فقهاء الشريعة أن األحكام تدور مع عللها
وجو ًدا وعدمًا ,واألحكام المنوطة بمثل ذلك تختلف وتتغير وتتبدل بالنظر إلى اختالف المقاصد واألحوال واألوضاع
والظروف واألزمنة واألمكنة والعوائد واالعتبارات
وقد يصح في أحوال وأزمنة وأمكنة وأوضاع ماال يصح في أخرى مغايرة ,كما قد يناسب ألشخاص ماال يناسب آلخرين,
قال اآلمدي »:تغير المصالح واختالفها يقتضي تغير األحكام واختالفها «  ,وقال القرافي « :كل سبب شرعه اهلل لحكمة,
ال يشرعه عند عدم الحكمة  ..وكل سبب ال يحصل مقصوده ال يشرع « أ.هـ
وبما أن تتطبيق العقوبات الشرعية في زماننا تحول دونه عقبات كثيرة منها:
ان تطبيق الشريعة اإلسالمية ال يعني فقط إقامة الحدود كقطع يد السارق .إن هناك مبادئ وأحكاما أخرى يجب أن تطبق
مثل مبدأ «الشورى» في الحياة السياسية ،ومبدأ «كاد الفقر أن يكون كفرا» في الحياة االجتماعية واالقتصادية ،وتطبيق
هذه المبادئ يجب أن يسبق تطبيق بعض الحدود الشرعية.
ليس هذا وحسب ،بل إن تنفيذ الحدود كقطع يد السارق ينظمه ويحكمه حديث نبوي يقول« :ادرأوا الحدود بالشبهات» هذا
الحديث الذي صار مبدأ أساسيا في التشريع اإلسالمي وحديث« :ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ،فإن وجدتم
للمسلم مخرجا فخلوا سبيله ،فإن اإلمام ألن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة» .1وادراكا من الفقهاء لمغزى
هذا الحديث توسعوا في نطاق الشبهة المسقطة للحدود حتى إنهم قالوا« :إن مجرد ادعاء الشبهة في مظنتها من مرتكبي
الجريمة الموجبة للحد يسقط الحد دون حاجة إلى إثباتها».
وإذا أضفنا إلى ذلك أن شبهات عصرنا كثيرة ومتفرعة بسبب تعقد الحياة المعاصرة وتنوع الحوافز فيها ،أمكن القول إن
االكتفاء بالعقوبة التعزيرية كالسجن والغرامة قد يصبح ضرورة .أما إذا أضفنا إلى ذلك الشبهات الراجعة إلى «السياسة»
فإن الحدود حينئذ سيلتبس أمر تنفيذها باألغراض والدوافع السياسية!.... ،
كما أنه ال بد من المرحلية والتدرج لتطبيقها وقد قال عمر بن عبد العزيز «ال تعجل يا بني .فإن اهلل ذم الخمر في القرآن
مرتين وحرمها في الثالثة .وإني أخاف أن أحمل الحق على الناس جملة ،فيدفعوه جملة ،ويكون من ذا فتنة».
توجب أن نواكب بين األخذ بأصالة المقاصد والمعاني الشرعية
وبالنظر لمفهوم العقوبة في زمننا الحاضر وما استجد فيه ّ
التي جاءت الشريعة اإلسالمية باعتمادها ومراعاتها في هذا الباب ,وأن نعمل وفق القواعد واألحكام المقررة لدى الفقهاء
َ
أخذا من معاني النصوص والقواعد واألحكام الواردة في العقوبة على الجنايات بأنواعها  ,وأن نوائم بينها وبين المفاهيم
الحديثة للعقوبات  ,والتي جنحت إلى اعتبار مصالح .
ومن هنا خرج علينا في المفهوم المعاصر للعقوبة ما يسمى «العقوبات البديلة » وهو مصطلح حديث جديد والمقصود
 1الحديثان مختلف في صحتهما سندا صحح الحاكم واعترض الذهبي فكالهما مرسل عن عمر بن الخطاب لكن معناه متفق عليه بل مجمع عليه انظر موقع القرضاوي www.elquaradawi.net
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لديهم به في الجملة أن تستبدل العقوبات المعتادة والمعمول بها في مختلف النظم واألحكام من حبس وجلد وغرامة
نوعا ً
بتكاليف جديدة تختلف ً
وكيفا وكمًا عن تلك.
فهي تفرض على الجاني أداء برامج معينة والقيام بأعمال وأعباء تحقق مفهوم العقاب ,وتؤدي إلى الزجر والردع  ,وتعود
بالجاني إلى االستصالح والتقويم بأسلوب مغاير يتضمن تقييد الحريات وإضافة األعباء  ,واستباحة حالة المعاقب بما يتوافق
وروح العصر  ,ويحافظ على الكيان الشخصي والمدني للمعاقب  ,ويخفف عنه حدة التوابع واآلثار للعقوبة  ,بما يدفعه بشكل
إيجابي إلى االستقامة والصالح  ,ويتيح له فرصة للعودة اإليجابية إلى الحياة الطبيعية ألمثاله من أفراد المجتمع.
فإلى أي مدى تحقق العقوبات البديلة مقاصد الشريعة من العقاب و هل يمكن اعتبارها بديال ظرفيا مناسبا لألحكام
الشرعية في الوقت الحاضر نظرا إلمكانية تطبيقها و صعوبة تطبيق العقوبات الشريعة.
قسمت البحث الى مقدمة مبحثين وخاتمة.
مقدمة
1ـ مفهوم العقوبة أنواعها ومقاصدها في الشريعة االسالمية.
2ـ مفهوم العقوبات البديلة أنواعها و أثرها.
خاتمة
مقدمة
تنقسم الجريمة بطبيعتها إلى:
 -1جرائم الحدود وهي سبع جرائم -1 :الزنا  -2القذف  -3الشرب  -4السرقة  -5الحرابة  -6الردة  -7البغي.الحدود
سبعة أنواع ،وهي تشمل المقاصد الضرورية الخمسة:،
حد الزنا :لحفظ النسل ،حد القذف :لحفظ العرض ،حد الخمر  :لحفظ العقل
حد السرقة :لحفظ المال ،حد الحرابة :لحفظ النفس والمال والعرض ،حد البغي  :لحفظ الدين والنفس ،حد الردة  :لحفظ الدين.
ولهذا الجرائم وضعت الشريعة عقوبات مقدرة ليس للقاضي الحق في أن يزيد عليها أو أن ينقص منا شيئا ،أو يستبدل بها غيرها.،
 -2جرائم القصاص والدية :وهي جرائم القتل والجرح سواء كانت عمدا أو خطأ وهي  -1القتل العمد  -2القتل شبه العمد
 -3القتل الخطأ  -4الجرح المتعمد  -5الجرح الخطأ.
ولهذا النوع عقبتين اثنتين هما :القصاص والدية في حالة العمد والدية في حالة الخطأ ،والشريعة جعلت هنا العفو حقا
للمجني عليه أو وليّه دون غيرهم.
3ـ الجرائم التي تعاقب عليها الشريعة بعقوبات غير مقدرة ،وهي ثالثة أنواع-:
1/3جرائم التعازير األصلية ،أي كل جريمة ليست من الحدود وال من القصاص والدية.
 2/3جرائم الحدود التي ال يعاقب عليها بعقوبات مقدرة وهي جرائم الحدود غير المقدرة والتي يدرأ فيها الحد.
 3/3الجرائم التي ال قصاص وال دية فيها ويعاقب عليها بعقوبة غير مقدرة.2
وهذا القسم فرقت الشريعة بينه وبين الذي سبقه ،حيث في األول منعت الشريعة القاضي من التدخل بأي عقوبة من حيث
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التخفيف أو التشديد لخطورة هذا القسم على المجتمع ،بينما هنا نرى أن الشريعة أوكلت األمر للقاضي يحكم على الجاني
بناء على ظروف الجاني والظروف المحيطة بالجريمة على انها أقل خطورة من الجرائم القسم األول ،فهنا إذا كانت
ظروف الجريمة تقتضي التشديد شدد وإذا كانت تقتضي التخفيف خففت.
المبحث األول :مقاصد العقوبة في الشريعة اإلسالمية
إن من أهم ما يقال في الغاية من العقوبات في اإلسالم هي أنها زاجرة للناس عن الجرائم وكذلك ردعهم عنها إضافة إلى
حماية المجتمع من األضرار التي تلحقها به مثل هذه الجرائم.
ويقول الدكتور أحمد فتحي بهنسي :وللعقوبة غرضان قريب وغرض بعيد ،فالغرض القريب أو العاجل هو إيالم لمنعه
من العودة إلى ارتكاب الجريمة ومنع الغير من االفتداء به.
والغرض البعيد أو اآلجل هو حماية مصالح الجماعة .
كما أن الشارع يقصد في هذه العقوبات الردع عن ارتكاب الجرائم ووصفها على هذا األساس كفيل بإنذار الناس كافة
بسوء عاقبة اإلجرام.
ترسيخ العدل اإللهي في المجتمع اإلسالمي عن طريق إنزال العقاب بالجاني جزاء جنايته وجزاء انتهاكه حرمة الحكم
اإلسالمي وردعه عن ارتكاب الجناية مرة أخرى وهذا معنى قول الفقهاء «إن العقوبات شرعت زاجرة وجابرة».
فالغاية إذن من العقوبات في الشريعة اإلسالمية حماية الفضيلة وصيانة المجتمع من الفساد والرزيلة وهي ما يعبر عنها
حديثا» بالمحافظة على المصلحة العامة.
وكافة الشرائع السماوية بل وأصحاب القوانين الوضعية مجمعون على ضرورة تطهير المجتمعات من الفساد ،وإنما
الخالف في وسائل ذلك التطهير ،والجميع متفقون على العقوبة في الغالب من حيث هي إال أنهم يختلفون عند التطبيق.
 إرضاء المعتدي عليه أو وليه ،وذلك بأن تقوم السلطة بالرد على فعل المجرم بمعاقبته العقوبة الرادعة مما يشبع الرضاوالطمأنينة في نفس المعتدي عليه إن كان حيا وفي نفس وليه وأقاربه أن أدت الجريمة إلى قتله ،وهذا يؤدي إلى امتصاص
نقمة أقارب المجني عليه فيقعدهم عن التفكير بالثأر.
 تحقق االستقرار واألمن االجتماعيين :إن كل جريمة تحدث اضطرابا اجتماعيا ستناسب مع جسامتها ،فكلما جاء الردعلى المجرم سريعا وحاسما كلما أدى إلى تهدئة الخواطر التي أثارتها الجريمة وبث الطمأنينة في نفوس أفراد المجتمع.
األصول التي تقوم عليها العقوبات في اإلسالم
لما كان الغرض من العقوبة هو إصالح األفراد وحماية الجماعة وصيانة نظامها فقد وجب أن تقوم العقوبة على أصول
تحقيق هذا الغرض لتؤدي العقوبة وظيفتها كما ينبغي وهذه األصول هي:
أن تكون العقوبة بحيث تمنع الكاف عن الجريمة قبل وقوعها  ،فإذا ما وقعت الجريمة كانت العقوبة بحيث تؤدب الجاني
على جنايته وتزجر غيره عن التشبه به وسلوك طريقه وفي هذا يقول بعض الفقهاء عن العقوبات -أنها موانع قبل الفعل
زواجر بعده أي العلم بشرعيتها يمنع اإلقدام على الفعل وإيقاعها بعده يمنع العودة إليه.
أن حد العقوبة هو حاجة الجماعة ومصلحتها ،فإذا اقتضت المصلحة التشديد شددت العقوبة وإذا اقتضت الحاجة التخفيف
خففت العقوبة.
إذا اقتضت حماية الجماعة من شر المجرم استئصاله من الجماعة أو حبس شره عنه وجب أن تكون العقوبات هي قتل
المجرم أو حبسه عن الجماعة حتى يموت ما لم يتب أو ينصلح حاله.
إن كل عقوبة تؤدي لصالح األفراد والجماعة هي عقوبة مشروعة فال ينبغي االقتصار على عقوبات معينة دون غيرها.
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إن تأديب المجرم ليس معناه االنتقام منه ،وإنما استصالحه ،والعقوبات على اختالف أنواعها تتفق كما يقول بعض الفقهاء
في أنها تأديب استصالح وزجر يختلف بحسب اختالف الذنب ويالحظ في التأديب أنه يختلف باختالف األشخاص ،وألن
المقصود من الـتأديب الزجر عن الجريمة وأحوال الناس مختلفة فيه ،فمنهم من ينزجر بالصيحة ومنهم من يحتاج إلى
اللطمة وإلى الضرب ومنهم من يحتاج إلى الحبس ،فتأديب أهل الصيانة أخف من تأديب أهل البذاء والسفاهة لقول النبي
عليه الصالة والسالم »:أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم».
يقول ابن فرحون المالكي في تبصرة الحكام :والتعزير ال يختص بالسوط واليد والحبس وإنما ذلك موكول إلى اجتهاد اإلمام.
قال أبو بكر الطرطوشي في أخبار الخلفاء المتقدمين :أنهم كانوا يعاملون الرجل على قدره وقدر جنايته منهم من يضرب،
ومنهم من يحبس ،ومنهم من يقام واقفا على قدميه في المحافل ،ومنهم من تنزع عمامته.
قال القرافي :إن التعزير يختلف باختالف األعصار واألمصار ،فرب تعزير في بلد يكون إكراما في بلد آخر ،كقطع
الطيلسان ليس تعزيرا في الشام فإنه إكرام ،وكشف الرأس عند األندلس ليس هوانا ،وبمصر والعراق هوانا.
قال ابن عابدين( :التعزير يختلف باختالف األشخاص  ،فال معنى لتقديره مع حصول المقصود بدونه ،فيكون مفوضاً
لرأي القاضي).
والتعزير عند الفقهاء عقوبة مفوضة إلى اجتهاد القاضي وتقديره  ،فهو يختار في كل حالة تعرض عليه العقوبة أو
العقوبات التي يراها كافية لزجر الجاني  ،وحامله له على الصالح والتهذيب وال يزيد عليها  .وهو في كل حالة يراعى
ظروف الجاني ،وحجم الجريمة وحال المجني عليه وزمان الجريمة ومكانها.
إن الحدود والعقوبات التي نص عليها الشرع المطهر في الكتاب والسنة ال يمكن بأي حال من األحوال تجاوزها إلى
غيرها ،لكن يصعب تطبيقها حاليا للكثير من االسباب منها:
نسبية تطبيق الشريعة في كل المجاالت منذ عصر االول و في كل األعصار بسبب الضعف البشري.
ذلك ما عبر عنه الخليفة «الخامس عمر بن عبد العزيز .لقد قال له ابنه عبد الملك يوما« :ما لك ال تنفذ األمور ،فو هلل
ما أبالي لو أن القدور غلت بي وبك في الحق» ،وبعبارة عصرنا قال له :لماذا ال تعمد إلى تطبيق الشريعة تطبيقا كامال
وليكن ما يكون! أجاب عمر بن عبد العزيز رضي اهلل عنه قائال« :ال تعجل يا بني .فإن اهلل ذم الخمر في القرآن مرتين
3
وحرمها في الثالثة .وإني أخاف أن أحمل الحق على الناس جملة ،فيدفعوه جملة ،ويكون من ذا فتنة».
إن تطبيق الشريعة اإلسالمية ال يعني فقط إقامة الحدود كقطع يد السارق مثال .إن هناك مبادئ وأحكاما أخرى يجب أن
تطبق مثل مبدأ «الشورى» في الحياة السياسية ،ومبدأ «كاد الفقر أن يكون كفرا» في الحياة االجتماعية واالقتصادية،
ومبدأ «هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون» في الحياة الفكرية ،ومبدأ «الناس كأسنان المشط « في مختلف
مرافق الحياة الخ .ومعلوم أن الحدود ليست غاية في ذاتها وإنما هي وسيلة لردع وزجر النوازع الذاتية الفردية الهدامة،
أي التي تمس مصلحة الجماعة ،مصلحة األمة.
ليس هذا وحسب ،بل إن تنفيذ الحدود كقطع يد السارق ينظمه ويحكمه حديث نبوي يقول« :ادرأوا الحدود بالشبهات» هذا
الحديث الذي صار مبدأ أساسيا في التشريع اإلسالمي .وهناك حديث نبوي أوضح وأقوى ،هذا نصه« :ادرأوا الحدود عن
المسلمين ما استطعتم ،فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله ،فإن اإلمام ألن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة».
وإدراكا من الفقهاء لمغزى هذا الحديث توسعوا في نطاق الشبهة المسقطة للحدود حتى إنهم قالوا« :إن
مجرد ادعاء الشبهة في مظنتها من مرتكبي الجريمة الموجبة للحد يسقط الحد دون حاجة إلى إثباتها».
وبطبيعة الحال فإن سقوط الحد ،أي عدم قطع اليد لقيام شبهة ما ،ال يعني تبرئة المتهم بصورة آلية.
إن سقوط الحد ،سواء في السرقة أو في الزنى أو في شرب الخمر والقذف يعني سقوط نوع العقوبة الخاصة المنصوص
عليها (قطع اليد ،الجلد ...الخ) وهذا يسمونه حق اهلل .يبقى بعد ذلك الحق العام الذي قد يستوجب عقوبات أخرى كالسجن
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مثال في حال عدم ثبوت براءة المتهم ،وذلك للتأديب والتعزير.
وهذا يعني أن جميع األحكام التي أصدرها الفقهاء قديما وتصدرها محاكم الدول اإلسالمية حديثا هي أحكام إسالمية طبقت
فيها الشريعة على سبيل التأديب والتعزير ...أي تطبيقا نسبيا.
أما التطبيق الكامل بإقامة الحد المنصوص عليه فأعتقد أن العمل بمبدأ «ادرأوا الحدود بالشبهات» سيحمل كل قاض
نظيف نزيه على التوقف طويال قبل اتخاذ القرار .وقد يضطر إلى االكتفاء بالتعزير بالسجن ،خصوصا في ميدان
السرقة ما دام المجتمع اإلسالمي العادل غير قائم بالشكل الذي يجعل اإلنسان ال يضطر إلى السرقة تحت ضغط الحاجة.
ومعروف أن عمر بن الخطاب أوقف الحد في السرقة عام المجاعة.
وإذا أضفنا إلى ذلك أن شبهات عصرنا كثيرة ومتفرعة بسبب تعقد الحياة المعاصرة وتنوع الحوافز فيها ،أمكن القول إن
االكتفاء بالعقوبة التعزيرية كالسجن والغرامة قد يصبح ضرورة .أما إذا أضفنا إلى ذلك الشبهات الراجعة إلى «السياسة»
فإن الحدود حينئذ سيلتبس أمر تنفيذها باألغراض والدوافع السياسية ،وتلك شبهة ...وأية شبهة لهذا اصبح الحبس هي
العقوبة البديلة و الشائعة لمعظم الجرائم.
الحبس :عقوبة تعزيرية
من أكثر العقوبات التعزيرية شيوعا و تأثيرا في المجتمعات المعاصرة اإلسالمية وغيرها عقوبة الحبس وهو في اللغة
هو المنع واإلمساك  ,اتفق معظم الفقهاء على مشروعية الحبس للنصوص والوقائع الواردة في ذلك ,وقد نقل عن بعضهم
أن النبي لم يسجن أحدا.فالخالف موجود مع قول األغلبية به.
من القرآن الكريم:
استدل المثبتون بقوله تعالى ((والالتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدو ا فأمسكوهن
4
في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل اهلل لهن سبيال))
من السنة النبوية:
ليس هناك دليل صحيح صريح في الحبس لكن لالستئناس روي أن النبي صلى اهلل عليه وسلم حبس أحد رجلين من
غفار اتهما بسرقة بعيرين وقال لآلخر :اذهب فالتمس ,فذهب وعاد بهما.
من اإلجماع:
ولقد أجمع الصحابة ومن بعدهم على مشروعية الحبس ,وقد حبس الخلفاء الراشدون وابن الزبير والخلفاء والقضاة ومن بعدهم
في جميع األعصار واألمصار من غير إنكار ,فكان ذلك إجماعا .أدلة المانعين من عقوبة الحبس ليس في اإلسالم جريمة
عقوبتها السجن ولم يكن في دولة النبي صلى اهلل عليه وسلم وال خلفائه (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عمر اإلنسان هبة
من اهلل يحرم منعه من التمتع به وسجنه عدوان عليه وعلى أسرته ومجتمعه (ومن يتعد حدود اهلل فأولئك هم الظالمون
أما السجن فال يختلف اثنان في أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم لم يكن له قط سجن
هناك فرق بين الحبس احتياطا الستيفاء الحق ومنع المطلوب به من الهرب كحبس ثمامة بالمسجد والسجن كعقوبة على
جريمة فلم يشرع قط
فسجن المدين مع القدرة على إنصاف غرمائه ظلم له ولهم وما كان لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سجن قط
الجرائم في اإلسالم لها حدود وعقوبات مقدرة كالقتل والقطع والجلد والنفي وليس السجن منها بال خالف فال توجد جريمة
5
عقوبتها السجن شرعا
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حبس النبي صلى اهلل عليه وسلم ثمامة بن أثال بالمسجد أياما ال من باب العقوبة بل من باب األسر ومنه يؤخذ مشروعية
الحبس للمنع من الهرب
الحبس المشروع في اإلسالم ليس عقوبة على جريمة بل هو لمنع من عليه حق للغير أو حد أو تهمة من الفرار حتى
يستوفى منه الحق والحد أو يستبرأ
ليس النفي داخل دار اإلسالم كالسجن فال تتعطل حياته بالنفي وال يمنع من حقوقه وحريته وعباداته بخالف السجن.
الخالصة :الراجح المعمول به مشروعية الحبس
أنواع الحبس:
الحبس التعزيري بقصد العقوبة ،الحبس لالستثاق الستفاء الحقوق ،بسبب التهمة الحبس لالحتراز ،الحبس بقصد تنفيذ
العقوبة
األحوال التي يشرع فيها الحبس:
أوال :الحبس في الجرائم الواقعة على النفس وما دونها :حبس القاتل المعفو عنه في القتل العمد ,وهو رأي
الجمهور .حبس المتسبب في القتل العمد دون مباشرته ,كمن أمسك رجال آلخر ليقتله ,وهو مذهب الجمهور.
الحبس لتعذر القصاص في الضرب واللطم ,وهو قول الحنفية والمالكية .حبس المتستر على القاتل ونحوه,
أسر الكفر وأظهر اإليمان حتى بدر
ثانيا :الحبس في جرائم التعدي على الدين وشعائره :الحبس للزندقة ,وهي كل من ّ
ً
منه ما يدل على خبيئة نفسه .حبس المسيء إلى بيت النبوة ,الحبس النتهاك حرمة شهر رمضان ,بالفطر نهارا وهو قول
الفقهاء باإلجماع ,الحبس بسبب العمل بالبدعة والدعوة إليها ,وبه قال أكثر الفقهاء.
ثالثا :الحبس في جرائم األخالق :حبس البكر الزاني بعد جلده , ,كالذي يقوم عليه شاهد واحد في تهمته آلخر حبس
المدمن على السكر تعزيرا بعد حده الحبس للدعارة والفساد الخلقي ,الحبس لكشف العورات في الحمامات,
رابعاً  :الحبس في الجرائم الواقعة على األموال :حبس العائد إلى السرقة بعد قطع يده ,لمنع ضرره على الناس ,وقال به
الجمهور .حبس السارق تعزيرا لتعذر موجب القطع ,سواء لشبهة ,أو لعدم كفاية نصاب المسروقات في حد السرقة .حبس
المتهم بالسرقة ,لوجود قرينة معتبرة .حبس الغاصب حتى يرد ما اغتصبه .الحبس لالختالس من بيت مال المسلمين,
خامساً :الحبس في الجرائم المتعلقة بالقضاء واألحكام :حبس الممتنع من تولي القضاء ,حبس المسيء إلى هيئة القضاء,
حبس المدعى عليه الحد والقصاص حتى يعدل الشهود حبس شاهد الزور,
ً
سادسا :الحبس في جرائم أمن الدولة :حبس الجاسوس المسلم ,وقال به الحنفية والشافعي ,وبعض المالكية .وقد أشار
ً
القرافي إلى نماذج من موجبات السجن ثم أشار إلى ما تتعين فيه البدائل قائال« :وال يجوز الحبس في الحق إذا تمكن
الحاكم من استيفائه فإن امتنع من دفع الدين ،ونحن نعرف ماله أخذنا منه مقدار الدين ،وال يجوز لنا حبسه ،وكذلك إذا
ظفرنا بماله أو داره أو شيء يباع له في الدين كان رهناً أم ال فعلنا ذلك ،وال نحبسه ألن في حبسه استمرار ظلمه ،ودوام
المنكر في الظلم وضرره هو مع إمكان أن ال يبقى شيء من ذلك كله».
المبحث الثاني :مفهوم العقوبات البديلة أنواعها و أثرها
العقوبات البديلة بديلة عن السجون التي اصبحت العقوبة الرئيسيىة حاليا بسبب صعوبة تطبيق الحدود و القصاص و
سبب اللجوء اليها المساوي التي ظهرت لعقوبة الحبس في زماننا و الشريعة تدعو الى اإلصالح و تمنع من الفساد وألن
األحكام تتغير حسب الزمان والمكان واألشخاص.
ويمكن أن نعرفها تعريفاً عاماً بما يلي :األحكام البديلة للسجون هي مجموعة من األحكام القضائية التي اهتم بها القضاة
على تضمينها أحكامهم في غير «الحدود الشرعية»  ,توسعا في تقدير التعزيرات لتشمل عقوبات وإلزامات قضائية

تربوية وشروطاً إصالحية إلصالح الفرد وزجره وتأديبه ً
بدال عن حبسه.
كالتوسع في العقوبات المالية وتقرير العقوبات بالخدمة االجتماعية واألعمال التطوعية أو اإللزامات األدبية أو األعمال
الشاقة أو اإلقامة الجبرية أو الحرمان من المزايا والخدمات والحقوق الشخصية وتقييد حركته وتعويق االنتفاع ومنعه من
السفر حسب ما تسمح به األنظمة التنفيذية للسياسات العقابية في الدولة.
يقول الدكتور الطيب السنوسي أحمد :بدائل السجن مصطلح لم يتعرض له الفقهاء؛ ولذا لم يوجد له تعريف في كتب
بعضهم «مجموعة من التدابير التي تحل محل عقوبة السجن وتعمل على تطبيق سياسة منع الجريمة» أولى المحاوالت
العربية لتعريف ووصف هذه النمط من الممارسة الجزائية كان في قانون العقوبات القطري حيث جاء في مادة (63
مكرراً)« :عقوبة التشغيل االجتماعي هي إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي لمدة محددة عمال من األعمال المبينة في جدول
األعمال االجتماعية المرفق بهذا القانون».
من أين أتت العقوبات البديلة؟
أول من كتب عنها مؤلفو «علم اإلجرام والعقاب» ودخلت فلسفة  :أن الجناة مرضى يحتاجون إلى عالج وال بد من
ّ
العادي بل ال بد من فحص هذا المجرم
عقوبة مالءمة لنفسية المجرم فليس بالضرورة أن يعامل كل الجناة بنفس الجاني
ومن ثم يختار له عقوبة مناسبة لنفسيته وقد عرف الفقهاء أن التعزير يختلف باختالف الجاني و الزمان والمكان.
األثار السلبية للسجون:
يدرك مختصون في الشأن االجتماعي والعدلي ،أن عقوبة الحبس في الجرائم البسيطة لها تأثير سلبي على المتهم ،وقد
يحول السجين العادي إلى مجرم بسبب دخوله السجن ومالزمته للمجرمين ,ويرون أهمية استبدال بعض العقوبات التعزيرية
المجرمة بالسجن إلى عقوبات بديلة مثل إلزام المتهم بتقديم خدمات للمجتمع أو منعه من بعض األمور الحياتية ,ويؤكدون
على أن تأصيل العقوبات البديلة ممكن شرعا وفي المقابل يرى البعض أن السجن يجب أن يظل عقوبة لردع الجناة.
تجنب اآلثار السلبية لدخول السجن  :فقد أجمعت الدول العربية على هذا السبب وأصبح اللجوء إلى نظام البدائل يعكس
اقتناع سياساتها الجنائية بوجود آثار سلبية ،كما يعكس ضرورة تطبيق عقوبات بديلة إلصالح المنحرفين و المذنبين
التخفيض من عدد النزالء بالسجون ,يتضمن هذا السبب فائدتين األولى عدم اللجوء إلى السجن إال عند الضرورة القصوى
واالستعاضة عنه بالبدائل  ،والثانية أن التخفيض من عدد النزالء يمكن من توفير برامج إصالحية إلفادتهم.
األسباب االقتصادية:
استخدام البدائل سيسهم في حل المشكل االقتصادي الذي يعاني منه كثير من الدول العربية حيث سيمكن من التخفيف من
األعباء المالية المترتبة على زيادة أعداد النزالء بالسجون و بناء السجون وصيانتها.
يقول الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودةأن السجن له سلبيات كثيرة ومن الحكمة تفاديه ،مشيراً إلى إمكانية توقيع
عقوبات بديلة بدال من السجن ،موضحاً أن السجون أصبحت بمثابة مراكز تدريب على الجريمة ألنه من خاللها يكتسب
ويتخرج مليئاً بمصطلحات سجنية وحركات ال يمارسها إال من صادق في السجون.
السجين الخبرة والمعرفة
ّ
وتابع الدكتور العودة  :أما الجنح الصغيرة فقد تبيّن أن اإلنسان الذي يدخل السجن فيها ،تجده أنه في المرة الثانية يدخل
ً
فضال عن كون السجن إساءة لألسرة ألن األسرة كلها ربما تضررت
السجن بجريمة أكبر حيث اكتسب ثقافة السجن،
ً
من السجن وفقدت عائلها ،كذلك فإن السجن يُعلّم كثيرا من الجرائم والسجناء يتعلمون ويتدارسون مثل هذه القضايا.
وأشار العودة إلى أن السجن يجعل اإلنسان ينفصل عن مجتمعه وبالتالي ال يشعر باالنتماء ولذلك الغالب أن السجناء
خاصة إذا طالت مدة السجن ولم يكن عندهم ضوء في نهاية النفق ،وربما يتحولون إلى مجرمين حاقدين على المجتمع،
كذلك فإن السجن يعطي انطباعاً سيئاً عن الشخص.6
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الضوابط:
نظراً لكون التدابير البديلة عن عقوبة السجن قد تؤدي إلى عكس ما أريد منها ،سواء أكان ذلك بسبب سوء استعمالها ،أم
كان بسبب خطأ السلطة التي تتخذها في تقديرها ،مما يعرض الجاني للحيف في حقه...
فالبد من وضع ضوابط لهذه البدائل تكون إطاراً شرعياً ال يمكن تجاوزه  ،ومن أهم هذه الضوابط ما يلي:
1ـ اتفاق البدائل المراد تطبيقها مع حقوق اإلنسان األساسية بحيث ال تلحق ضرراً جسيماً بمكانته في المجتمع.
2ـ اتخاذ البدائل من قبل مرجع قضائي تظل تحت رقابته من أجل إعادة النظر فيها عند الحاجة ووقفها إذا تحققت الغاية
منها أو إبدالها بالحبس إذا تبين أنها غير مجدية.
ً
عمال لصالح المجتمع ونحو ذلك ،إذ ال يمكن األداء
3ـ موافقة المحكوم عليه على إخضاعه للبديل ،والسيما إذا كان البديل
الصحيح للعمل إذا لم يكن الشخص موافقا عليه ابتداء.
4ـ اعتبار الظروف الشخصية واالجتماعية بالنسبة للمحكوم عليه ،وكذلك اعتبار ظروف الجريمة ،كي يكون البديل
متناسباً مع حجم الجريمة.
أدلة مشروعيتها:
 -1من األدلــة التي يُستند إليها في القول بمشروعية التعزير باإللزام باألعمال التطوعية ما فعله النبي صلى اهلل عليه
وسلم مع بعض أسارى غزوة بدر الكبرى من المشركين حيث طلب منهم تعليم أبناء المسلمين الكتابة ً
بدال من دفع الفداء
المالي له.
 -2األحكام البديلة تدخل في تلك اإللزامات القضائية الشبيهة بقول عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه «إما أن تزيد في
السعر وإما أن ترفع من سوقنا» ،لمن قد أرخص في السعر ،ليشق على التجار ويوقع بهم الضرر ،ويلحق بهم المشقة
والعنت؟!
 -3القياس على الكفارات فقد جعل الشارع منها زواجر بأعمال تعبدية محضة كـ الصوم .فالمقصود بالكفارة في الشرع
فهي ما يقوم به المذنب من عتق أو صيام أو إطعام( ،واستعملت الكفارة كعقوبة أصلية في القتل الخطأ وتأخذ صورة
عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وبالتالي يكون الصوم عقوبة بدلية إذا امتنع تنفيذ العقوبة األصلية
والكفارة في جميع صورها عقوبة ذات طابع مالي وقد تكون مصاحبة لعقوبة مقدرة كالدية في القتل الخطأ وقد تكون
مصاحبة لعقوبة غير مقدرة وهي التعزير.
 -4القياس على الجزاء لمن ترك أفعال اإلسالم الظاهرة كان يترك قوم الصالة في الجماعة أو إقامة األذان أو االمتناع
عن الزكاة  ,فمن يمتنع عن أداء الزكاة ً
بخال يلزم بأدائها وغرامة شطر ماله )) إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات
ربنا)) ..هي عبادة ويشترط لها النية ..ومع ذلك لقد ألزمناه قضاءاً ونيته بينه وبين ربه.
 -5أن في اإللزام بها معنى تربوي لصالح حال المخطئ حيث ممارسة العبادات التي تهذب الروح والجسد .كما ورد
في حديث ابن مسعود رضي اهلل عنه أن رجال أصاب من امرأة قبلة ،فأتى النبي صلى اهلل عليه وسلم فأخبره ،فأنزل اهلل:
ّ
ً
َ
ّ
ات ي ُْذ ِهب َ
رسول اهلل ألي هذا؟
( َوأَ ِق ْم َّ
ّئات) (هود .)114/قال الرجل :يا ُ
ْن َّ
السي ِ
ْل إِ َّن ْال َح َس َن ِ
هار َو ُزلَفا ِم ْن اللَي ِ
الصالة ط َر ِفي ال َن ِ
قال(( :لجميع أمتي كلِّهم)) .متفق عليه.
 -6أن فيها معنى اإللزام بالخدمة العامة والتطوعات والقرب فيه من المشقة وهو مراد لمعنى الردع والتاديب في فرض
المشقة وتقييد الجاني بأحوال تعوقه من الحرية الكاملة.
وهناك من يرى المنع في اإللزام القضائي بالتطوع وبالقرب فالعقوبات التعزيرية التكون بالعبادات المحضة كالصالة
والزكاة1 :ـ أن ذلك قد يكون سببا للنفرة من العبادات وطريقا لكرهها2 .ـ أن هذه األعمال تحتاج وتفتقر إلى النية
المصاحبة لها ليتم قبولها وتتحقق صحتها3 .ـ أن هذه األعمال ليس فيها معنى العقوبة.

يقول الدكتور السنوسي :هناك عدد من القواعد الفقهية التي يمكن أن تسند إليها بدائل السجن نظراً وتطبيقاً ،ومن هذه
القواعد ما يلي:
القاعدة األولى :كل تصرف ال يترتب عليه مقصوده ال يشرع ويبطل إن وقع» :القاعدة الثانية« :األصل مالءمة العقوبات
التعزيرية للجنايات» .بناء على هذا األصل مع ما عرف من أن السجن ال يالئم كل الجنايات ،فإن إقامة بدائل للسجن
أمر ال بد منه.
القاعدة الثالثة :مهما حصل التأديب باألخف من األفعال واألقوال والحبس واالعتقال لم يعدل إلى األغلظ؛ إذ هو مفسدة ال
فائدة فيه لحصول الغرض بما دونه» .هذا الضابط الذي نص عليه العز ابن عبد السالم ،واضح الداللة على المراد؛ إذ
كل فرد من أفراد التعزير ومنها السجن إذا كان غيره أقوم بالمصلحة منه فإنه ال يعدل إلى األشد األغلظ.
هذه العقوبات ستبرز النهج اإلنساني ،المتمثل في حفظ كرامة اإلنسان» وهو ما يصب في نهاية المطاف ،في منظومة
العدالة»ويكون خياراً مهماً في التخفيف من اكتظاظ السجون ،والتقليل من النفقات التي تتحملها الدولة ،واإلسهام في
القضاء على عقوبات الحبس قصيرة المدى».
ـ تجنب اآلثار السلبية لدخول السجن ،فقد أصبح اللجوء إلى نظام البدائل يعكس اقتناع السياسة الجزائية بوجود آثار سلبية
للسجون ،كما يعكس ضرورة تطبيق عقوبات بديلة لإلصالح.
ـ المساعدة على تلبية احتياجات المذنب واألسرة والمجتمع ،وفي هذا إشارة إلى نظرية تفريد العقوبة أي ضرورة مراعاة
ظروف الجاني الشخصية واألسرية من جهة ،وحماية المجتمع من جهة أخرى.
ـ تجنب إبعاد المذنب عن المجتمع :يعكس هذا السبب النقد الموجه للسجن والمتمثل في التناقض بين ضرورة إصالح
المذنب إلدماجه في المجتمع ،وما يؤدي إليه حبسه من فصله عن هذا المجتمع من جهة أخرى.
ـ استخدام البدائل ال يؤدي إلى زيادة في الجريمة وتؤكد معظم البحوث والدراسات ،التي أجريت والتي قطعت أشواطاً ال
بأس بها في هذا المجال أن استخدام البدائل لم يؤد إلى أية زيادة في معدل الجريمة.
ـ استخدام البدائل ي ّ
ُمكن من التخفيف من األعباء المالية المترتبة على زيادة أعداد النزالء بالسجون وبناء السجون
وصيانتها.
ـ إقرار مبدأ العقوبات البديلة- ،سواء -أكان ذلك على المستوى التنظيمي أم على مستوى المؤسسات العقابية ،سيكون
عو ًنا لدمج هذه الفئة في المجتمع ،وتقديم -كافة -أشكال الرعاية المختلفة للسجين ،اجتماعياً ،ونفسياً ،وطبياً؛ ً
بدال عن
تأثرهم بالعقلية اإلجرامية ،وحرمانهم من الوظيفة ،أو انقطاعهم عن الدراسة- ،إضافة-إلى إهمال الظروف الشخصية
الموضوعية لكل جريمة.
أكثر إنسانية:
أن إقرار العقوبات البديلة للعقوبات البدنية والسالبة للحرية ،تُعتبر أكثر إنسانية من العقوبات المعمول بها -حالياً -لدعمها
فكرة إدماج السجين في المجتمع ،عن طريق السماح له بإشراكه في اختيار العقوبة المناسبة له ،كتقديم خدمات اجتماعية،
أو حضور السجين دورات تدريبية إصالحية ،أو المشاركة في األعمال الخيرية ،أو غير ذلك.
ومن ناحية أخرى ،فإنها ستبرز النهج اإلنساني ،المتمثل في حفظ كرامة اإلنسان؛ وهو ما يصب في نهاية المطاف،
خيارا مهما في التخفيف من اكتظاظ السجون ،والتقليل من النفقات التي تتحملها الدولة،
في منظومة العدالة؛ وليكون
ً
والمساهمة في القضاء على عقوبات الحبس قصيرة المدى.
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أقسام العقوبات البديلة وأنواعها:
العقوبات البديلة للسجن ال حصر لها ،وهي تختلف باختالف األشخاص والجرائم والمجتمعات .األمثلة على بدائل السجن:
الغرامات المالية.
األعمال الخدمية واالجتماعية.
المصادرة واإلتالف.
األعمال اليدوية البحتة ؛ من تنظيف المقرات والطرقات ،وغسيل الممرات والسيارات  ،وحفر األساسات واآلبار ،ونقل
البضائع والمعدات وتحميلها وتنزيلها ،وفك األثاث وتركيبه ،وزراعة الحدائق واألرصفة وسقايتها ،وفرش المساجد
ٌ
خدمة للمجتمع وإرغا ٌم للمذنب بما يمنعه من
وكنسها وتطييبها ،وترتيب فصول الدراسة وصيانتها ،ونحو ذلك مما فيه
العودة لجرائمه ،ويزجر اآلخرين عن مثل فعله.
التعويض.
اشتراط الصلح والتنازل عن الحق الخاص.
التوبيخ واللوم.
التشهير.
اإلنذار والتعهد.
اإلقامة الجبرية.
إلغاء التراخيص والمنع من الخدمات المدنية.
قطع الراتب والحرمان من العالوات والترقيات الوظيفية .والتنزيل من الدرجة الوظيفية.
النقل التأديبي للموظف.
الحكم بالسجن مع وقف التنفيذ.
المنع من السفر .مطلقة أو مقيدة بأماكن معينة.
اإللحاق ببرامج الدعم الذاتي والتأهيل لمتعاطي المخدرات.
اإللحاق بدورات تدريبية في تنمية الذات والقدرات.
االلتزام بحضور الصلوات مع جماعة الحي.
المشاركة في األعمال التطوعية وفرق الكشافة في الحج.
كانت الشريعة اإلسالمية أسبق في وضع نظام للعقوبات البديلة وفقاً لضوابط شرعية تعمل على تحقيق األهداف المبتغاة
من العقوبة ،سواء كانت مقدرة أو غير مقدرة ،ومن ذلك في مجال الجناية على النفس عمداً ،تقرير عقوبة الدية كبديل
عن القصاص ( :فمن عفي له من أخيه شيء فإتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة )
وكذلك عقوبة التعزير عند سقوط القصاص ،وعقوبة الصوم ( :فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من اهلل )
وكذلك كانت العقوبة البديلة في الجناية على ما دون النفس الدية أو األرش أو التعزير ،وكانت العقوبة البديلة في الشجاج

والجراح ،األرش ،وكذلك في إذهاب منافع األطراف ،األرش أو التعزير.من هنا كانت الشريعة اإلسالمية األسبق من
كل النظم في وضع النظام األمثل لبدائل العقوبات ،وتركت للقاضي السلطة التقديرية للحكم بالعقوبة البديلة التي تتناسب
وحال الجاني وأهداف المجتمع وسياسة اإلصالح والتي تمثل في مجموعها خروجاً من المأزق.
مزايا العقوبات البديلة:
العقوبات البديلة باعتبارها رد أو قصاص أو دفاع اجتماعي أو جزاء يجب أن تتبع الجريمة ويمكن استخالص مزاياها
فيما يلي:
أنها مقررة بمقتضى القانون من ناحية جنسها وقدرها أي محددة بمقتضى فال يترك أمر وضعها للقاضي ولكن الشارع
عند وضعه لمقدارها يضعه متراوحاً بين حدين حد أدنى وحد أقصى حتى يتمكن القاضي من تقدير العقوبة المالئمة
للجاني فيما بين الحدين.
أنها واحدة بالنسبة للجميع فال تفاوت في العقوبة بسبب مركز الشخص في المجتمع كما كان ذلك في القوانين القديمة وذلك
تطبيقاً لمبدأ المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون ولكن هذا ال يمنع القاضي أن يحدد العقوبة حسب قصد الجاني من
الفعل أو درجة خطئه وظروف ومالبسات ارتكابه للجريمة ودوافع ارتكابها وسوابقه وهذه كلها تختلف من مجرم ألخر
وذلك على الرغم من وحدة العقوبة بالنسبة للجميع
هي متروكة الجتهاد القاضي و السلطة التقديرية له فهي سيف ذو حدين و ينبغي تكوين القضاة وتحصينهم كي يحققوا
األهداف المرجوة وهي:
 -1معالجة االكتظاظ الموجود في السجون ،و الذي يسبب سوءاً لألحوال الصحية و النفسية و االجتماعية.
 -2ضمان عدم مخالطة المقترفين لبعض الجرائم البسيطة أو المذنبين مع المجرمين المعتادون ،حتى ال تصبح السجون
مدارس لتعليم اإلجرام و تكوين العصابات اإلجرامية.
 -3حماية الشخص وسالمته من النواحي الجسدية و النفسية و االجتماعية.
 -4تقليل النفقات عن كاهل الحكومة.
 -5زيادة فرصة تطبيق البرامج اإلصالحية في السجون على المجرمين الخطرين.
 -6جلب الفائدة على المجتمع من خالل الخدمات االجتماعية التي تقوم بها األشخاص المطبق عليهم العقوبات البديلة .
 -7المحافظة على الروابط االجتماعية و األسرية و ضمان توفير اإلعالة لألسرة.
والعقوبات البديلة من باب التعزير؛ والتعزير في الشريعة اإلسالمية يدور مع المصلحة وجوداً وعدماً ويمكن لكل مجتمع
في كل زمان أن يوقع التعزيرات المناسبة التي تكفل صالح المجتمع واألمة.
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خاتمة
أما التشريع اإلسالمي فصحيح أنه الشامل والكامل ,لكنه ظل غائباً عن التطبيق والمدارسة واإلسقاط
على الواقع بحيث أننا لم نلجأ إلى عقوباته وتدابيره الوقائية ,فصار غريباً بعيداً وكأن نصوصه التي
وردت في كتب الفقهاء تعالج مشكالت كانت قائمة منذ مئات السنين لكنها اآلن لم يعد لها وجود.
أن الحبس ال يمكن القول بإلغائه مطلقاً ،وال باالقتصار عليه مطلقاً ،وأن األمر في ذلك يختلف تبعاً
العتبارات متنوعة ،منها ما يرجع إلى الجاني  ،ومنها ما يرجع إلى الجناية  ،ومنها ما يرجع إلى
البيئة والمجتمع.
أن البدائل بمختلف أنواعها سواء كانت ذات طابع مادي أم ذات طابع معنوي ...تقرها الشريعة اإلسالمية ما دامت
مضبوطة بضوابط الشرع وقواعده األساسية.
والشريعة اإلسالمية لم تحصر التعزيز في شيء معين بل تدرجت به من القتل حتى التوبيخ والتقريع  ،ولهذا يمكن اللجوء
إلى عدة أمور يعزر بها المجرم ،والتعزير يمكن أن يكون بالمال أو بالتشهير أو بالجلد والسجن وكل هذه موجودة في
الشريعة اإلسالمية ،والشريعة صالحة لكل زمان ومكان  ،وبالتالي يمكن للمجتمعات المسلمة أن تبتكر عقوبات شرعية
تناسب مجتمعاتها ومردها للقضاء الشرعي.
ونخلص إلى أن تطبيق العقوبات البديلة في الجرائم التعزيرية سيؤدي إلى إبراز محاسن الشريعة وتحقق مقاصدها وتحفظ
هيبة القانون والذب عن الدين وحفظ حقوق اإلنسان وكرامته وتحقيق العدالة في المجتمع من الناحية السياسية ،وتهذيب
وإصالح الجاني وحماية أسرته من اآلثار السلبية للعقوبة التقليدية في المجتمع ،وكذلك تأهيل الجاني وزيادة الناتج
الوطني وتخفيف األعباء عن الدولة فيما يتعلق بالسجون وتحقيق النفع العام من الناحية االقتصادية ،وبالجملة نعتقد أن
تطبيق العقوبات البديلة يتطلب أن يكون القاضي مؤهال لالجتهاد في تحديد العقوبة المشروعة والمالئمة لتحقيق التهذيب
واإلصالح والتأهيل للجاني وتضمن في الوقت نفسه توفر الردع والنفع العام.
ومما ينبغي التوصية به في هذا المجال:
1ـ أن تولى هذه البدائل مزيداً من االهتمام ،سواء أكان ذلك على المستوى النظري والعملي من إجراء األبحاث
والدراسات المساعدة على تطبيقها ،أم كان من الناحية المادية بإنشاء المرافق وإيجاد اآلليات المناسبة لها.
2ـ ينبغي االعتماد على الدراسات النفسية و االجتماعية لمعرفة آثار العقوبات البديلة على الجاني وسلوكاته و على
المجتمع لتطويرها وتحسينها بغية الوصول بها إلى أن تحقق الغاية منها.
3ـ وتقنين العقوبات التعزيرية مطلب عصري في ظل ظهور كثير من المستجدات االقتصادية واالجتماعية والتقنية وحتى
ال يحصل التفاوت الكبير بين القضاة في هذه المستجدات وعدم تقنينها قد يؤدي إلى تعثر العقوبات البديلة.

المراجـع
 أحكام السجن ومعاملة السجناء في اإلسالم  ،الدكتور حسن أبو غدة ،مكتبة المنار اإلسالمية ،ط1987 ,1 المسؤولية الجنائية في قانون العقوبات واإلجراءات الجنائية ،المستشار عز الدين الديناصوري ،الدكتور عبد الحميدالشواربي ،دار المطبوعات الجامعية.
 موسوعة فقه ابن تيمية ،الدكتور محمد رواس قلعه جي ،دار النفائس. الفقه الجنائي اإلسالمي ،الدكتور فتحي بن الطيب الخماسي ،دار قتيبة الموسوعة الفقهية ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية-الكويت. األحكام السلطانية ،أبي الحسن الماوردي ،دار الكتب العلمية. لسان العرب ،ابن منظور ،دار صادر. الموسوعة الجنائية ،جندي عبد الملك بك ،دار احياء التراث العربي. شرح قانون الجزاء الكويتي ،عبد الوهاب حومد ،جامعة الكويت. التصرف في التحقيق الجنائي من الوجهة العملية ،هشام عبد الحميد الجميلي. الوسيط في قانون العقوبات ،الدكتور أحمد فتحي سرور ،معهد الكويت للدراسات القضائية -نظام الحكم في الشريعة والتاريخ اإلسالمي ،ظافر القاسمي ،دار النفائس.
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Giriş
Rahmeti sonsuz, merhameti sınırsız olan Allah’ın adıyla…
Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun! Efendimiz Muhammed’e, neslinden gelenlere, seçkin sahabesine kıyamet gününe dek onların izinden yürüyeceklere salât ve
selam olsun!
İslam şeriatı/hukuku, Allah’ın insanlara olan merhametinin bir tecellisi olarak gelmiş, insanların birbirine haksızlık yapmasını önleyen, bireyleri ve toplumu büyük bir musibetten koruyan had cezaları
meşru kılınmıştır. Bundan dolayı insanların zaman zaman işledikleri bazı suçları için konulan cezaî
nitelikteki hükümler, hikmetlerle dolu olan şeriatın ayrılmaz bir parçası sayılır.
İslam Hukuku’nda cezalar, hem caydırıcı, hem de onarıcıdır. İslam Hukuku’nda cezalar hem suçluları
hem de diğer insanları suçtan caydırıcıdır. Bu cezalar, dolaylı olarak suçluya eziyet etmeyi ve acı
çektirmeyi barındırsa da birincil amaç bu değildir. Cezalar, en baştan ya da [bir kez işlenmişse] bundan sonraki süreçte suçun vuku bulmasını engellemeyi hedefler. Öyle ki, bu cezalar üzerine düşünen
kişinin kalbine bunlardan birine maruz kalma korkusu düşer. Böylece, kendini şeriat tarafından cezası
belirlenmiş olan bu suçlardan herhangi birine yaklaşmaktan geri tutar.
İslam Hukuku’ndaki bu cezalar bir yandan da suçlu için özel bir rahmettir; çünkü onu onarır. Bundan
dolayı had cezaları, İslam Hukuku’na özgü olan niteliklerdendir. Bu cezaların caydırıcı olmaları yanında, aynı zamanda onarıcı olduklarını söyledik; çünkü ceza, kişinin işlediği suç sebebiyle kazandığı günahı telafi eder ve ahirette maruz kalabileceği azabı [samimi bir şekilde tövbe etmesi halinde]
ondan def’ eder.
Dünyevi ceza suçlu için bir rahmettir; çünkü onu suçu tekrarlamaktan ve sürdürmekten alıkoyar. Cezalandırılmak suretiyle, nefsindeki suça sevk eden kötülük duygusu zail olur. Nitekim, kazf suçuna ilişkin
olan şu ayette buna işaret edilmiştir: “Madem ki müminsiniz, o halde Allah, bir daha böyle bir günaha
bulaşmamanız için size öğüt veriyor.” (en-Nûr, 17) Dolayısıyla ceza, günahı barındıran ve her iki cihanda kendisine zararı dokunan bir fiili tekrarlamaması için mümine yapılan bir ikazdır. Ceza, kişinin suçu
tekrarlamasına engel olunca suçlu için bir rahmete dönüşür; çünkü bu vesile ile kişi, daha büyük günahlar işleyip şerrini artırmaktan korunur ve Rabbinin huzuruna günah yüklerinden arınmış olarak çıkar.
Bu araştırma giriş, iki bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır.
Girişte, konunun önemi üzerinde durularak planı belirlenmiştir.
Birinci bölümde cezanın mahiyeti, caydırıcılık ve onarıcılık özellikleri ele alınacaktır. Bu bölümün iki alt
başlığı vardır. Birinci başlıkta, sözlükte ve hukukta/şeriatta ceza (ukûbet) kelimesi, cezanın türleri ve hikmeti açıklanacaktır. İkinci başlıkta ise, cezaların caydırıcılık ve onarıcılık özelliklerine dikkat çekilecektir.
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İkinci bölüm, şeriatın temel gayelerini korumak üzerindeki etkisine dair olup bu bölümün de iki alt
başlığı vardır. Birinci başlıkta had cezalarının şeriatın ana gayelerini korumak üzerindeki etkisi, ikinci
başlıkta ise tazir cezalarının şeriatın ana gayelerini korumayı pekiştirici olduğu üzerinde durulacaktır.
Sonuçta araştırmada ulaşılan en önemli neticeler sıralanacaktır.
Allah’tan beni başarıya ulaştırmasını ve doğru olana mazhar kılmasını diliyorum.
Başarıya muvaffak eden Allah’tır.

I. Cezanın Mahiyeti, Caydırıcılık ve Onarıcılık Özellikleri
A. Sözlükte ve Fıkıh Terminolojisinde Ceza ve Türleri
1. Sözlükte ve Fıkıh Terminolojisinde Ceza
Sözlükte ceza (el-‘ukûbeh)
[Arap dilinde ceza anlamına gelen] el-‘ukûbekelimesinin fiili mufâ’ale babında kullanılır. “Onu suçuyla sorumlu tuttu ve cezalandırdı” anlamında ‘âkabehû ‘ıkâben/mu’âkabeten bi-zenbihî/’alâ zenbihî denir. Yine “İyiliğine karşılık verdim” anlamında ifti’âl
babından i‘tekabtu’r-raculedenir. “Kötülüğüne karşılık verdim” anlamında ‘âkabtuhû
‘ukûbeten denir.1‘Akıbet, iyilikle karşılık vermek demektir. ‘İkâb ise işlediği kötülükten
dolayı birini cezalandırmak demektir. ‘Ukubet, mu‘âkabe ve ‘ikâbkelimelerinin her üçü
de işkence/azap etme anlamını içerir.2 Bu alıntılardan ukûbet kelimesinin farklı anlamları olduğu anlaşılmaktadır. ‘ikâb, kötülükle karşılık vermek, ‘âkıbet iyilikle karşılık vermektir. ‘ukubet, dünyada cezalandırmak; ‘ikâb ise ahirette cezalandırmak demektir.
Fıkıh Terimi Olarak Ceza
Bazı fıkıh bilginleri cezayı “Yasa Koyucunun yasaklananı işlemekten, buyrulanı terketmekten alıkoymak için koyduğu müeyyide” diye tanımlamışlardır.3
Mâverdi ise suçu (cerime/cürüm), “Allah’ın had veya tazir cezası ile kendisinden alıkoyduğu şer’î/
hukuki yasaklar” diye tanımlamıştır. Şu halde Mâverdî’ye göre ceza, “şer’î/hukuki bir yasağı çiğneyen
kişi için konulan caydırıcı müeyyide” demektir.4
Bazı fıkıh bilginleri de cezayı “Şâri’in emrine isyan etmeye karşılık olarak kamu yararı için belirlenen
müeyyide” diye tanımlamıştır.5
Fıkıh bilginlerinin yaptığı bütün bu tanımları bir araya getirerek şöyle bir tanım yapmamız mümkündür: Ceza, Şâri’in emrine veya yasağına isyan etmesinden dolayı suçlunun hak ettiği karşılık olup, Allah hakkı veya kul hakkı olarak Allah tarafından belirlenmiş olabileceği gibi, Allah’ın kendisine verdiği
yetkiyle yönetici (veliyyü’l-emr) tarafından belirlenebilir.
1 İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, I, 619.
2 Razî, Muhtâru’s-Sıhâh, I, 467; Feyyûmî, el-Mısbâhu’l-münîr, II, 419.
3 Sellâm Medkûr, el-Medhal li’l-fıkhi’l-İslamî, s. 31.
4 Mâverdî, el-Ahkâmu’s-sultâniyye, s. 214.
5 Abdülkâdir Udeh, et-Teşrî’u’l-cinâiyyü’l-İslamî, I, 609.

2. Ceza Türleri
Şeriatın hükümlerine muhalefet etmek ve dinde haram kılınan münker fiilleri irtikap etmek bir cezayı
gerektirir. Bu cezanın ise başlıca iki türü vardır.
a. Mukadder Cezalar
Şeriat tarafından türü ve miktarı belirlenmiş olan cezalara mukadder ceza denir. Kısas ve beş had
cezası; yani zina, kazf, hırsızlık, eşkıyalık (hırâbe) ve içki/şarap içme haddi bu kapsamda yer alır.
b. Mukadder Olmayan Cezalar
Şeriat tarafından türü ve miktarı belirlenmeyip, türü ve miktarı belirleme yetkisi hakimlere bırakılan
cezalar olup bunlara tazir cezası denir. Hakim, suçun ve suçlunun koşullarını inceleyerek maslahatı
gerçekleştirecek bir ceza türü ve miktarı belirler.
Tarih şunu ortaya koymuştur ki, İslam toplumları had cezalarını tatbik ettikleri dönemlerde güven
içinde yaşamışlar, malları, namusları ve kamu düzeni için endişe duymamışlardır. O dönemlerde suç
işleyen şahıs bile kendini günahtan arındırması ve günahına keffaret olması arzusuyla had cezasının
uygulanmasını gönülden isterdi.
Ancak şu hususu da biliyoruz ki kısas ve had cezalarının hakim önünde ispatlanması aşırı derecede
zorlaştırılmıştır.6 Biz, İslamî toplumlar haricinde ispatı bu derece zorlaştırılan bir suç örneği bilmiyoruz. İspatın zorlaştırılması bir yana, had ve kısas cezaları şüphe bulunması halinde de düşer. Fıkıh
bilginleri had cezasını düşüren şüphenin kapsamını alabildiğine genişleterek, gayrimeşru bir ilişkide
zanlının evlilik iddia etmesi gibi, salt şüphe iddiasının bile had cezasını düşüreceğini söylemişlerdir.
Yine [suçun ikrarla sabit olması halinde], had cezası alan kişinin cezanın uygulandığı esnada kaçmasını da [bir tür ikrardan dönme sayarak] had cezasının düşeceğini söylemişlerdir.7
Mukadder olmayan cezalar, yani tazir cezaları ise, had cezası bulunmayan her türlü masiyet, kötü
davranış ve eziyet için meşru kılınmış cezalar olup suç, sözle, fiille veya işaretle işlenmiş olabilir. Ayrıca suç, dinî ve toplumsal nitelikte bir yasağı çiğnemek şeklinde tezahür edebileceği gibi, şahsî bir
hakkın ihlal edilmesi şeklinde de olabilir. Dini ve toplumsal nitelikteki yasakların çiğnenmesine örnek
olarak, kamuya ait bir yola necaset atmak, dini alaya almak, kamu ahlâkını ihlal etmek zikredilebilir.
Şahsî bir hakkın ihlali niteliğindeki suçlara ise, birine küfür ve hakaret etmek, tartaklamak, herhangi
bir yolla eziyet etmek, dolandırmak, yalan söylemek ve aldatmak gibi fiiller örnek verilebilir.
Tazir cezası; dövmek, hapsetmek, sopa atmak, sürgüne göndermek, azarlamak, para cezası vermek
vb. hakimin farklı durumları dikkate alarak suçluyu caydıracağını düşündüğü herhangi bir ceza olabilir.
Tazir cezasının türünü ve miktarını belirleme yetkisi devlete bırakılmış olup bu, zamana ve zemine
göre değişebilir. Her devlet, kamu yararını dikkate alarak, hakimler tarafından uygulanması için bir
ceza sistemi belirler. Günümüz beşerî hukuk sistemlerinde yer alan cezalar, ağırlıklı olarak tazir kapsamına girer. Had ve kısas cezalarına ek, olarak, günümüzde bilinen şekliyle tazir cezalarının da
kanunlaştırılmasına bir engel yoktur.
6 Sözgelimi, hırsızlık suçunun sübutu için 12’yi aşkın şart koşulmuştur. Zina suçunun şahitlik yoluyla ispatı için özgür ve adil olan dört erkeğin
şahitlik etmesi; ayrıca olayı çıplak gözle şüpheye mahal bırakmayacak bir netlikte görmeleri şart koşulmuştur. Öldürme suçunda da kısasın tatbiki
için öldürmenin silahla gerçekleşmesi vb. bazı şartlar aranır. Bu şartların ayrıntıları fıkıh kitaplarında mevcuttur.
7 ed-Dürrü’l-muhtâr, III, 158 vd.
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Tazir cezası, her dönemde maslahatı veya ceza ile hedeflenen amacı gerçekleştirecek şekilde tatbik
edilmeye elverişli olan esnek bir ceza türüdür. Ceza için kanunda alt ve üst limit belirlenmesi ya da
cezanın tatbikinin ertelenmesi, tazir cezasının esnekliğinin veya affa elverişliliğinin bir yansımasıdır.8
3. Cezanın Hikmeti
En genel manada cezanın hikmeti, toplumsal hastalıkları tedavi etmektir. Topluma tek bir ünite ve
cisim olarak, bireylere de bu cismin hücre ve organları olarak baktığımızda, bazı bireylerin cezalandırılmasının toplum için bir tedavi niteliğinde olduğunu tasavvur edebiliriz. Nitekim insan bedeni de
bazen acı veya tatlı ilaçlarla, bazen de cerrahi müdahale ile tedavi edilir. Bazen de bedenin büsbütün kaybedilmesine sebep olmaması için kangren olmuş organın kesilmesi gerekir. Âdeta büyük bir
cisim/beden olan toplumun hücrelerine ve üyelerine verilen ceza da işte böyledir. Bazı bireyleri sopayla, sürgünle, hapisle ve gereği halinde organ kesme ve ölüm cezasıyla cezalandırılmak suretiyle
toplum tedavi edilir.
Cezanın bir yönüyle suçluya, bir yönüyle de topluma dönük hedefleri vardır. Suçluya nispetle–ölüm
cezasında olduğu gibi- ceza onun varlığını büsbütün ortadan kaldırmıyorsa, onu ıslah etmek ve tekrar suç işlemesine mani olmak hedeflenir. Diğer insanlara nispetle ise namusu, malı, bedeni ve aklı
korumak gibi küllî maslahatların himaye edilmesi hedeflenir. Bir diğer açıdan ceza ile suç işlemeye
meyilli olan kişiler, bilfiil suç işleyen kişinin maruz kaldığı cezanın kendi başlarına da gelmesinden
korkutularak caydırıcılık amaçlanır.
Ceza, toplumların zaruri ihtiyaçlarından biri olup, suç sayılan fiiller için bir ceza takdir edilmeksizin
toplumun normal seyrinde yoluna devam etmesi mümkün değildir. Nasıl ki suç, toplumların ayrılmaz
bir parçası olup, hiç suç işlenmeyen bir toplum tasavvur edilemezse, cezasız bir toplum da tasavvur
edilemez. Şu halde ceza, toplumun suça gösterdiği reflekstir. Bundan dolayı bazı hayvan, kuş ve
böcek sürülerinde dahi üyelerden birine uygulanan ceza türlerine rastlarız.
Pek çok toplum cezada ya ifrata kaçar ya da tefrite. Bazı toplumlar suç konusunda son derece acımasız olup suçtan çok daha büyük cezalar koyarlar. Bu durum, suçluyu, ailesini ve yakınlarını suç ile
ceza arasındaki bu fahiş farkı geri istemeye; (yani verilen ceza hakkaniyete uymadığı için öç almaya)
sevk eder. Bazen de ceza suçtan daha küçük olur. Bu da bir yandan suçluyu, başka suçlar işlemeye
cesaretlendirirken, bir yandan da haksızlığa uğrayan kişiyi kalan hakkını kendi eliyle almaya (ihkâk-ı
hak) sevk eder. Cezalandırmada aşırı giden toplumlara nispetle, gevşek davranan toplumlar için pek
çok örnek verilebilir. Diyebiliriz ki günümüzde Batı toplumları ve İslam devletlerinden onların trenine
binenler, bu durumda olup, suçluyu âdeta nazlamakta ve hak ettiği cezayı vermemektedir.
İslam hukuku, dış görünüş itibarıyla bir işkence olan cezaları koyarken dahi ümmetin/toplumun canına okumak gibi bir hedefe sahip değildir. Tam tersine bu cezalar, içinde rahmeti barındırır. Nitekim
Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır: “Şayet siz Allah’ın onca lütfuna şükürle karşılık verir ve dolayısıyla
imana gelirseniz Allah size ne diye azap etsin ki! Allah iman, ve itaat üzere şükretmenizin kadrini
elbette bilir.” (en-Nisâ, 147) Allah’ın insanlara işkence etmekle elde edeceği ne bir yarar vardır, ne de
buna ihtiyacı vardır. Allah’ın meşru kıldığı cezaların gayesi, kullara olan rahmetinin bir tecellisi olarak
insanları ıslah etmek ve onlardan zararı bertaraf etmektir.
Dolayısıyla, toplumda işlenen suçlar için konulan cezalarla suçu önlemek ve yayılmasını asgariye indirmek hedeflenmek suretiyle, bu cezaların caydırıcı ve onarıcı bir nitelik taşıması Allah’ın merhame8 Bkz. Vehbe Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslâmî ve edilletuhû, IV, 3144.

tini tecelli ettirir. Çünkü ceza, başkalarını suça teşebbüs etmekten alıkoyduğu gibi, suçu tekrarlamaya
da mani olmalıdır. Cezalarda bu hedef gözetilmezse ceza koymak abesle iştigal olur.
Özetle şer’î cezalarda rahmet, cezanın felsefesinden ve Şâri’in ceza koyma maksadından sayılan iki
hususta ortaya çıkar. Bu da cezaların caydırıcı ve onarıcı olmalarıdır.
B. Cezalarda Caydırıcılık ve Onarıcılık
1. Cezalarda Caydırıcılık (Zevâcir)
Karâfî, el-Furûk adlı eserinde cezaların caydırıcılık ve onarıcılık özellikleri arasındaki farkları sıraladığı
39. başlıkta şöyle demiştir: “Caydırıcı müeyyideler (zevâcir) ve onarıcı müeyyideler (cevâbir), iki büyük
kural olup izahı şöyledir: Caydırıcı müeyyidelerin temelinde mefsedet/zarar vardır. Caydırıcı müeyyide, yükümlü olan kişiden sadır olan bir isyana karşı uygulanabileceği gibi, nadiren de olsa küçüklerden
ve akıl hastalarından suç niteliği taşıyan bir fiil sadır olduğunda da uygulanabilir. Ancak biz sözgelimi
küçükleri, isyan ettikleri/suç işledikleri için değil; fiillerinin ortaya çıkardığı mefsedeti bertaraf etmek ve
kendilerini ıslah etmek için cezalandırırız. Hayvanlar da böyledir. Diğer yandan caydırıcı müeyyideler
had cezaları gibi mukadder olabileceği gibi, tazir cezaları gibi mukadder olmayabilir de. Buna karşın
onarıcı müeyyideler, kaybedilen mashahatları telafi etmek için meşru kılınmıştır. Caydırıcı müeyyidelerde ise amaç gerçekleşmesi muhtemel olan mefsedetin önüne geçmektir. Onarıcı müeyyideye muhatap olan kişinin günahkâr/suçlu olması gerekmez. Bundan dolayı kasıt-hata, bilgi-bilgisizlik-, hatırlama-unutma gibi tüm durumlarda veya küçükler ve akıl hastaları için de onarıcı nitelikte bir müeyyide
konabilir. Caydırıcı cezaların ise çoğunluğu isyan edenlere yönelik olup, onları ve başkalarını günah/
suç işlemekten caydırmak içindir. Nadiren bu cezalar yukarıda geçen küçükler örneğinde olduğu gibi,
isyan bulunmamasına rağmen (terbiye amacıyla) verilebilir. İsyancılarla savaşmak da böyle olup onlarla, günah olan bir şey yapmadıkları halde birliklerinin dağıtılması amacıyla savaşılır. Çünkü onların
başkaldırısı, [devleti yıkmak için olmayıp] bir tür yorum farklılığından kaynaklanmıştır.”9
İslam Hukuku’nda cezalar, suçlu ve diğer insan için eşit olarak caydırıcı olup, suçluya eziyet etmek ve
acı vermek dolaylı olarak gerçekleşse de, aslî bir amaç değildir. Bundan dolayı Karâfî şöyle der: “Caydırıcı müeyyidelerin çoğunluğu, suçluları ve suç işlemeye aday olan diğerlerini suça teşebbüsten alıkoymak içindir. Dolayısıyla ceza, ilkin ya da suç işlendikten sonraki süreçte suçun vuku bulmasını önlemeyi
hedefler. Öyle ki şer’î cezalar üzerine düşünenler, onların nefislere etki ettiğini ve insanların bu cezalara
maruz kalmaktan endişe ettiklerini görürler. Böylece birey, Şâri’in saydığı suçları işlemekten kendini
uzak tutar. Belki de hikmet sahibi Şâri’in cezaların çoğunu bedenî cezalar olarak belirlerken amaçladığı
hedef budur. Çünkü, elem duymak açısından insanlar arasında fark bulunmayan tek ceza türü, bedenî
cezalardır. Mali ceza ise şeriatta bulunmayıp, sadece mağdurun gördüğü zararın tazmini vardır.”
Özellikle de had cezalarının gizlice değil, kamuya açık bir meydanda tatbik edilmesi gerekir. Bu uygulama şekli de insanlar üzerinde büyük bir etki bırakır; çünkü hiç kimse böyle alçaltıcı bir yerde ve
konumda bulunmayı kendine yediremez. Şu halde “İslam Ceza Hukuku’nda cezalar, genel olarak insanları suç işlemekten alıkoymak için meşru kılınmıştır. Ceza bir kişi üzerinde tatbik edilince bu, onun
bir kez daha suç işlemesine mani olur. Cezanın kamuya açık bir alanda tatbik edilmesi ise, cezaların
genel olarak insanları suç işlemekten alıkoyma hedefine matuf olduğunu pekiştirir.”
Cezaların alenî olarak tatbik edilmesi Kur’an’ı Kerim’deki bazı ayetler ile Hz. Peygamber’in bazı ceza
uygulamalarına dayalı olarak İslam Hukuku’nda bir kural olarak kabul edilmiştir. Allah (c.c.) şöyle
9 Karâfî, el-Furûk, s. 211.
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buyurur: “Zina eden kadın ve erkekten her birine yüzer sopa vurun. Madem ki Allah’a ve ahiret
gününe inanıyorsunuz, o halde suçlulara acıma duygunuz Allah’ın bu hükmünü uygulamaktan sizi
alıkoymasın. Ayrıca onlar cezalandırılırken bir grup mümin de hazır bulunup tanık olsun.” (en-Nûr,
2) Bu böyledir; çünkü had cezası, cezalandırılan kişiyi suçu tekrarlamaktan alıkoyar. Orada bulunup
cezanın tatbikine tanık olanlar da kendi adına ders çıkarıp ibret alır. Ayrıca bu ceza, insanlar arasında şuyu bularak duyan herkes ibret alır. İşte, cezanın alenî olarak tatbiki ile Şâri’in hedeflediği gaye
budur. Nitekim Hz. Peygamber’in had cezasına dair uygulamalarının da böyle olduğu bilinmektedir.
Hiç kuşkusuz bu cezalandırma yönteminin, suçu engellemekte ve yayılmasının önüne geçmekte
etkisi büyüktür. Dolayısıyla bu cezaların kapalı kapılar ardında değil; herkesin gözü önünde uygulanması, toplumdaki bireylerin çoğunu suç işlemekten alıkoyacağı için mazhâ rahmettir. Buna ek olarak,
şer’î cezada suçlunun kendisine de merhamet vardır; çünkü onu da suçu tekrarlamaktan alıkoyar.
Çünkü duyduğu bedenî ve psikolojik eziyet, onun bir kez daha suça teşebbüs etmesine mani olur.
Bedenî eziyet, sopanın beden üzerindeki etkisiyle gerçekleşir. Psikolojik eziyet/elem ise, cezanın
elâlemin gözü önünde tatbiki ile gerçekleşir. Bu sebeple cezalandırılan kişi, böyle küçük düşürücü
bir hali bir kez daha yaşamayı gururuna yediremez. Bunun tek istisnası, cezalandırılan kişinin böyle
şeyleri umursamaz bir yapıya sahip olup, ar damarının çatlamış olmasıdır ki, böyleleri de tekrar cezalandırılmayı hak ediyor demektir. Cezalandırılan kişinin suçtan vazgeçmemesi durumunda yönetici/
hakim, had cezasına ek olarak tazir cezası da vermek suretiyle cezayı ağırlaştırma yetkisine sahiptir.
Bu gibi insanlar, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) şu sözünün kapsamına girerler: “İlk peygamberlerden bu
yana insanlara söylenegelen sözlerden biri şudur: ‘Utanmıyorsan dilediğini yap!’”10
Netice itibarıyla cezada asıl amaç caydırıcılık olup Şâri’, ceza ile suçlulardan öç almayı ve onlara
işkence etmeyi kastetmez. Aksine cezaların meşru kılınmasında bireyler için rahmet, toplum için ise
maslahat vardır. Dolayısıyla, eski Müslüman toplumlarla çağdaş toplumları karşılaştıran insaflı bir
kişi, iki toplum üzerinde cezanın etkisi arasındaki korkunç farkı far keder. Eski İslami toplumlarda, şer’î
cezalar bilfiil yürürlükte olduğu için topluma fazilet hakim olmuş, erdemsizlikler geri çekilmişti; hayır
çoğalmış, şer azalmıştı. Günümüz toplumlarında ise, suçlar için cezalar konulmasına rağmen bu cezalar toplumsal bozulmanın önüne bir türlü geçemiyor ve suçun defaatle işlenmesine engel olamıyor.
2. Cezalarda Onarıcılık (Cevâbir)
Cezada suçluya özel bir rahmet vardır; çünkü cezalar caydırıcı olmalarının yanı sıra, onarıcıdır da.
Cezalara bu şekilde bakış, şeriatın özelliklerinden biridir ve manası şudur: Ceza, Müslümanın işlediği
suç sebebiyle kazandığı günahı telafi eder ve ahirette maruz kalacağı azabı ondan def eder.
Şeriattaki genel manasıyla günah sayılan fiillerin tamamı aynı zamanda suçtur da. Her günah suç
sayılır; çünkü suç işleyen kişi bireye veya topluma zarar vermesinin yanı sıra, kendisi de günahkâr
olur. Bununla birlikte dinde dünyevî bir ceza veya kefaret gerektirmeyen ve işleyenin uhrevî azap ile
tehdit edildiği bazı günahlar da vardır. Sözgelimi, kendiliğinden ölen hayvanın (meyte) etini yemek,
domuz eti yemek, faiz, yalan, laf taşımak, yalancı şahitlik, rüşvet, yetim malı yemek ve daha pek çok
fiil yasaklanmış ve fakat bunlar için kefaret veya dünyevi bir ceza belirlenmemiştir. Bununla birlikte, bu
grupta yer alan fiillere siyaset-i şer’iyye kapsamında tazir cezası verilmesi mümkündür.
Bu durumda cezası ve kefareti olmayan bir günah işleyen kişiye, sultanın/yöneticinin uygun gördüğü
şekilde tazir cezası verilebilir. Hatta bazı fıkıh bilginleri bunun gerekli görmektedir. Çünkü tazir cezası
ıslah manası taşır. Islah ise had cezası ve kefarete bulunmayan bütün günahlar için gereklidir.
10 Sahîhu’l-Buhârî, V, 2268.

Bazı günahlar da vardır ki, bu cezaların kefareti vardır; ama dünyevi cezası yoktur. Sözgelimi, ihramlı
iken ilişkiye girmek, karada avlanmak, Ramazan ayında oruçlu iken ilişkiye girmek, zıhar ve yalan
yemin (yemin-i gamûs) böyledir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de bazı kefaret cezalarına yer verilmiş olup
yemin kefareti hakkında Allah şöyle buyurmuştur: Gerek dil alışkanlığı yüzünden, gerek doğru olduğunu sanarak yanlış yere ettiğiniz yeminlerden Allah sizi sorumlu tutmaz. Fakat bilerek isteyerek
ettiğiniz yeminlerden sizi sorumlu tutar. Bu tür bir yemini bozmanın kefareti, kendi çoluk çocuğunuza
genellikle yedirdiğiniz türden yiyeceklerle on fakiri doyurmak yahut onların giyecek ihtiyaçlarını karşılamak veyahut bir köleyi özgürlüğüne kavuşturmaktır. Bilerek ve isteyerek ettiğiniz yeminleri bozmanın kefareti işte budur. O halde yeminlerinizi bozmayın ve sıkça yemin etmekten kaçının. İşte Allah
emirlerini size böyle açıklıyor ki iman ve itaat üzere O’na minnettarlık gösteresiniz.” (el-Mâide, 89)
Bazı günahlar da vardır ki, bunlar için dünyevi ceza konmuştur. İşte bunlar işleyene had veya kısas
cezası gereken suçlardır. Zina, hırsızlık ve içki içmek gibi…
Ceza suçu tekrarlamanın önünü almayı sağlıyorsa suçlu açısından rahmet gerçekleşir ve böylelikle
günahı artmaz şerri çoğalmaz ve Rabbinin huzuruna günah yükünden arınmış olarak çıkar. Ayrıca
ceza işlediği, dünyevi cezası olan suçun günahından da arındırır ve onun için âdeta tövbe yerine geçer. Nitekim bu husus, Câbir’in şu rivayetinde açıkça beyan edilmiştir: Eslem kabilesinden bir adam
–yani Maiz b. Malik- Hz. Peygamber’in huzuruna gelerek zina ettiğini itiraf edince Hz. Peygamber
onu duymazdan geldi. Maiz dört kez zina ettiğini itiraf edince Hz. Peygamber (s.a.v.) “sende akıl
hastalığı var mı?” diye sordu. Maiz, “hayır, yok.” diye cevap verince “peki, evlendin mi?” diye sordu.
Maiz, “evet” deyince Hz. Peygamber’in emri üzerine namazgâhta recmedilmeye başladı. Atılan taşlar
canını acıtınca kaçtı. Bunun üzerine onu yakaladılar ve ölünceye kadar recmettiler. Maiz ölünce Hz.
Peygamber “Hayır olur inşallah!” diyerek cenaze namazını kıldı.
Sahih-i Müslim’de bu rivayetin şöyle bir ilavesi vardır: “O, öyle bir tövbe etti ki tövbesi insanlara dağıtılsa herkese yeterdi.”
Yine Sahih-i Müslim’de şöyle bir rivayet vardır: Gâmid kabilesinden olan bir kadın Hz. Peygamber’in
(s.a.v.) huzuruna gelerek “Ey Allah’ın Resulü! Ben zina ettim. Beni arındır!” dedi… Sonra Hz. Peygamber’in emri üzerine göğsü hizasında bir çukur kazıldı ve insanlar onu recmetmeye başladılar.
Hâlid b. Velid’in attığı taş kadının başına isabet edince kan Halid’in yüzüne sıçradı ve Halid kadına
sövdü. Hz. Peygamber (s.a.v.) onun kadına sövdüğünü işitince “Halid! Ağır ol. Canımı elinde tutan Allah’a yemin ederim! O öyle bir tövbe etti ki, haraç kesen bir kimse o tövbeyi yapsa o bile bağışlanırdı.”
buyurdu. Sonra Hz. Peygamber’in emri üzerine cenaze namazı kılınarak defnedildi.11
Allah’ın lütuf ve keremi öyle bir noktaya ulaşmıştır ki, bu cezaları, sahipleri için keffaret ve günahın
kirini gideren bir arınma kılmıştır; özellikle suç işledikten sonra samimi bir tövbe etmişlerse. Hâsılı,
bu cezalar vesilesiyle dünyada ve ahirette türlü türlü rahmeti tecelli etmiştir. Ubâde b. Sâmit’ten
şöyle rivayet edilmiştir: “Allah Resulü (s.a.v.) ile bir meclisteydik. Bize şöyle buyurdu: “Allah’a hiçbir
şeyi ortak koşmamak, zina etmemek, hırsızlık etmemek ve Allah’ın muhterem kıldığı bir canı haksız yere öldürmemek üzere bana biat edin! Her kim bu biata sadık kalırsa onun mükâfatını Allah
verecektir. Kim de bu saydıklarımdan birini işler de cezalandırılırsa bu ceza onun için keffaret olur
ve her kim bunlardan birini yapar da Allah onu saklarsa onun işi Allah’a kalmıştır. Dilerse affeder,
dilerse azap eder.”12
11 Sahih-i Müslim, V, 126.
12 Sahih-i Müslim, V, 120.
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İmam Şâfiî, el-Üm’de had cezaları bahsinde, “Had cezaları sahipleri için keffarettir” başlığı altında bu
hadisi zikrederek şu yorumu yapmıştır: “Biz, had cezasını gerektiren bir suç işleyen kişinin günahını
saklamasını, bundan böyle Allah’tan korkmasını ve bir kez daha günah işlememesini isteriz. Hiç kuşkusuz Allah, kullarının tövbelerini kabul eder.”13
Şu halde şer’î cezada suçlu için büyük bir rahmet vardır; çünkü bu vesile ile işlediği suçun günahından kurtulmakta ve arınmaktadır. Nitekim, Allah (c.c.) şöyle buyurur: “Ey müminler! Samimi ve kararlı
şekilde tövbe edip Allah’a yönelin! Böyle yaptığınız takdirde, Rabbiniz günahlarınızı görmezden gelip, sizi affedecek ve içinde derelerin çağıldadığı cennetlere yerleştirecektir. O gün Allah elçisini ve
onunla birlikte inananları asla mahcup etmeyecektir. Yine o gün, nurlar müminlerin önlerini ve yanlarını aydınlatacaktır. Onlar Allah’a şöyle niyazda bulunacaklar: Rabbimiz nurumuzu artır ve devamlı
kıl, bizi bağışla! Çünkü sen her şeye kadirsin.” (et-Tahrîm, 8)
Maksadımız şudur ki, cezalar biri dünyada diğeri de ahirette olan iki maslahatı gerçekleştirir. Dünyada gerçekleşen maslahat, insanların günah işlemeye teşebbüs etmemesi ve suçluların suç işlemekten vazgeçmesidir. Ahirete yönelik olan maslahat ise, suçlunun günahtan arınmasıdır. Çünkü ceza;
kişinin işlediği suçun günahı için kefarettir. Bu iki maslahattan başka bir faydası olmasa bile, şer’î
cezalar rahmetin zirvesinde demektir.14

II. Cezaların Zaruri Maksatları Korumaktaki Rolü
A. Had Cezalarının Zaruri Maksatları Korumaktaki Etkisi
Bilindiği üzere İslam Hukuku, insanların dünyevi ve uhrevi maslahatlarını temin etmek için gelmiştir. Bu durum şunu kabul etmemizi gerektirir: Şeriatta buyrulan, yasaklanan ve mübah kılınan bütün hükümler insanların maslahatını korumayı amaçlar. Maslahat ise faydalı olanı temin etmek, zararlı olanı def etmektir. Şu halde bütün
emirler maslahattır; çünkü emre boyun eğene, dünyevî ve uhrevi menfaatler sağlar.
Yasak kılınanların ise tamamı mefsedettir; çünkü kaçınanlardan dünya ve ahirette görecekleri zararı def eder. Özetle ifade edersek, Kur’an’da ve sahih sünnetteki
delillerin taranması, şer’î hükümlerin toplum ve bireylerin genel maslahatıyla ilgili
hikmet ve illetlere bağlı olduğu hükmünü vermemizi gerektirir. Maslahat ise, biri diğerini tamamlayan ve biri diğerinden müstağni bırakmayan iki cüzden oluşur. Bunlar
menfaatin celbi/temini ve zararın def’idir.
İslam fıkhında beyan edilen, bilinen ölçüt ve şartlarla nebevî yönteme uygun bir şekilde had cezalarının tatbiki şeriatın bir parçasıdır. Bu cezalar, her şeyi bilen, hikmetle edip eyleyen ve her
şeyden haberdar olan Allah’ın koyduğu cezalar olup toplumun ve bireylerin salâhı ve ıslahı bu
cezalar vasıtasıyla sağlanır. Bu cezalar, uygulanmasıyla günahların silindiği birer onarıcı olmalarının yanı sıra, aynı zamanda başkalarını da bu suçlara teşebbüs etmekten caydırıcıdır. Onarıcı
olmaları, şer’î bir maksat/gaye olduğu gibi, caydırıcılıkları da toplumu ıslah etmenin en etkili yollarından biridir. Bunun içindir ki, Hz. Peygamber ve dört halife dönemlerinde had cezaları çok az
kişiye tatbik edilmiştir.

13 Şâfiî, el-Üm, VI, 149.
14 Hasan b. İbrahim el-Hindâvî, Makâsıdu’t-teşrî’i’l-İslamî, s. 11.

Şeriatın dünyevî ceza koyduğu suçlar, eziyeti toplumdan bertaraf edilmesi gereken büyük suçlardan sayılır. Bu suçlar, ancak caydırıcı cezalar konulmak suretiyle önlenebilir. Bunun sebebi şudur:
Allah’ın suç saydığı ve adil bir ceza belirlediği fiiller, beş külli maslahat olan dini, canı, aklı, nesli ve
malı korumayı sağlarlar.
1. Dini Korumak
İslam, dinin insan hayatındaki önemini gereği gibi takdir etmiştir. Çünkü insan doğası gereği Allah’a
ibadet etmeye eğilimlidir. Din, vicdanın harekete geçmesi konusunda insana destek olur ve içindeki
iyilik ve erdem duygularını güçlendirir, ayrıca insanın mutlu ve mutmain bir hayat sürmesini sağlar.
Bütün bu sebeplerden dolayı din, insan açısından hayatî bir zorunluluktur. Allah (c.c.) şöyle buyurur:
“Şirkten ve her türlü asılsız inançtan uzak biri olarak bütün benliğinle dosdoğru inanca, Allah’ın insanı
yaratırken özüne nakşettiği tevhid inancına bağlılığını sürdür. Allah’ın yarattığı saf yapıyı ve o yapıya
özgü tevhid inancını kimsenin değiştirme hak ve yetkisi yoktur. İşte hak din budur. Ne var ki halkın
müşrik/kafir çoğunluğu bu gerçeği bir türlü anlamaz.” (er-Rûm, 30) İşte bütün bu sebeplerden dolayı şeriat dini, evvel emirde onu nefislere dikip derinleştirmek suretiyle ve devamla onun temellerini
güçlendirip bakımını yapmak suretiyle korumuştur. Bunun için de bir takım araçları meşru kılmıştır:
1. Dinin Varlık Açısından Korunmasını Sağlayan Araçlar
Şeriatta, en baştan dini gönüllere dikip yeşertmenin başlıca araçları şunlardır:
a. İmanın esaslarına ve rükünlerine yönelik yakîni güçlendirmek:
İmanın esasları Allah’a, peygamberlerine, kitaplarına, meleklerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve
şerre inanmaktır. Allah (c.c.) şöyle buyurur: “Peygamber, rabbinden kendisine ne indirildiyse hepsine
inanıp iman etti. Aynı şekilde müminlerde inanıp iman ettiler. Tüm müminler Allah’a, meleklerine, kitaplarına/vahiylerine, elçilerine iman edip “Biz Allah’ın elçileri arasında ayırım gözetmeyiz” dediler.”
(el-Bakara, 285) “Ey müminler! Allah’a ve elçisine yürekten inanıp güvenin. Yine O’nun hem elçisine
indirdiği Kur’an’a hem de daha önce indirdiği vahiylere iman edin. Her kim Allah’ı, meleklerini, vahiylerini, peygamberlerini ve kıyamet-hesap gününü inkâr ederse tam anlamıyla dalalete düşmüş
olur.” (en-Nisâ, 136)
b. Bu imanı burhanla ve ilmî hüccetletemellendirmek:
Bunun için İslam, insanları düşünmeye ve akıl yürütmeye çağırmıştır. Allah şöyle buyurur: “Onlar gökler ve yer üzerindeki mutlak hükümranlığın kime ait olduğu hususunda hiç düşünmezler mi? Allah’ın
yarattığı varlıklardaki onca ibreti görüp idrak etmezler mi?” (el-A’râf, 185) Ayrıca Allah, kendisinin
evrendeki binlerce varlık delilini düşünmeyenleri kınayarak şöyle buyurur: “Göklerde ve yerde Allah’ın
mutlak birliğini, sınırsız kudretini gösteren nice deliller vardır. İnsanlar bu delilleri görür, fakat hiç aldırış etmeden geçip giderler.” (Yusuf, 105) Yine hiçbir burhana dayanmaksızın ve akıl yürütmeksizin
atalarının hazır itikadını alıp, onları taklid edenlere büyük tepki gösterir: “O kafirlere/müşriklere ‘Gelin
Allah’ın indirdiği Kur’an’a uyun’ denildiğinde; ‘Hayır, biz atalarımızdan görüp öğrendiğimiz dine/inanca
uyarız’ diye karşılık verirler. Peki ya ataları aklıselimle düşünemeyen, haliyle doğru yolu bulamayan
kimseler idiyse yine de onlara mı uyacaklar?” (Bakara, 170.
c. İslam’ın rüknü olan namaz, zekât, oruç ve haccı gibi temel ibadetleri hakkıyla eda etmek:
Bu ibadetlerin en mühim esrarı ve hikmeti, kulu Rabbine yaklaştırması ve Rabbiyle olan ilişkisini
güçlendirmesidir. Böylece, kalbinde imanın kökü de güçlenir ve tazelenir. Hz. Peygamber (s.a.v.) kutsi
bir hadiste şöyle buyurmuştur: “Kulum bana kendisine farz kıldığım ibadetlerden daha çok sevdiğim
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hiçbir şeyle yaklaşmaz. Kulum bana nafilelerle yaklaşır ve nihayet ben onu severim.”15Yine Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurur: “İslam, beş esas üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olmadığına,
Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, namaz kılmak, zekât vermek, Ramazan
orucunu tutmak ve imkân bulanların Kâbe’yi haccetmesi.”16
d. Allah’a daveti vacip kılıp himaye etmek ve bu himaye için sebepler oluşturmak:
“Ey müminler! Sizden öyle bir topluluk olsun/oluşsun ki, bu topluluktaki fertler insanları hep iyi ve
güzel değerlere davet etsin. İnsanlar arasında iyiliğin hakim, kötülüğün mahkum olması için uğraş
versin. İşte böyle kimselerdir, nihaî/uhrevî kurtuluşa erecek olanlar.” (Âl-i İmran, 104) “İnsanları Rabbinin yoluna sözünde sağlamlık, davranışında tutarlılıkla, güzel öğüt ve nasihatle davet et. Gerektiği
zaman da onlarla en güzel şekilde mücadele et.” (en-Nahl, 125) “Evladım! Namazı layıkıyla kıl.
Dünyada iyilik ve güzelliğin hâkim, kötülüğün mahkum olması için uğraş. Bu uğurda maruz kalacağın sıkıntı ve zorluklara sabret.” (Lokman, 17) “Mümin erkek ve kadınlara işkence edip, sonra da
bu günahlarından pişmanlık duyup imana gelmeyenler var ya, işte onları cehennem azabı, hem de
cehennem ateşinde cayır cayır yanma azabı bekliyor.” (el-Burûc, 10)
2. Dinin Devamlılığını Sağlayan Araçlar
Bu başlıkla din somut bir varlık kazandıktan sonra şeriatın onu korumak, önündeki engelleri kaldırmak ve nefislerde onu tezkiye etmek amacıyla kullandığı araçları kastediyoruz. Bu araçlardan başlıcaları şunlardır:
a. İnanç ve ibadet özgürlüğünü sağlamak ve korumak:
İslam, hiç kimseye kendi inancını zorla dikte etmez ve farklı dinlerin İslam devletinin koruması altında
birlikte yaşamasına hoşgörüyle bakar. Farklı din müntesiplerine inanç, ibadet ve medenî sözleşmeler
konusunda özgürlük verir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v.) “Bizim hak ve görevlerimiz ne ise diğer
dinlere müntesip olup bizimle birlikte ikamet edenlerin de aynı hak ve görevleri vardır.” buyurmuştur.17 Bir adım daha atarak diyebiliriz ki, İslam’da cihadın hedeflerinden biri insanlara inanç ve ibadet
(tedeyyün) özgürlüğü sağlamaktır. Nitekim, Allah (c.c.) şöyle buyurur: “Şayet Allah kimi insanların
saldırganlığını, kimi insanlar aracılığıyla bertaraf etmemiş olsaydı manastırlar, kiliseler, havralar ve
içerisinde Allah’ın ismi çokça anılan mescidler kesinlikle yıkılıp giderdi.”(el-Hac, 40)
b. Saldırıyı önlemek ve inancı korumak için cihadın meşru kılınması:
“Sizinle çarpışan müşriklere karşı siz de Allah yolunda savaşın. Fakat maksadınızı aşıp haksız saldırıda bulunmayın. Çünkü Allah, haksız saldırıda bulunup haddi aşanları sevmez.”(el-Bakara, 190)
c. Dinin öğretilerine bağlı kalmak ve ikna olduktan sonra pratiğe dökmek:
Bu yolla din, nefislerde canlılığını koruyacak ve vicdan üzerinde etkili olacaktır. Bundan dolayı Kur’an-ı
Kerim’in çoğu ayetinde iman ile amel-i salih birlikte zikredilmiştir. Çünkü Kur’an-ı Kerim’de “iman edip salih amel işleyenler…” ifadesi sıkça geçmekte olup bunlardan birisi de Bakara sûresi 277. âyette yer alır.
d. İrtidat suçu için ceza konması:
Bu ceza, Müslüman olanların İslam dinini kucaklamakta ciddî olması ve tam ikna olmadan Müslü15 Hakîm Tirmizî, Nevâdiru’l-usûl, II, 232; Ebû Davud, Zühd, I, 33.
16 Sahîhu’l-Buhârî, I, 9; Sahîhu Müslim, I, 45.
17 İbn Ebî Âsım, es-Sünne, II, 572.

man olmaya teşebbüs etmemesi içindir. Yoksa İslam, hiç kimseye kendi inancını zorla dikte etmez.
Bir kişi, İslam dini hakkında tam bir kanaate varmadıkça onun İslam dinine girmesine itibar etmez.
Bir kimse Müslüman olmuşsa, bu kanaatinde kararlı olacağı varsayılır. Dolayısıyla kişi, Müslüman
olduktan sonra irtidat ederse bu onun, toplumda sarsıntıya yol açacak ve toplum üyelerinde aranan
fikrî ve psikolojik istikrarı ortadan kaldıracak siyasi ve ideolojik bir fitne çıkardığı anlamına gelir.
Nitekim Allah, şu ayette müşriklerin [çev: Yahudilerin] tam da böyle bir siyaset güttüğünü belirtir:
“Bazı Yahudiler aralarında şöyle sözleşirler: Şu müminlere indirilen ayetlere sabahleyin inandığımızı
söyleyelim, ama akşamüzeri de inkâr ettiğimizi belirtelim. Belki böylece inançlarından dönerler.”(Âl-i
İmran, 72) Netice itibarıyla irtidat cezası, inançta ciddiyeti sağlamak ve dinin saygınlığını korumak
için meşru kılınmıştır.
e. Hâciyyât ve tahsîniyyat kapsamında yer alan hükümlerle dinin zarurî hükümlerinin etrafına
koruyucu bir duvar yapmak:
Mesela namazın cemaatle eda edilmesi ve muhtelif nafile namazlar bu amaca matuf olup, bütün bu
düzenlemelerle din(darlık) iyice yerleşir ve insanın nefsinde ve toplumda kök salar. Bu da, hem bireyin hem de toplumun huzurunu sağlar.
Bu sebeple şeriat, irtidat eden kişi için ölüm cezasını meşru kılmıştır. Bu Hz. Peygamber’in şu sözünün açık ifadesiyle sabittir: “Dinini değiştireni öldürünüz.” 18Bu cezanın amacı, dinin zarar görmesini
engellemektir. Çünkü hak dinden çıkan mürtedin inkârı, diğer kâfirlere nispetle daha ağırdır. Bundan dolayı bu halde kalmasına müsaade edilmez ve tövbe edip yeniden Müslüman olmazsa, dini
korumak amacıyla öldürülmesi gerekir. Nitekim, diğer had cezaları da namus vb. küllî maslahatları
korumak içindir. Şu halde, dine herhangi bir halel gelmemesi ve insanların dinleri konusunda şüpheye
düşmemesi için, ağır bir ceza olan ölüm cezası meşru kılınmıştır. Böylece, Allah’ın dinine karşı küstahlık edip dinden çıkma teşebbüslerinin önü alınmış; ayrıca, gayri Müslimlerin de Allah’ın dinini alaya almasına mani olunmuştur. Nitekim şu ayette de yer aldığı üzere, ehl-i kitaptan bir grubun durumu
budur: “Bazı Yahudiler kendi aralarında şöyle sözleşirler: Şu müminlere indirilen ayetlere sabahleyin
inandığımızı söyleyelim, ama akşamüzeri de inkâr ettiğimizi belirtelim. Belki böylece inançlarından
dönerler.” (Âl-i İmran, 72) Buna ek olarak, fıkıh bilginleri, zındığı da bu konuda irtidat eden ile aynı
kapsama almışlardır. Çünkü irtidat edende mevcut olan “dini alaya alma, dine ta’n etme ve hükümleriyle dalga geçme” gerekçesi aynıyla zındıkta da mevcuttur.
Şu halde dinin, kendisine ilişebilecek her türlü fesattan/zarardan korunması, Şâri’in onu korumakta
hayli etkili olan bir ceza koymasını gerekli kılmıştır. Bundan dolayı ölüm cezası, şer’î bakış açısı ile
kendisine başka hiçbir suçun denk olmadığı böyle bir suçun cezası olmuştur. Hiç kuşkusuz bu ceza,
pek çok insanın şeytanın vesvesesine kapılarak dinden çıkmasının önüne geçecektir.
2. Canı Korumak
İnsan hayatının vazgeçilmezlerinden (zarûrîyyât) biri de can dokunulmazlığı ve yaşama hakkının
korunmasıdır. İslam, canı korumak için birkaç araç kullanmıştır.
Varlık açısından, üreme ve çoğalmayı sağlamak ve dünyayı bayındır edip beşerî hayat tohumunu
gelecek nesle taşıyacak canlar var etmek için evlilik meşru kılınmıştır. İslam, karı-koca arasındaki
kutsal ilişkiye değer vermiş ve bunu Allah’ın kudret delillerinden biri saymıştır: “Onun sınırsız kudretinin göstergelerinden biri de iç dünyanızda huzur ve dinginliğe kavuşasınız diye size kendi türünüzden
eşler lütfedip aranıza sevgi ve şefkati yerleştirmiş olmasıdır.” “er-Rûm, 21)
18 Sahîhu’l-Buhârî, IV, 75.

287

288

Devam açısından ise canın muhafazası için şu araçları kullanmıştır:
a. İnsana yeme, içme, giyinme ve bir yerde ikamet etme gibi, hayatı devam ettirmek için vesile olan
şeyleri vacip kılmıştır. Bu sebeple, bir müslümanın hayatta kalmak için birer zaruret olan bu şeylerden yaşamasını tehlikeye sokacak ölçüde kaçınması haramdır. Diğer yandan şeriat, bu şeylerden
yaşamak için zaruret olan miktarı alt sınır kabul etmiş ve devletin şahsında temsil edilen toplumu,
aciz olan insanların bu ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlü tutmuştur. Hatta açlıktan, susuzluktan vb.
ölme tehlikesi olan bir kişinin zaruret ölçüsünde başkasının malından alarak bu ihtiyacını gidermesini
de vacip kılmıştır.
b. Şeriat, devleti, yargı ve iç güvenlik gibi, bireylerin ve toplumun genel güvenliğini sağlayacak araçları/vesileleri temin etmekle yükümlü tutmuştur.
c. Zina iftirası ve hakaret gibi fiilleri yasaklayarak ve geçerli bir sebep olmaksızın beşerî faaliyetlere
sınır koymanın önüne geçerek, insanın değerinin/kerametinin korunmasını vacip kılmıştır. Bundan
dolayı düşünce özgürlüğü, çalışma özgürlüğü, rey özgürlüğü, ikamet ve taşınma özgürlüğü gibi haklar himaye edilmiştir. Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır: “Mümin erkekleri ve mümin kadınları yapmadıkları bir şeyle suçlayarak üzenler, düpedüz iftira etmiş ve büyük günah işlemişlerdir.” (el-Ahzâb, 58)
d. Meşakkati gerektiren mazeretler sebebiyle ruhsatlar meşru kılınmıştır. Aksi halde kişi, yükümlülüğün altından kalkamayarak zarar görebilir. Hastalık ve yolculuk sebebiyle Ramazan ayında oruç
tutmama ve yolculukta namazı kısaltma ruhsatı gibi.
e. İster kendi canı, ister başkasının canı olsun, İslam can almayı/öldürmeyi yasaklamıştır. Allah (c.c.)
“Birbirinizi öldürmeyin. Allah size karşı pek merhametlidir.” (en-Nisâ, 29) buyurarak, bu suçun çirkin
olduğunu belirtmiş ve tek bir kişiyi öldürmeyi bütün insanları öldürmeye eşit tutmuştur. Bu konuda Allah şöyle buyurur: “Canına kıyılan bir kimseye karşılık olmaksızın veya yeryüzünde fitne-fesadı önleme maksadına matuf bulunmaksızın, her kim bir insanı öldürürse, tüm insanları öldürmüş
gibi olur. Ama kim de bir insanın hayatını korur ve kurtarırsa bütün insanlara hayat bahşetmiş gibi
olur.” (el-Mâide, 32) “Haklı bir sebep bulunmadıkça Allah’ın dokunulmaz saydığı cana kıymayın.” (elEn’âm, 151) “Kim bir mümini kasten öldürürse onun cezası, temelli olarak cehennemde kalmaktır.
Allah ona gazap etmiş ve yine onun için dehşetli bir azap hazırlamıştır.” (en-Nisâ, 93) Hadis-i şerifte
de şöyle buyrulmuştur: “Her kim İslam ülkesine izin/eman alarak giren bir gayrimüslimi öldürürse,
cennetin kokusunu bile duyamaz.”19
f. Şeriat, kasten öldürmede kısası ve diyeti; hata ile öldürmede ise, keffâret (ve diyet)i farz kılmıştır. Allah şöyle buyurur: “Öldürülen kimseler hakkında kısas hükmü size farz kılındı.” (el-Bakara, 178) “Bir
müminin diğer bir mümini öldürmeye asla hakkı yoktur. Meğerki yanlışlıkla ola! Şöyle ki her kim bir
mümini yanlışlıkla öldürürse, mümin bir köleyi hürriyetine kavuşturması ve maktulün varislerine diyet/
kan bedeli ödemesi gerekir; ama eğer onlar diyetten vazgeçerlerse öldüren kişi ödeme yükümlülüğünden kurtulur. Yanlışlıkla öldürülen kişi mümin olmakla birlikte, düşman bir kabileye mensup ise, bu
durumda ödenecek bedel (diyet), mümin bir köleyi hürriyetine kavuşturmaktan ibarettir. Şayet öldürülen kişi aranızda sulh anlaşması bulunan bir kabileye mensupsa bu takdirde, hem maktulün ailesine
diyet ödemek, hem de mümin bir köleyi hürriyetine kavuşturmak gerekir. Hürriyetine kavuşturacak
köle bulamayanlar, tövbesinin Allah tarafından kabulü için kesintisiz olarak iki ay oruç tutmalıdır. Allah
her şeyi bilir; her hükmü ve fiili mutlak isabetlidir.” (en-Nisâ, 92)
19 Sahîhu’l-Buhârî, IV, 120.

g. Canı korumak ve baskı ve zulme maruz kalanları himaye etmek için cihad ilan edilmesi. “Ey müminler! Allah yolunda ve [Medine’ye hicret edemedikleri için Mekke’de] baskı ve zulme maruz kalan
çaresiz erkekler, kadınlar ve çocuklar “Ya rab! Bizi bu zalim müşriklerin hüküm sürdüğü Mekke’de
yaşamaktan kurtar! Lütuf ve rahmetinle bize sahip çıkıp yardım eli uzatacak birilerini gönder!” diye
feryat edip dururken, eli silah tutan siz müminlerin Allah yolunda ve aynı zamanda o çaresiz insanları
zulümden kurtarma uğrunda kafirlerle savaşmaması olacak şey mi hiç?” (en-Nisâ, 75)
h. Şeriat, haksız yere öldürülmeye veya bir tehlikeye maruz kalan kişileri -imkânları varsa- kurtarmayı
Müslümanlara farz kılmıştır.
ı. Son olarak şeriat, bir saldırıya maruz kalan kişiye kendini savunma (nefsi müdafaa) hakkı vermiş
olup, bu savunma sonucunda saldıranın ölmesi halinde -saldırı amacı taşıdığı mahkemede sabit
olursa- öldürenin hiçbir cezai sorumluluğu bulunmaz.
Şeriatın cana verdiği önem ve ona yönelen saldırıyı büyük bir suç sayması öyle bir noktaya varmıştır ki, Allah Resulü (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Kıyamet gününde insanlar arasında ilk sırada karar
verilecek davalar, kan dökmeye dair olanlardır.” 20Hz. Peygamber’in (s.a.v.) bu sözü kan dökmenin
ne büyük bir suç/günah olduğunu ortaya koymaktadır; çünkü can çok önemli ve değerlidir. Dolayısıyla canı korumak ve himaye etmek için şeriat, cana yönelen her türlü saldırıyı haram kılmıştır. Bu
konuda kişinin kendini öldürmesi/intihar etmesi ile başkasını öldürmesi arasında fark yoktur. Fakat
şeriat cana yönelen saldırıları haram kılmakla yetinmeyip, başkasının canına kasteden ve haksız
yere başkasını öldürenler için dünyevi ceza da koymuştur. İşte bu ceza, kasten öldürme durumunda
kısas; kısasın affedilmesi veya yanlışlıkla öldürme durumunda ise diyettir.
Kur’an-ı Kerim’de, bu ceza lafzı da, manası da mucize olan veciz bir âyetle dile getirerek şöyle buyrulmuştur: “Ey aklıselim sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Nitekim bu sayede [birbirinizin kanını
dökmekten], sakınıp korunmuş olursunuz.”(el-Bakara, 179) Engin hikmet sahibi Şâri’, kısasın kendisini hayatın sebebi kılmıştır. Çünkü canlar onunla korunur ve insanlar birbirinin kanını dökmekten
bununla caydırılır. Kısas, öldürmeye yol açan sebepleri bıçak gibi kesip atar. Tam burada önemli bir
noktaya işaret etmemiz yerindedir. Şöyle ki şeriat, kısası meşru kılmış; ama farz kılmamıştır. Aşağıdaki âyette kısas talep etme yetkisi maktulün yakınlarına bırakılmış; ayrıca affetmeleri teşvik edilmiştir: “Öldürülen kimseler hakkında kısas hükmü size farz kılındı. Hür, hür ile; köle, köle ile; kadın da
kadın ile kısas olunur. Bununla birlikte, maktulün kardeşi/velisi veya yakını tarafından bir bağışlama
söz konusu olursa, bu durumda örfe ve teamüle uygun hareket edilmeli, maktulün velisine itirazsız
olarak diyet ödenmelidir. Kısas hükmündeki bu esneklik, Rabbinizin size tanıdığı bir kolaylık ve aynı
zamanda bir rahmettir. Her kim bundan sonra hak ve adalet ölçüsünü aşar, kendine göre adalet dağıtmaya kalkışırsa bilsin ki, kendisini çok çetin bir azap beklemektedir.” (el-Bakara, 178)
Öldürmeye karşılık böyle bir cezanın meşru kılınmasının sebebi, kısas cezasının maktulün yakınlarında katile karşı oluşan öç alma duygusunu ortadan kaldırmaktır. Onların hıncı, ancak yakınlarını öldüren kişinin öldürülmesiyle şifa bulur. Ayrıca bu ağır ceza, başkaları için de caydırıcı olup, bu
suçu işlemekten onları alıkoyar. Aksi halde onlar da kısas ile cezalandırılacaklardır. Fakat maktulün
yakınları, hiçbir zor altında kalmaksızın, özgür iradeleriyle bu cezayı terk etmeye razı olurlarsa
kısas düşer. Bundan sonra onlar için iki seçenek vardır: ya diyet ya da sulh. Bunun ayrıntısı fıkıh
kitaplarında mevcuttur.

20 Sahîh-i Buhârî, VIII, 138; Sahîh-i Müslim, III, 1304.
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Diğer yandan, şeriatın canı korumaya önem vermesi, cezası kısas olan ferdî saldırılarla kalmamış,
canlara yönelik kolektif saldırılar konusunda da devlet yöneticisini saldırgan eşkıya çetesiyle savaşmakla yükümlü tutmuştur. Eşkıyalık suçu yol kesme, adam öldürme, insanların mallarını haksız yere
alma gibi pek çok suçu bünyesinde birleştirmekte olup, bütün bunları kuşatan ifade, yeryüzünde fitne-fesat çıkarmaktır. Allah (c.c.) bu suç hakkında şöyle buyurur: “Allah’a ve elçisine savaş açanlar ile
memleketi fesada boğmaya çalışanların cezası [devlet başkanının takdirine veya suçun mahiyetine
göre], öldürülmeleri veya idam edilmeleri yahut ellerinin ve ayaklarının çaprazlama biçimde kesilmesi
veyahut sürgüne gönderilmeleridir. Bu ceza, onların sadece dünyadaki zilletidir; ahirette ise onları
çok korkunç bir azap beklemektedir. Ancak şu da var ki, siz onları ele geçirmeden önce pişmanlık
duyup tövbe ederlerse bilin ki Allah çok affedici, çok merhametlidir.” (el-Mâide, 33-34.)
İkamet etmekte olanlar ve yolcular tehlikeden güvende olmayıp, güzergâhlar tekin olmayınca ve
kervanlar korkusuz bir şekilde yolculuk edemeyip, insanlar şehirlerinde mahsur kalınca, hasılı memlekette fitne fesat kol gezince piyasadaki malların fiyatı yükselir, memleketler harap olur. Dolayısıyla
eşkıyaların insanların canına, yaşantısına, mallarına ve yol güvenliklerine verdikleri zararın önlenmesi gerekir. Devlet başkanının görevlerinden biri ise, güvenlik istikrarını sağlamak, vatandaşların
canlarını ve mallarını himaye etmektir.
Günümüzdeki toplumların durumu üzerine düşünüldüğünde şu görülmektedir: Batı ülkelerinin hemen
tamamı, eskiden yasalarından mevcut olan idam cezasını ilga ederek yerine hapis cezası getirmişlerdir.
Hatta toplumların çoğu, idam cezasını alaya alır bir noktaya gelmiştir. Ne var ki, idamın yerine ikame
edilen hapis cezası öldürmenin yayılmasını azaltmamış, tam aksine daha da çoğaltmıştır. Can dokunulmazlığına karşı saldırılar, bu suçun işlenmesini engellemek ve yayılmasını önlemek için nice çaba gösterilmesine rağmen, günbegün artmış ve bütün çabalar başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu yüzden, bazı
Batılı düşünürler, öldürme suçu için idam cezasını korumak gerektiğini savunmak durumunda kalmıştır.
Buna karşın, idam cezasını sürdüren Arap toplumlarında, can dokunulmazlığına karşı işlenen suçların oranının, ölüm cezasını katı ve acımasız bir ceza olarak kabul eden Batı toplumlarında gerçekleşen öldürme suçlarına kıyasla çok daha az olduğunu görüyoruz. Çünkü, Batılıların öldürme suçuna
bakışında ciddi bir eksiklik olup sebebi şudur: Onlar suçlunun durumunu dikkate almışlar ve hiç münasip olmayan bir yerde ona acıyacakları tutmuştur. Buna karşın, maktulün yakınlarının durumunu
ihmal etmişlerdir. Hâlbuki onların içine, kısastan başka hiçbir cezanın söndüremeyeceği bir intikam
ateşi düşmüştür. Bu ateşi ne hapis cezası söndürür, ne de maktulün yakınlarının yoluna dökülen
paralar. Şu halde, kasten öldürme durumunda neden ceza olarak kısasın -farz değil; ama- meşru
kılındığı ve onu uygulama hak ve salahiyetinin maktulün yakınlarına verildiği hususundaki ilginç sır
ve ince maksat ortaya çıkmaktadır. Bu yolla bir yandan onların içindeki intikam ateşi söndürürlerken,
bir yandan da af ve sulh gibi alternatifler meşru kılınarak teşvik edilmiştir.
Bu yolla can, her türlü saldırıdan korunmuş olur; çünkü nefsinin oyununa gelip elini başkasına uzatacak olan herkes kendi sonunun da ölüm olduğunu pekâlâ bilir. Ayrıca şeriat, diyeti/kan bedelini de
kısasa alternatif bir ceza olarak belirlemiştir. Maktulün yakınları, katili affetmeleri halinde kısas yerine
diyeti tercih edebilirler. Bu durumda hem suçlunun canı korunmuş, hem de maktulün yakınlarının intikam ateşi söndürülmüş olur. Allah’ın, koyduğu hükümlerde nice hikmetleri vardır. Gel gör ki insanların
çoğu bunun farkında bile değildir.
Maksadımız şudur: Öldürme suçu için eski ve yeni dünyada İslam’daki kısas cezasından daha iyi bir
ceza yoktur. O, hakkaniyete en uygun cezadır; çünkü suçlu, ancak suça benzer/denk bir ceza alma-

lıdır. Diğer yandan kısas, bireysel açıdan can güvenliğini sağlaması bir yana, toplumsal açıdan genel
asayişi sağlamak konusunda da en etkin araçtır.21
3. Aklı Korumak
İslam’da aklın büyük bir önemi vardır; hukuki/cezai sorumluluğun bulunması akıl sağlığına bağlıdır. İnsanı diğer varlıklardan ayırıp üstün kılan ve yeryüzünde Allah’ın halifesi/temsilcisi olmaya ve
O’ndan gelen emaneti taşımaya namzet kılan, özellik de akıl sahibi oluşudur. Bu konuda Allah (c.c.)
şöyle buyurmuştur: “Biz emaneti göklere, yerlere ve dağlara arz ettik; ama onlar çekindiler ve onu
taşımaya yanaşmadılar. Onu taşıma yükünü insan üstlendi.” (el-Ahzâb, 72)
Bu özel öneminden dolayı İslam, aklı koruma altına almış ve akıl sağlığını ve canlılığını sağlayacak
bir takım hukuki düzenlemeler yapmıştır. Bu düzenlemelerden bir kısmı şunlardır:
1. Şeriat, akla olumsuz etkisi olup, ona zarar veren ve akıl gücünü çalışmaz hale getiren şarap, afyon
vb. nesnelerin kullanımını yasaklamıştır. Bu konuda Allah şöyle buyurur: “Ey müminler! Sarhoş edici
her türlü içki, kumar ve şans oyunları, putlar, fal ve kısmet okları şeytan kaynaklı birer pisliktir. Bütün
bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.” (el-Mâide, 90)
2. Ayrıca, sarhoş edici olan bu nesnelerin kullanılmasını bir suç sayarak caydırıcı nitelikte bir ceza koymuştur; çünkü bu maddeler sağlık için tehlike arz etmesi yanında, birey ve topluma da büyük zararı vardır.
3. Şeriat anlama ve akıl yürütmede, burhana tabi olma ve taklidi bırakmada akla özel bir önem atfetmiştir. Sözgelimi, bazı ayetlerde şöyle buyrulur: “Demek onlar Allah’ın yanı sıra başka bir takım ilahlar
edindiler. De ki onlara: Bu inanç ve iddianızın doğruluğunu ispatlayacak delilinizi getirin de görelim!”
(el-Enbiyâ, 24) “Şu halde her kim, Allah’ın yanı sıra başka bir varlığa tapınırsa –ki o kişinin bu konuda
herhangi bir delile sahip olması söz konusunu değildir- bunun hesabını Allah’ın huzurunda verecek
ve hak ettiği cezayı çekecektir.” (el-Mü’minûn, 117) “De ki onlara: Eğer bu iddianızda samimiyseniz
ortaya bir delil koyun da görelim!” (el-Bakara, 111)
4. Diğer yandan şeriat aklı, maddi ve manevi yönden beslemeye teşvik etmiştir. Aklın maddi yönden
beslenmesi, bedeni güçlendiren ve zihni açan sağlıklı gıdalarla olur. Bundan dolayı, hakimin açken yargılama yapması mekruh görülmüş, namaz kılınacağı sırada yemek de hazır olmuşsa [aklın namazda
yemek düşüncesiyle meşgul olmasının önüne geçmek için], önce yemeğin yenilmesi gerektiği söylenmiştir. Aklın manevi yönden beslenmesi ise, ilim talebini vurgulamakla ve ilmi, imanın esası saymakladır. Nitekim Allah (c.c.) şöyle buyurur: “Kullar içinde Allah’a gerçek manada saygı duyanlar, bütün bu hakikatleri hakkıyla anlayıp kavrayan kimselerdir.” (el-Fâtır, 28) “Rabbim, ilmimi artır! diye dua et.” (Tâhâ,
114) Ayrıca şeriat, herkese öğrenim hakkı vermiş ve bunu toplum bireyleri arasında eşit olarak dağılan
bir hak kılmıştır. Hatta ilmin asgari sınırını, kadın veya erkek bütün müslümanlara bir görev kılmıştır.
5. Aklın değerini yüceltmiş ve akıl sahiplerine ayrı bir değer atfetmiştir. Kur’an’da pek çok ayette Allah
(c.c.) şöyle buyurur: “İşte bu kullarımı cennetle müjdele! Çünkü onlar çeşitli sözler duyar, görüşler
dinler; ama onların en güzeline uyarlar. Allah’ın doğru yolu gösterdiği kimseler işte onlardır. Şüphesiz
onlar, aklıselim ve sağduyu sahibi kimselerdir.” (ez-Zümer, 18) “Göklerin ve yerin yaratılışında, gece
ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde ve sürelerin uzayıp kısalmasında, Allah’ın kudret ve azametini
gösteren nice deliller vardır ki, bunları ancak aklıselim ve sağduyu sahibi kimseler anlar.” (Âl-i İmran,
190) “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak akıl sahipleri düşünüp öğüt alır.” (ez-Zümer, 9)
21 Hasan b. İbrahim el-Hindâvî, Makâsıdu’t-teşrî’i’l-İslamî, s. 17.
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6. Aklın hurafenin boyunduruğundan ve vehimlerin eserlerinden kurtarılması. Bunun için İslam sihri,
kehaneti, göz boyamayı ve diğer hurafe türlerini haram kılmıştır. Ayrıca aklın, peygamberlere gönderilen vahye dayalı mesnet ve bilgi olmadan aklın gayba dair konulara dalmasını yasaklamış ve bunun
yok yere aklın gücünü heder etmeye sebep saymıştır. Allah (c.c.) şöyle buyurur: “Kendilerine ulaşan
hiçbir bilgi ve delile dayanmaksızın Allah’ın ayetleri hakkında ileri geri konuşanlar var ya işte onların
sinesinde onulmaz bir kibir ve küstahlıktan başka bir şey yoktur. Onların şerrinden Allah’a sığın. Şüphesiz O, her şeyi işitir, her şeyi görür.” (el-Mü’min, 56)
7. Şu iki araçla, akla doğru sonuç veren akıl yürütmeyi ve hakikati bulmanın yolunu öğretir:
Birincisi, Allah yakîne ulaştıran akıl yürütmenin sahih yöntemini belirlemiştir. Bundan dolayı, bir şeyi
itikat etmeden önce tespitte bulunmaya davet eder: “Aslını esasını bilmediğin şeyin ardına düşme!”
‘el-İsrâ, 36) “Ama gel gör ki, şu bizim halk Allah’tan başka bir takım tanrılar edindi. Hal böyleyken Allah’tan başka ibadete layık ilah/tanrı olduğunu gösteren bir delil ortaya koysalar bari! Allah’tan başka
tanrı olduğu yalanını savunan kimseden daha zalim biri olabilir mi?” (el-Kehf, 15) İkincisi ise, yakînî bilgiye ulaşabilmek için tabiat kanunlarını araştırmaya ve aralarındaki ilişkiyi tespit etmeye davet etmektir.
8. Akıl gücünü ilahî yasamanın hikmet ve sırlarını bulmaya yönlendirmiştir: “Onlar neden hâlâ Kur’an’ı
samimiyetle anlayıp kavramaya yanaşmazlar. Şayet Kur’an, Allah’tan başkasına ait bir kelam olsaydı
onda mutlaka birçok çelişki ve tutarsızlık bulurlardı.” (en-Nisâ, 82)
9. Diğer yandan şeriat, akıl melekesini, kâinatta saklı maddi güçleri bulup medeniyet inşasında bunlardan yararlanmaya yönlendirmiştir. “Yeryüzünü yaşamanız için elverişli hale getirip hizmete amade
kılan O’dur. İstifadenize sunulan yeryüzündeki dağlar, ovalar ve vadilerde gezip dolaşabilir, Allah’ın
size verdiği rızıklardan yiyip içebilirsiniz.” (el-Mülk, 15)
10. Son olarak akla, hakkında nass bulunmayan konulara ilişkin ictihad kapısını açmıştır. Bunun da
iki alanı vardır: Birincisi, nasslardan ve şer’î hükümlerden şeriatın ana maksat ve hedeflerini bulup
çıkartmak; ikincisi ise, yeni gelişen olaylar için hüküm çıkarmak. Bu, kıyas, maslahat ve istihsan gibi
pek çok ilkeye dayanan geniş bir alandır.
Şu halde şeriat, gerek ibadetler ve gerek muamelat alanında yol açtığı zararları önlemek için içki
içmeyi haram kılmıştır. Bütün bu zararların kaynağı, aklın sağlıklı düşünme yetisini kaybetmesidir.
Sarhoşluk halinde aklın sağlıklı düşünememesi faydalı ve zararlı tasarrufları birbirinden ayıramamaya yol açar; çünkü temyiz aleti olan akıl yoktur.
Sarhoş edici içeceklerin yasaklanması, şeriatın hikmetini ve fesat maddesini kesip atmaktaki ince
maksadını gözler önüne sermektedir. Çünkü sarhoş edici içkilerden uzak durmak, yükümlünün yaptığı tasarrufların farkında olmasını ve iyi ve kötü neticelerini idrak etmesini sağlar. Şeriat, sadece içkiyi
haram kılmakla yetinmemiş, bunu bir suç sayarak sopa cezası da belirlemiştir.
Netice itibarıyla, aklı himaye etmek ve onu zararlı olan her şeyden korumak Şâri’in ana gayelerinden
biridir. İçkinin haram kılınması ve içenin cezalandırılacağının ifade edilmesi, fesadını önlemek suretiyle
aklı korumayı gerçekleşir. Bu küllî maksada tabi olarak klasik dönemde ve günümüzde fıkıh bilginleri içilsin veya yenilsin, sarhoş eden veya aklı uyuşturan her türlü maddenin haram olduğunu ve müslümanın
tasarruflarına zarar vereceğini belirtmiştir. Çünkü yükümlülük, akıl sağlığının yerinde olmasına bağlıdır.22

22 Hasan b. İbrahim el-Hindâvî, et-Teşrî’u’l-cinâiyyü’l-İslamî, s. 20.

4. Nesli Korumak
Bununla kastedilen, üreme yoluyla insan türünün yeryüzünde devamlılığını korumaktır. Allah, âlemin
yok olmasına izin verip, yeryüzüne ve üzerindeki her şeye mirasçı oluncaya dek İslam, insanın yeryüzündeki yolculuğunun devam etmesi için çalışır. İşte bu maksadı gerçekleştirmek için İslam, şu ilke
ve düzenlemeleri meşru kılmıştır:
1. Evliliğin meşruiyeti: İslam, evliliği meşru kılarak insanları evlenmeye teşvik etmiş ve bunu erkek
ile kadının birleştiği temiz ve fıtrî yol kabul etmiştir. Kadın ve erkek evlilikte sırf şehvetini tatmin için
birleşmez. Buna ek olarak, insan türünün korunması ve dünyayı mamur edecek, insan hayatını inşa
edecek ve yeryüzünde Allah’ın temsilciliğinin yüklerini teslim alarak sonraki nesillere aktaracak salih
zürriyet talebi gibi yüksek hedefleri gerçekleştirmeyi amaçlar. İnsan medeniyeti, işte bu yüksek ilkeler
ve değerlerin gölgesinde gelişir.
2. Yeni neslin terbiyesine önem vermek aile bağlarını güçlendirmek. Anne babanın çocuklarını koruyup gözetmekle ve büyüyüp kendi ihtiyaçlarını görecek bir olgunluğa ulaşıncaya kadar onların eğitimi
için gereken harcamaları yapmakla yükümlü kılınması.
3. Aileye özen gösterilmesi ve ailenin geleceğin neslinin büyüyüp terbiye gördüğü bir hisar kabul
edilerek sağlam temeller üzerine inşa edilmesi. İslam, evlilik ilişkisini özgür seçim, karşılıklı rıza,
uyum ve ev işlerini birbirine danışarak yürütme temelleri üzerine kurmuştur. Böylece aile içinde sevgi
bağları oluşarak eşler birbirini gereği gibi anlar ve karı kocadan her biri diğerinin mutluluğu için çalışır. Allah (c.c.) bu konuda şöyle buyurmaktadır: “Onun sınırsız kudretinin göstergelerinden biri de, iç
dünyanızda huzur ve dinginliğe kavuşasınız diye size kendi türünüzden eşler lütfedip aranızda sevgi
ve şefkati yerleştirmiş olmasıdır.” (er-Rûm, 21)
4. Karı-koca arasındaki evlilik ilişkisinin, evlilik ile hedeflenen yüksek gayeleri gerçekleştirmeyi sağlayacak ve cinsler arasındaki kuralsız/gayri meşru ilişkileri öteleyecek ahlâkî kural ve ilkeler bütünü ile
kuşatılması. Aralarında evlilik ilişkisi bulunmayan karşı cinslerin birbirine şehevi nazarla bakmasını
yasaklayarak İslam, nefsin tahrik olmasının önüne geçer. Tesettürü sağlayan elbise giyinmeyi farz
kılarak, fitneye yol açacak sebeplere karşı etkin bir mücadele verir. Ayrıca, son derece zaruri haller
haricinde erkeğin, tesettüre riayet edilmiş olsa dahi yabancı bir kadınla, yanında bir mahremi bulunmaksızın baş başa kalmasını haram kılar. İslam’da evlerin büyük bir saygınlığı vardır. Sahiplerinden
izin alınıp selam verilmeden başkasının evine girilmesi caiz değildir. Allah (c.c.) şöyle buyurur: “Ey
müminler! Kendi evlerinizden başka evlere sahiplerinden izin almadan ve ev halkına selam vermeden girmeyin.” (en-Nûr, 27) Bu ve diğer bazı kurallara ek olarak İslam, ihtiyaç halinde erkeklerle
kadınların bir mekânda toplanması için de bazı ölçütler belirlemiştir.
5. Başkalarının namusuna saldırının haram kılınması. Bundan dolayı Allah başkasının iffetine dil
uzatmayı (kazf) haram kıldığı gibi, zinayı da haram kılmış ve bunlardan her biri için caydırıcı birer
ceza koymuştur. Allah (c.c.) şöyle buyurur: “Zina eden kadın ve erkekten her birine yüzer sopa vurun.
Suçlulara acıma duygunuz Allah’ın bu hükmünü uygulamaktan sizi alı koymasın” (en-Nûr, 2) “İffetli
kadınlara zina suçlamasında bulunup da bunu dört şahitle ispat edemeyenlere seksen sopa vurun ve
bu iftiracıların şahitliklerini asla kabul etmeyin.” (en-Nûr, 4)
İslam bu cezayı koyarak nesli karışmaktan ve soy bağlarının ve akrabalıkların kesintiye uğramasından korumayı amaçlamıştır. Çünkü zina fiili ile salt şehevî zevk kastedilir. Zinanın yayılması neslin
korunmasına büyük zarar verir. Hatta tedrici olarak neslin tamamen ortadan kalkmasına bile zemin
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hazırlayabilir. Bu çok tehlikeli bir durumdur. Günümüz toplumlarında ve özellikle de Batı toplumlarında, yakınlık ve soy bağlarının tamamen çürümeye yüz tutması ve neslin ve nesebin korunmasına
aldırış edilmemesi şeriatın nesli koruma amacı konusunda ne derece isabetli olduğunun göstergesidir. Zinanın bir suç sayılıp cezalandırılmasının nesli korumaya katkısı çok büyüktür. Diğer yandan
zinanın haram kılınıp cezalandırılması, namusu koruma ve insanların birbirinin namusuna dil uzatmasını engellemeye de katkıda bulunur. Bunun tam aksine günümüz toplumlarının çoğunda ahlâkî
bir çöküş ve her şeyi serbest sayan çirkin bir ibahîlik gözlemliyoruz. Bu toplumlarda namus, keyfince
otlamanın serbest olduğu bir otlağa, fuhuş ise kanun tarafından korunan ve suç sayılmayan bir
hakka dönüşmüştür.
Namusa karşı saldırı, fiille olabileceği gibi, sözle de olabilir. Fiille olan zina, sözle olan ise başkasının iffetine dil uzatmaktır. Bundan dolayı başkasına zina iftirası atmanın yasaklanması, evlilik
nizamının himayesini güçlendirir ve aile kurumu yerleşik ve sabit hale gelir. Ayrıca, Müslümanlarda
namus dokunulmazlığına dair bir bilinç oluşturulur ve insanlar namusa karşı fiille veya sözle her
türlü saldırının haram olduğunun farkında olur. Bundan dolayı şeriat, başkalarına zina isnadında
bulunmayı haram kılarak bunu, büyük bir bühtan olarak nitelemiştir. Ayrıca, insanların birbirinin
iffetine dil uzatmasını önlemek amacıyla bunu bir suç sayarak cezalandırmıştır. Allah bu konuda
şöyle buyurur: “İffetli kadınlara zina suçlamasında bulunup da bunu dört şahitle ispat edemeyenlere seksen sopa vurun ve bu iftiracıların şahitliklerini asla kabul etmeyin. Çünkü onlar fasık kimselerdir.” (en-Nûr, 4) Ayrıca şeriat, başkasına zina iftirası atanları tehdit ederek bu suçu işleyen
kişilerin dünyada ve ahirette lânete duçar olacaklarını bildirmiştir: “Hayâsızlıktan bîhaber, masum,
iffetli mümin kadınlara iftira edenler dünyada da, ahirette de melundurlar. Onların hakkı, büyük bir
azaba mahkum olmaktır.” (en-Nûr, 23)
Hz. Peygamber de (s.a.v.) namusların saygınlığını ısrarla vurgulayarak “Ribanın/faizin en büyüklerinden biri de, bir Müslümanın namusuna haksız yere dil uzakmaktır” buyurmuştur. Suçun büyüklüğünü
ve tehlikesini veda haccında irad ettiği hutbesinde özellikle vurgulamıştır. İbn Abbas’tan şöyle rivayet
edilmiştir: “Allah Resulü (s.a.v.) kurban bayramı gününde insanlara bir hutbe irad etti “Ey insanlar! Bugün hangi gündür?” buyurdu. İnsanlar “Muhterem/saygın bir gündür” dediler. Hz. Peygamber (s.a.v.)
“Peki bu belde hangi beldedir?” diye sordu. İnsanlar “Muhterem bir beldedir” diye cevap verdiler. Hz.
Peygamber “Peki, bu ay hangi aydır?” diye sordu. İnsanlar, “Muhterem bir aydır” diye cevap verdiler.
Bunun üzerine Hz. Peygamber şöyle buyurdu: “İşte sizin kanlarınız, mallarınız ve namuslarınız birbiriniz için bugünün, bu beldenin ve bu ayın saygınlığı gibi saygındır.”23
Maksadımız şudur: İslam dininin suç ve cezaya dair yasaması ve tatbikatı neslin ve namusun zarar
görmesini engellemekte büyük bir paya sahiptir. Çünkü şeriat sözle veya fiille namusa saldırının her
türlüsünü yasaklamıştır. Zina ve kazf suçları için iki had cezasının meşru kılınması, Şâri’in namusu
himaye etme maksadını açık bir şekilde ortaya koymaktır.24
5. Malı Korumak
İslam’ın fıtrî eğilimlere karşı tavrı, daima bu eğilimleri makul ölçüler içinde kabul etmek ve ayrıca doğru yolu bulup insanların hayrı için çalışması ve işlediği bir kötülüğü tekrarlamaması şeklinde olduğu
gibi insandaki mülk edinme isteğine karşı da tavrı bu olmuştur. Şeriat, ferdî mülkiyeti onaylayarak
bu eğilimin aşırılığından kaynaklanan toplumsal dengenin kaybedilmesi ve malın küçük bir azınlığın
elinde toplanması gibi zararlı sonuçları önleyecek bir takım tedbirler almıştır. Bunun için koyduğu
23 Sahîhu’l-Buhârî, II, 212; Sahîhu Müslim, III, 1306.
24 Bkz. Hasan b. İbrahim el-Hindâvî, Makâsıdu’t-teşrî’i’l-İslamî, s. 22.

kurumlardan birkaçı zekât, miras ve diğer toplumsal dayanışma kurumlarıdır. Bundan dolayı İslam,
malı, insan hayatının vazgeçilmezlerinden biri kabul etmiş ve mal kazanmaya teşvik eden ve korunmasını ve artırılmasını sağlayan bir takım yönlendirici düzenlemeler getirmiştir. Bu düzenlemelerin
başlıcaları şunlardır:
a. Mal Kazanmaya Yönelik Araçlar
1. Mal kazanmak ve geçimi sağlamak için çalışmanın teşvik edilmesi: İnsanın yaşamını sürdürmesinin dayanağı olması itibarıyla İslam, mal kazanmayı teşvik etmiş ve güzel niyetin bulunması ve
mübah yollardan olması şartıyla kişinin mal kazanmak için çalışmasını bir ibadet ve Allah’a yaklaşma
yollarından biri olarak kabul etmiştir. Allah şöyle buyurmaktadır: “Yeryüzünü yaşamanız için elverişli
hale getirip hizmete amade kılan O’dur. İstifadenize sunulan yeryüzündeki dağlar, ovalar ve vadilerde
gezip dolaşabilir, Allah’ın size verdiği rızıklardan yiyip içebilirsiniz.” (el-Mülk, 15) “Namaz sona erince
işinizin başına dönebilir, Allah’ın lütfundan rızkınızı arayabilirsiniz.” (el-Cumu’a, 10)
2. İslam, çalışmaya değer vermiş ve çalışanları yüceltmiştir. Allah Resulü (s.a.v.) şöyle buyurur: “Hiç
kimse el emeği ile kazandığından daha hayırlı bir şey yememiştir. Hz. Davud da kendi el emeği ile
kazandığını yerdi.”25 Ayrıca İslam bütün insanlara çalışma hakkı vermiş ve iş bulamayanlara iş vermeyi devletin görevlerinden kılmıştır. Diğer yandan, çalışanlara da değer vererek maddi ve manevi
haklarının ödenmesini gerekli kılmıştır. Bu konuda Hz. Peygamber (s.a.v.), “İşçiye hakkını alın teri
kurumadan verin.” buyurmuştur.26 Bir kudsî hadiste ise Rabbimizin şöyle buyurduğunu nakletmiştir:
“Ben kıyamet gününde şu üç grup insanın hasmıyım: Benim adımı anarak söz verip sözünü tutmayan, özgür bir kimseyi satıp parasını yiyen ve bir işçiyi tutup hakkını eksiksiz ödemeyen.” 27Diğer
yandan işçiye ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek kadar bir ücret ödemeyi de gerekli kılmıştır.
3. Haksızlık ve başkalarının haklarına tecavüz içermeyen hakkaniyete uygun muamelelerin mubah
kılınması. Bunun için İslam, gönderildiği cahiliye toplumunda mevcut olan pek çok sözleşme türünü,
haksızlık içeren bazı niteliklerini değiştirerek onaylamıştır. Satım akdi, kira/iş akdi, rehin ve şirket
akdi vb. buna örnek verilebilir. Ayrıca toplumsal deneyimlerle keşfedilen yeni sözleşme türlerine de
taraflardan birine karşı haksızlık içermemek ya da haksız yollarla insanların mallarını yeme vasıtası
kılınmamak şartıyla kapı aralamıştır.
b. Kazanılan Malı Koruma ve Devamlılığını Sağlamaya Yönelik Araçlar
1. Mal üzerinde tasarrufun kamu yararı sınırlarıyla belirlenmesi: Bundan dolayı faiz/riba gibi, meşru
olmayan ve başkalarına zarar veren yollarla mal kazanılması haram kılınmıştır. Çünkü faizin toplumsal dengenin bozulmasına yol açan sonuçları vardır. Allah (c.c.) şöyle buyurur: “…Hâlbuki Allah satım
akdini helal, faizi/ribayı haram kılmıştır.” (el-Bakara, 275) “Birbirinizin malını haksız yollarla yemeyin”
(el-Bakara, 188)
2. Ayrıca İslam hırsızlık, gasp ve hile gibi yollarla başkasının malına saldırmayı haram kılmış ve bu
tür haksız fiilleri cezalandırmıştır. Allah (c.c.) “Kadın veya erkek hırsızlık yapan kişilerin (sağ) ellerini
kesin.” (el-Mâide, 38) buyurmuştur. Yine başkasının malını telef eden kimse de onu tazmin etmekle
yükümlü kılınmıştır. Allah Resulü (s.a.v.) şöyle buyurur: “Müslümanların kanları, malları ve namusları,
birbiri için saygındır.”28
25 Sahîhu’l-Buhârî, III, 74.
26 Sünenü İbn Mâce, III, 511.
27 Sahîhu’l-Buhârî, II, 73; Sahîhu Müslim, III, 1306.
28 Sahîhu Müslim, IV, 1986.
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3. Malın gayri meşru işlere harcanmasının yasaklanması ve iyilik uğruna harcanmasının teşvik edilmesi. Bu, İslam ekonomi düzeninin en önemli kurallarından olan şu kurala dayalıdır: “Malın asıl sahibi
Allah olup, birey elinde bulundurduğu mal üzerinde Allah’ın temsilcisi ve vekili konumundadır.” Allah
(c.c.) şöyle buyurur: “Allah’ın size emanet edip tasarruf yetkisi verdiği mal-mülkten O’nun yolunda harcayın.” (el-Hadîd, 7) “Allah’ın size emanet olarak verdiği mallardan ihtiyaç sahiplerine verin.” (en-Nûr,
33) Bundan dolayı mal sahibi, şeriatın çizdiği sınırlar dâhilinde kendi malında her türlü tasarruf yetkisine sahiptir. Dolayısıyla mala aldanıp onun sebebiyle haddi aşması caiz değildir. Çünkü bu, fitne fesad
ve helak sebebidir. Allah (c.c.) bu konuda şöyle buyurur: “Bir memleketin halkını helak etmek istediğimizde oranın şımarık zenginlerini uyarırız. Buna rağmen onlar kafirlik ve azgınlıkta ısrar ederler. İşte
böylece azap ve helak o memleket için mukadder olur ve biz de orayı yerle bir ederiz.” (el-İsrâ, 16) Yine
kişi, malını hiç faydasız bir iş için saçıp savuramaz. Bu konuda da Allah şöyle buyurur: “Malını mülkünü
har vurup harman savurma. Çünkü mallarını saçıp savuranlar şeytanların kardeşidir.” (el-İsra, 26-27)
4. Yetimler ve küçükler gibi, mallarında güzelce tasarruf etmeyi beceremedikleri için hukuki tasarruf
yetkileri rüşd yaşına erişinceye kadar kısıtlanmış olanların mallarını korumayı sağlayan düzenlemeler.
Bundan dolayı, kısıtlılar adına tasarruf etmek için vasi tayin edilmesi hükmü getirilmiştir. Bu konuda
Allah (c.c.) şöyle buyurur: “Allah’ın korumanız için size emanet ettiği malları kârını-zararını bilmeyen
kimselere vermeyin. Fakat bu malların gelirinden, onların yiyecek ve giyecek ihtiyaçlarını karşılayın;
ayrıca onlara güzelce nasihat edin. Himayeniz altındaki yetimleri ergenlik çağına gelinceye kadar deneyin. Kârı-zararı bilecek ve mallarını çekip çevirecek hale geldiklerini gördüğünüzde, mallarını kendilerine derhal teslim edin.” (en-Nisâ, 6) Bir diğer ayette de şöyle buyurur: “Sana yetim çocuklara nasıl
davranılacağı, mallarının nasıl kullanılacağı hakkında soruyorlar. De ki: Onlara sahip çıkıp durumlarını
düzeltmek elbet hayırlıdır.” (el-Bakara, 220) Kârını-zararını bilmiyorsa, ergenlik çağına girmiş olan kişinin hukuki tasarruflarının kısıtlanması da bu kabildendir. Allah (c.c.) şöyle buyurur: “Allah’ın korumanız
için size emanet ettiği malları, kârını-zararını bilmeyen kimselere vermeyin. Fakat bu malların gelirinden
onların yiyecek ve giyecek ihtiyaçlarını karşılayın; ayrıca onlara güzelce nasihat edin.” (en-Nisâ, 5)
5. Ticari muamelelerin rıza ve hakkaniyet esaslarına dayandırılması: İslam, bunun için karşılıklı rıza
ve hakkaniyet olmaması durumunda sözleşmeleri geçerli saymamış ve bu sebeple kumarı yasaklamıştır. Allah (c.c.) şöyle buyurur: “Ey müminler! Karşılıklı gönül rızasıyla, fakat harama bulaşmadan
ticaret yapın; ama sakın haksız yollarla birbirinizin malını yemeyin.” (en-Nisâ, 29)
6. Toplumsal görevlerin ifa edilebilmesi için malı çoğaltmanın ve üretimin teşvik edilmesi: Buna binaen İslam, malların yastık altında tutulup piyasaya sokulmamasını haram kılmış ve kenz (ihtiyacı aşan
miktarda mal biriktirme) olgusuna savaş açmıştır. Allah (c.c.) şöyle buyurur: “Altın ve gümüşü biriktirip
Allah yolunda harcamayanları acıklı bir azapla müjdele!” (et-Tevbe, 34)
Bütün bu hukuki düzenlemeler ile insanî yaşama düzenini muhafaza etmek ve medenî ve insanî
hedeflerini gerçekleştirebilmek için vazgeçilmez bir değer olarak rol üstlenebilmesi için İslam malı
korumuş ve bozulmaktan himaye etmiştir. Malın bu konudaki katkısı beşerî varlığın esasını ve insan hayatının sacayağını temsil eden, yukarıda saydığımız küllî maksatlar gibi olup bu maksatların
gözetilmemesi ve korunmaması halinde dünya harap olur, insanca yaşamak imkânsız olur ve malın
semeresi ve üretim durma noktasına gelir.
Şu halde insanların mallarının haksız yollarla yenmesinin haram kılınması ile malı himaye edip korumak amaçlanmıştır. Bir adım daha atarak diyebiliriz ki şeriat, malı korumak konusunda zirveye ulaşmıştır. Çünkü malına karşı bir saldırının yöneldiği kimseye, saldırganla savaşmak ve onu öldürmek pa-

hasına da olsa, malından bu zararı def etme hakkını tanımıştır. Ebu Hüreyre’den şöyle nakledilmiştir:
Birisi Allah Resulü’ne (s.a.v.) gelerek “Ey Allah’ın Resulü! Birisi benim malını zorla elimden almak için
gelse ne yapmamı buyurursun?” dedi. Hz. Peygamber (s.a.v.) “Malını ona verme!” buyurdu. Adam,
“Peki ya bana karşı mücadele ederse?” diye sorunca Hz. Peygamber “Sen de mücadele et!” buyurdu.
Adam, “Peki ya adam beni öldürürse?” diye sorunca Hz. Peygamber, “O zaman şehit olursun” buyurdu.
“Peki ya ben onu öldürürsem?” deyince Hz. Peygamber, “Öldürdüğün kişi cehennemi boylar.” buyurdu.29
Şeriat, insanların birbirinin malını haksız yollarla yemesini yasaklamakla ve haksız fiilin failini uhrevi
azapla tehdit etmekle de yetinmeyip malı korumak konusunda ihtiyatı esas alarak mala yönelen
saldırıları ve haksız fiilleri cezalandırma yoluna gitmiştir. Şâri’ hırsızlık suçunun cezasını şöyle belirlemiştir: “Erkek olsun, kadın olsun hırsızlık yapanların (sağ) ellerini işledikleri bu suça karşılık Allah’tan
ibretlik bir ceza olmak üzere kesin. Allah üstün kudret sahibidir, her hükmü ve fiili mutlak isabetlidir.”
(el-Mâide, 38) Şeriatta ağır ceza, sadece hırsızlık ve eşkıyalık suçlarında vardır. Şer’î cezaların kahir
ekseriyeti ise sopa veya kısastır. El kesme cezası hırsızlık suçuna denk bir cezadır. Çünkü bu, sopa
cezasına nispetle daha etkin ve daha caydırıcıdır. Diğer yandan hırsızlık, ölümü gerektiren bir suç da
değildir. Dolayısıyla bu suça en uygun ceza, insanlara eziyet vermeye ve mallarını almaya araç olan
organın kesilmesidir. Buna ek olarak hırsızlık suçu silahlı bir örgüt tarafından da irtikâp edilebilir. Bunun yol açacağı zarar, ferdî hırsızlıktan çok daha fazla olup, sebep olacağı fitne ve fesat, neredeyse
bütün toplumu kuşatır. Bundan dolayı şeriat, bu tür suçların cezasını daha da ağırlaştırmış ve fıkıh
terminolojisinde hırâbe, büyük hırsızlık veya yol kesme/eşkıyalık olarak bilinen bu suça denk bir ceza
koymuştur. Bu suçun cezası, şu âyet-i kerimede beyan edilmiştir: “Allah’a ve elçisine savaş açanlar
ile memleketi fesada boğmaya çalışanların cezası [devlet başkanının takdirine veya suçun mahiyetine göre] öldürülmeleri veya idam edilmeleri yahut ellerinin ve ayaklarının çaprazlama biçimde
kesilmesi veyahut sürgüne gönderilmeleridir. Bu ceza onların sadece dünyadaki zilletidir; ahirette ise
onları çok korkunç bir azap beklemektedir. (el-Mâide, 33)
Şeriatın hikmetlerinden ve yerli yerinde hükümlerinden biri de şudur: Eşkıyanın zararı, hırsızın zararından daha çok ve saldırısı daha büyük olduğu için, saldırının bertaraf edilmesi amacıyla insanların
mallarını çaldığı eliyle birlikte, suç işlemeye gitmek için kullandığı ayağının kesilmesine de hükmedilmiş ve insandaki dengeyi büsbütün yok etmemek için bunların çaprazlama olarak kesilmesi meşru
kılınmıştır. Böylece, bir yandan suçlunun zararı ve saldırısı bertaraf edilirken, bir yandan da bir tarafında el, diğer tarafında da ayağı bırakılarak kendisine merhamet edilmiştir.
Bu iki şer’î ceza üzerine düşünen kişi, Şâri’in maksadının ferdî ve toplumsal planda koruma altına
alınması olduğunu görür. Çünkü, bu iki ceza ile genel ve özel olan bütün mallardan zarar bertaraf edilir. Hırsızın elini kesmek şeklinde gerçekleşen hırsızlık cezası, bireylerin mallarına yönelen saldırıları
bertaraf ederken, eşkıyalık (hırâbe) cezası ise, topluma yönelen saldırıyı bertaraf etmektedir. Çünkü,
eşkıyalık suçunda yol güvenliği ihlal edilip insanlar öldürüldüğü ve malları kaba kuvvetle ellerinden
alındığı için genel olarak toplum zarar görür ve kamu yararı ortadan kalkarak düzenleri bozulur. Bundan dolayı Şâri’, eşkıyalık için daha ağır bir ceza koymuştur. Bu sebeple, devlet başkanının görevlerinden biri, eşkıyalarla savaşmaktır. Zira, yol güvenliği ortadan kalkıp yolculuklar kesintiye uğrayınca ve insanlar şehirlerinde mahsur kalıp fesat sebepleri yaygınlaşınca, piyasa fiyatları pahalılaşır,
şehirler harap olur ve kötü söylentiler çıkar. Dolayısıyla devlet başkanı, bu önemli görev için kolları
sıvamalı, şehirde asayişi sağlayan kişiler görevlendirmeli ve insanların canlarının, yaşayışlarının,
mallarının ve yollarının zarar görmesi halinde derhal müdahale etmelidir.

29 Sahîhu Müslim, I, 124.

297

298

Maksadımız şudur: Hırsızlık ve eşkıyalık cezalarının meşru kılınmasının, ümmetin malını korumaya
ve bu şer’î maksadı zarara uğramaktan ve meşru bir şekilde istifadeye mani olunmasından korumaya
büyük katkısı vardır.
Buraya kadar anlattıklarımızı özetlersek, şeriatın yasakladığı ve dünyevi ceza öngördüğü suçlar, dine,
cana, nesle, akla veya mala zarar veren suçlardır. Toplumu himaye etmek, fesadın önüne geçmek
ve bireye veya topluma zararı dokunan her şeyi önlemek, Şâri’in küllî maksatlarındandır. Şu halde,
şeriatın uygulanması, insanlara işkence etmek demek değildir; aksine şeriat, insanlar için bir rahmettir. Çünkü, farklı konulardaki bütün düzenlemelerinde, insanlara olan rahmeti tecelli etmektedir.
Hatta suçlara ilişkin düzenlemeler ve bunlar için öngörülen cezalar dahi rahmetin ta kendisini temsil
etmektedir. Zira, peygamberlerin gönderilmesiyle hedeflenen en büyük maksatlardan biri, insanlar
arasındaki haksızlıkların bertaraf edilmesidir. Çünkü onların birbirine haksızlık etmesi, durumlarını
bozar ve hayatı onlara dar eder. Dolayısıyla şer’î cezalar, bu büyük maksadı en eksiksiz şekilde
gerçekleştirmektedir. Bu sebeple biraz önceki sözümüze dönerek diyoruz ki cezalar, her ne kadar
görünüş itibarıyla suçluya eziyet vermek gibi gelse de esasında, temel maksatlara arız olabilecek
fitne-fesadı bertaraf eden büyük bir maslahat içermektedir. Şeriatın ise, bütün hüküm ve ilkeleri bu
maksatları korumak için gelmiştir. Şu halde bu cezalar ve şeriatın maksatlarını korumaya olan katkıları zararın önüne geçme (sedd-i zeria) ilkesinin somutlaşmış halidir. Çünkü sedd-i zeriada, ortaya
çıkabilecek olumsuz bir durumu engelleme amacı güdülür. Şâri’in küllî maksatlarına mefsedet arız
olması, Şâri’ tarafından belirlenen ve zararı bertaraf etmeyi ve bu maksatları korumayı sağlayan etkin
cezalar konmasını gerektirmiştir. Nitekim, bütün bu hususlar yukarıda beyan edilmiştir.30
B. Tazir Cezalarının Zaruri Maksatları Korumaya Katkısı
Şeriat had ve kısas cezalarında somutlaşan belirli cezaları, suçun sebep olduğu fitne ve fesatla ve
özellikle de İslamî düzenlemelerin, korumak için geldiği beş zarurî maksada verdiği zararla orantılı
olarak, sadece az sayıdaki büyük suçlar için koymuştur. Diğer suçlar için ceza belirleme ve tatbik
etme yetkisini ise, devlet başkanına veya hakim gibi, onu temsil eden devlet ricaline bırakmıştır. Bu
ceza türüne tazir denir. Tazir, hakkında had cezası meşru kılınmamış olan suçlar sebebiyle suçun failini terbiye etmektir. Islah ve caydırma amacının bulunması açısından bu cezalar, had cezasıyla örtüşür, suçun değişmesi itibarıyla ise ondan farklıdır. Bundan dolayı tazir, şeriat tarafından belirlenmemiş
olan bir ceza olup, farklı durumlarda ve farklı dönemlerde şer’î maslahatların gerektirdiği şekilde ve
siyasete bağlı olarak değişikliğe, ilave ve eksiltmeye; ağırlaştırma ve hafifletmeye açıktır. Bu sebeple,
Şâri’ tarafından belirlenmiş olan cezaların sayıca az olmasından dolayı İslam Ceza Hukuku esnek
bir yapıya sahiptir. Tazir cezalarının değiştirilebilmesindeki esneklik bir yana, belirli cezaların az olması tazir cezasına çok geniş bir alan bırakmaktadır. Çünkü tazir cezaları, had ve kısas cezalarının
aksine devamlılık özelliği taşımaz.
Tazir cezası, İslam Ceza Hukuku’nun bir parçası olduğu için cezai düzenlemeler konusundaki ceza
felsefesi ve şeriatın küllî maksatlarının zarar görmesini önleme ve onları maruz kalabilecekleri fesattan koruma özelliği aynıyla tazir cezalarında da mevcuttur. Şu halde, tazir cezasında günaha kefarete olma manası bulunmayıp, salt caydırmak için meşru kılınmıştır. Had cezalarında ise, caydırma
anlamı ile birlikte, günaha kefarete olma manası da vardır. Tazir cezalarının yukarıda dile getirdiğim
İslam’ın küllî maksatlarını himaye etmeden başka, bunları kemale erdiren maksatları da vardır. Bundan dolayı, tazir cezalarının İslam Ceza Hukuku’nda görmezden gelinemeyecek kadar büyük bir
önemi vardır. Şâri’ tarafından belirlenmiş olan ve olmayan bütün ceza türlerini düşündükten sonra,
30 Hasan b. İbrahim el-Hindâvî, Makâsıdu’t-Teşrî’i’l-İslâmî, s. 25.

tazir cezalarının had ve kısas türleriyle bütün mukadder cezaların sonuçları arasına katılabilecek üç
temel işlevi olduğunu gördüm. Şeriatın maksatlarından zararı def etmeye yönelik olan bu işlevlerle
birlikte ceza düzeni zararı bertaraf eder ve fesat ve çözülmeyi tamamen önler. Tazir cezalarının sözünü ettiğimiz bu esaslı işlevleri şunlardır:
Birinci İşlev: Şer’an ceza belirlenmemiş olan suçların cezalandırılması:
Suç türleri ve cezalandırma bakımından, şeriatın bu suçlara karşı konumu daha önce beyan edilmişti.
Buna binaen şeriat her suç ve günah için bir ceza belirlememiştir. Aksine ceza belirlenmesi sayılı
büyük suçlarda vaki olmuştur. Bazı suçlar için ise şeriat sadece keffaret koymuştur. Diğer suçlar ise
cezası belirli olan suçlara nispetle çok fazla olup, şeriat bunlar için belirli bir ceza öngörmemiş, Şâri’in
cezalandırma konusundaki maksadını gerçekleştirecek şekilde ceza türü belirlemeyi yöneticilere bırakmıştır. Bundan dolayı tazir cezası belirleyecek olan yönetici, ceza koymak ve miktarını belirlemek
konusunda şeriatın yolunu tutmalı; maslahatı ve şeriatın maksatlarını korumayı amaçlamalıdır.
Şu halde, her asırda Müslümanların işlerini yürütmeyi üstlenenler, cezası nasslarda belirlenmeyen suçlar için tazir cezaları belirlemelidir. Bu durumda tazir cezaları suçların yol açacağı fesadı ve yasaya
aykırı davranışları önler. Bu ise ya Allah’ın hakkını ya kulların hakkını ya da her ikisini birden korumaktır.
Maksadımız şudur: şeriatta belirli bir ceza varit olmayan suçlar için ceza belirlemenin, şeriatın maksatlarından fesadı önleme ve onları himaye etmede büyük katkısı vardır. Çünkü müslüman, işlediği
suçun cezası şeriat tarafından belirlenmemiş olsa dahi yaptığının yanına kâr kalmayacağını bilince
suçtan geri durur. Nefsine kanıp suçu işlemesi durumunda ise, tazir cezasına çarptırılır. Bu durumda
da suça bir kez daha teşebbüs etmez.
İkinci İşlev: Cezanın Ağırlaştırılması:
Tazir cezalarının işlevi, şeriat tarafından cezası belirlenmemiş olan suçlara ceza koymakla sınırlı
değildir. Son derece önemli başka bir işlevi daha olup, bu da cezanın ağırlaştırılmasıdır. Yani tazir
cezası, nasslarda yer alan cezanın suçu engellemeye yetmemesi durumunda had ve kısas cezaları
ile birlikte de kullanılabilir. Tazir cezasının bu işlevinin önemi tatbik edilen cezayı ağırlaştırma ve
mukadder olan cezanın maksadını güçlendirme açısındandır. Yani bu vesile ile insanlar suç irtikâp
etmekten caydırılmış ve suçun toplumda yayılmasının önüne geçilmiş olur.
Bunun sebebi şudur: Toplum bireyleri arasında had cezaları ile uslanmayacak bazı şahıslar olabilir.
Bu durumda cezanın maksadı hâsıl olsun diye ceza ağırlaştırılır. Bundan dolayı tazir cezası insanları
ıslah etme amacının güdüldüğü siyaset-i şer’iyye kapsamına girer.
Ölüm cezası da dâhil olmak üzere, caydırıcılık ve ıslah amacı güdülen hükümlerin meşru kılınması
kastedildiğinde siyaset şöyle tanımlanabilir: “Siyaset, şer’î bir hükmü bulunan bir suçu, fesadı tamamen ortadan kaldırmak amacıyla ağırlaştırmaktır.” Bu, suçluların kuralları oyuncak haline getirmemesi ve suçları tekrar etmek suretiyle günahkâr ellerin sarstığı istikrarın yeniden tesis edilmesi amacıyla
devlet başkanına verilmiş bir yetkidir.
Dolayısıyla tazir cezası, suçu tekrarlayan suçlu için caydırıcı olsun diye cezayı ağırlaştırmak için
mevcut cezaya ek yapmaktır. İbn Teymiye bu hususa şöyle işaret etmiştir: “Bir çocuğu veya yabancı
bir kadını öpen ya da bir kadınla zina haddini gerektirmeyecek ölçüde ilişkiye giren kimse gibi, mukadder bir had veya kefarete cezası olmayan suçlara gelince, bunların ıslah olması amacıyla tazir
cezası verilir ve yönetici, suçun toplumda sıklığı veya azlığına göre uygun gördüğü bir ceza belirler.
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Suça toplumda az rastlanmasının aksine suç sıklaştığında cezayı artırır. Suçlunun durumunu da dikkate alır ve suç işlemeyi alışkanlık haline getirmişse cezası artırılır, değilse düşürülür.”
Dolayısıyla tazir cezası, mukadder cezaların maksadını tamamlayıcı ve şeriatın maksatlarından zararı bertaraf edici bir özelliğe sahiptir.
Üçüncü İşlev: Koruma:
Tazir cezalarının yukarıdakilerden ayrı olarak bir işlevi daha olup, bu da koruyuculuk özelliğidir. Şöyle
ki bu cezalar, şeriatın maksatlarını gerçekleşmesi muhtemel zararlardan himaye eder. Şu halde tazir
cezası, Şari tarafından mukadder olan ceza ile birlikte, suçun yayılmasının önüne geçmek için cezayı ağırlaştırmak amacıyla verilebileceği gibi, şeriatta mukadder cezası olmayan suçlar hakkında da
olabilir. Bu sebeple, şeriatın maksatlarını koruma altına almak adına, nasslarda zikredilmemiş olan
suçlar için tazir kabilinden cezai düzenlemeler yapılması meşrudur. Bununla birlikte, tazir cezasının
zamana ve zemine göre değişebilme özelliği ona esneklik verir. Şu halde tazir cezaları, suçların
önüne geçen koruyucu bir tedbir mesabesinde olup, zararı büyük olan suçların önünde sağlam bir
set olur. Bir örnek vermek, tazir cezasının koruyuculuk işlevinin daha net anlaşılmasını sağlayabilir.
Sözgelimi; Allah zinayı yasaklamış ve zinaya hazırlık olarak sayılabilecek her türlü söz ve fiili de yasaklamıştır. Nitekim O (c.c.) “Zinaya yaklaşmayın; çünkü o bir fuhuş ve çok çirkin bir yoldur.” (el-İsrâ,
32) buyurmuştur. Şu halde bir kadınla baş başa kalmak, kadınlara saldırmak, küfür etmek, ilişkiye
girmeksizin bir kadını öpmek gibi, zina suçunun işlenmesine zemin hazırlama ihtimali bulunan bütün
fiiller için tazir cezası konulabilir. Şu halde, cinsel ilişki haricinde namusa ilişkin olan bütün fiiller şeriatta, hakkında mukadder ceza bulunmayan günahlardan sayılır. Dolayısıyla bu fiillerin tazir ile cezalandırılması gerekir. Bu gibi fiiller için tazir cezası konunca bu cezalar, insanların çoğu için ibret olur
ve suçu işlemekten onları alıkoyar. Maksadımız şudur: tazir cezaları suçu önlemeye büyük katkısı
olan koruyucu tedbirlerdendir.31

Sonuç
Bu araştırmada ulaşılan başlıca neticeler şunlardır:
- Ceza, suçun failinin, Şâri’in emrine veya yasağına karşı gelmesi sebebiyle hak ettiği karşılıktır. Bu
karşılığın, Allah tarafından Allah hakkı veya kul hakkı olarak belirlenmiş olması ile yöneticiye verilen
takdir yetkisiyle onun tarafından belirlenecek olması arasında fark yoktur.
- Cezalar mukadder olan ve olmayan diye ikiye ayrılır. Mukadder ceza, kısas ve beş had cezası gibi
belirli bir tür ve miktarı olan cezalardır. Mukadder olmayan ceza ise, tazir cezası olup bu da şeriatın
türünü ve miktarını belirlemediği ve yetkinin, suçun ve suçlunun göz önünde bulundurarak maslahatı
gerçekleştirecek şekilde belirlemek üzere yöneticiye bırakıldığı cezalardır.
- Ceza, toplum için zaruri şeylerden olup, bir toplumun bazı fiiller için ceza belirlenmeksizin hayatiyetini sürdürmesi mümkün değildir. Suç, toplumun ayrılmaz bir parçası olup, onsuz bir toplum düşünülemeyeceği gibi, cezasız bir toplum da düşünülemez. Şu halde ceza, toplumun suç sayılan fiillere
karşı gösterdiği bir reflekstir.

31 Hasan b. İbrahim el-Hindâvî, Makâsıdu’t-Teşrî’i’l-İslâmî, s. 27.

- İslam Hukuku’nda cezalar hem suçun faili, hem de diğer şahıslar için caydırıcıdır. Ayrıca ceza
da suçun failine özel bir rahmettir. Çünkü cezalar, aynı zamanda onarıcıdır da. Bu, şeriatın özelliklerinden biri olup, şu anlama gelir: Ceza, müslümanı işlediği suçun günahından kurtarır ve böylece
ahirette maruz kalacağı azabı önler.
- Emirler, yasaklar ve mubahlar da dâhil, şeriatın bütün hükümleri bir menfaat sağlamak veya bir
zararı önlemek suretiyle, insanların maslahatını korumayı hedefler.
- Şeriatın dünyevi ceza koyduğu suçlar, toplumdan eziyetin bertaraf edilmesi gereken ve caydırıcı
ve onarıcı nitelikte bir ceza konulmadan önlenemeyen büyük suçlardan sayılır. Bunun sebebi şudur:
Hikmet sahibi olan Şâri’in hükmünü açıkladığı ve hakkaniyete uygun bir ceza belirlediği suçlar, zaruri
olan beş maslahatı; yani dinin, canın, aklın, neslin ve malın korunması maslahatlarını olumsuz etkiler.
Tazir cezaları da bu açıdan had cezası gibidir; çünkü onlar da şer’î maksatları takviye eder.
- Şeriatın cezalarla ilgili olan bölümü geçmişte uygulandığı gibi, günümüzde ve gelecekte de uygulanmaya pekâlâ elverişlidir. Hatta diyebiliriz ki, suçların günümüz toplumlarındaki yaygınlığını dikkate
alarak biz, bugün, bu cezaları tatbik etmeye öncekilerden daha çok muhtacız.

301

302

Kaynaklar
Ebu Zehra, Muhammed, el-Ukûbe, Kahire, Dâru’l-fikri’l-Arabî, 1998.
İbnü’l-Arabî, Ebu Bekir Muhammed b. Abdullah, Ahkâmu’l-Kur’an, Beyrut, Dâru’l-kütübi’lilmiyye, 3. Baskı, 2003.
İbn Teymiyye, Ahmed b. Abdülhalim, es-Siyâsetü’ş-şer’iyye fî ıslâhi’r-râ’î ve’r-ra’iyye, thk. Isâm
Fâris el-Haristânî, Beyrut, Dâru’l-Cîl, 1993.
İbn Teymiyye, Ahmed b. Abdülhalim, es-Sârimü’l-meslûl ‘alâ şâtimi’r-Rasûl, Beyrut, Dâru İbn
Hazm, 2003.
İbn Rüşd, Ebu’l-Velîd Muhammed b. Ahmed, Bidâyetü’l-müctehid ve Nihâyetü’l-muktesıd, thk.
Ali Muavviz-Adil Abdü’l-Mevcûd, Beyrut, Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 2002.
İbn Âşûr, Muhammed Tâhir, Makâsıdu’ş-şerîati’l-İslâmiyye, thk. Muhammed Tahir el-Mîsâvî,
Amman, Dâru’n-Nefâis, 2001.
İbn Abdüsselam, İzzeddin b. Abdülaziz, el-Kava’idü’l-kübrâ (Kavâ’idü’l-ahkâm fî ıslâhi’l-enâm,
thk. Nezih Hammâd ve Osman Cuma, Dımaşk, Dâru’l-kalem, 2000.
İbn Kayyimi’l-Cevziyye, Muhammed b. Ebu Bekir, İ’lâmu’l-muvakkı’în ‘an Rabbi’l-‘âlemîn, thk.
Isâm, es-Sabâbıtî, Kahire, Dâru’l-hadis, 2004.
Tirmizî, Ebu İsa Muhammed b. İsa, el-Câmi’u’s-sahîh, Beyrut, Dâru İbn Hazm, 2002.
Et-Tevhîdî, Ebu Hayyan, es-Sadâkatu ve’s-sadîk, thk. İbrahim el-Keylânî, Beyrut, Dâru’l-fikri’lmuasır, 1996.
Cüveynî, Ebu’l-me’âlî Abdülmelik, Ğıyâsu’l-ümem fi’ltiyâsi’z-zulem, thk. Halîl el-Mansur,
Beyrut, Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 1997.
El-Hasrî, Ahmed, es-Siyâsetü’l-cezâiyye fi Fıkhi’l-ukûbâti’l-İslâmiyyi’l-mukâran, Beyrut, Dâru’lCîl, 1993.
Dihlevî, Ahmed Şâh Veliyyullah b. Abdurrahim, Huccetu’llahi’l-bâliğa, thk. Muhammed Salim
Haşim, Beyrut, Daru’l-kütübi’l-ilmiyye, 2001.
Sicistânî, Ebu Davud, Süleyman b. Eş’as, es-Sünen, thk. Salih b. Abdullah Alu’ş-Şeyh,
Dımaşk, Dâru’l-Feyhâ/Riyad, Daru’s-selam, 1999.
Serahsî, Ebu Bekir Muhammed b. Ahmed, el-Mebsût, Karaçi, İdaratü’l-Kur’an ve’l-ulûmi’lİslâmiyye, 1987.
Selam, Reşad, Tatbiku’ş-şeriati beyne’l-kabûl ve’r-rafd, Kahire, Sina li’n-neşr/Beyrut,
Müessesetü’l-intişari’l-Arabî, 1997.
Şatıbî, Ebu İshak İbrahim b. Musa, el-Muvâfakât fi usuli’ş-şerîa, şerh: Abdullah Draz, Beyrut,
Daru’l-kütübi’l-ilmiyye, 2001.
Şâfiî, Muhammed b. İdris, el-Ümm, thk. Rifat Fevzi Abdülmuttalib, Mısır, Daru’l-vefa, 2004.
Şerefüddin, Abdülazîm, el-Ukûbetü’l-mukaddera li-maslahati’l-müctema’i’l-İslamî, Mısır,
Mektebetü’l-Külliyyâti’l-Ezheriyye, 1973.
Amir, Abdülaziz, et-Ta’zîr fi’ş-şerîati’l-İslâmiyye, Beyrut, Dâru’l-fikri’l-Arabî, 1969.

Avvâ, Muhammed Selim, Fî usuli’l-nizâmi’l-cinâiyyi’l-İslâmî: Dirâsetün Mukârane, Mısır, Dâru’lma’arif, 2. Baskı, 1983.
Udeh,

Abdulkadir,

et-Teşrî’u’l-cinâiyyü’l-İslâmî

Mukâranen

bi’l-kânuni’l-vad’î,

Beyrut,

Müessesetü’r-Risâle, 14. Baskı, 2000.
Gurâb, Mahmud Abdülhamid, Ahkâmu’l-İslâm İdânetün li’l-kavânîni’l-vad’iyye, Beyrut, Dâru’li’tisâm, 1986.
Gazzâlî, Ebu Hâmid Muhammed, el-Mustasfâ min ‘ilmi’l-usûl, thk. Muhammed Abdüsselam
Abdüşşafi, Beyrut, Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 1993.
Karafi, Ebu’l-Abbas Ahmed b. İdris es-Sınhâcî, el-Furûk, thk. Halîl Mansur, Beyrut, Dâru’lkütübi’l-ilmiyye, 1998.
Kurtubî, Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmed, el-Câmi’ li-ahkâmi’l-Kur’an, Kahire, Dâru’lkitâbi’l-Arabî, 1967.
Kazvînî, Ebu Abdullah Muhammed b. Yezid b. Mâce, es-Sünen, thk. Salih b. Abdülaziz Âlü’şŞeyh, Riyad, Dâru’s-selam, 1999.
Kâsânî, Alaeddin Ebu Bekir b. Mesud, Bedâi’u’s-sanâi’ fî tertîbi’ş-şerâi’, thk. Muhammed
Adnan Derviş, Beyrut, Dâru İhyâi’t-türâsi’l-Arabî, 3. Baskı, 2000.
Leknevî, Abdülhay, et-Ta’lîku’l-mümecced ‘alâ Muvatta’i Muhammed, thk. Takiyyüddin enNedvî, Beyrut, Müessesetü Fuad, 3. Baskı, 1999.
Mâverdî, Ebu’l-Hasan Ali b. Muhammed, el-Ahkâmu’s-sultaniyye ve’l-vilâyâtü’d-dîniyye, thk.
Semîr Zeyyât, Beyrut, el-Mektebetü’l-asriyye, 2000.
Neysâbûrî, Müslim b. Haccâc, es-Sahîh, thk. Muhammed Fuad Abdülbaki, Kahire, Dâru’lhadîs, 1991.

303

305

Abstract
Sharia come to the world as manifestation of Allah’s mercy towards people and “had”
punishments which prevent people from being unfair and which protect the individuals and society are legitimated. For this reason, punishing provisions which were set
up for crimes are considered as integral part of Sharia which is filled with wisdom.
In Islamic Law, punishments are both deterrent and reparative. Also punishments in Islamic Law are
deterrent for criminals and other people as well. Although these punishments contain paining criminal
indirectly, this is not the primary ambition. That’s why Karafî said: “Punishments have been set up to
prevent criminals to commit crime again and to deter other people who may attempt to commit crime.”
Therefore, punishments aim to prevent crimes to occur or (if committed once) take place again. Whoever considers the punishments, he or she will fear to commit crime. Thus, people deter themselves
from approaching crimes which correspond to certain punishment determined by Sharia.
Deterrence of punishment is primary ambition in Islamic Law. By implying the punishments law-makers do not intend to torture people. On the contrary, legitimation of punishments constitutes a grace
for the people and an affair for the society.
A consciencious person would see the big difference between two different societies effected by
punishments when he compares old Islamic societies and modern societies.
On the other hand, punishments in Islamic Law constitute grace for the criminal as well, since it rehabilitates him. That’s why “had” punishments are intrinsic to Islamic Law.
We stated that aforementioned punishments are deterrent and reparative as well. Because, punishment compansates a person’s sin which he falls into by committing crime and demolishes the
torment he might face in afterlife (if he repents warm-heartedly).
It means, punishment reimburses sins and demolishes torment in afterlife. Because of not only harming individuals and society but also of containing malis and sin, all acts which include riot are considered as crimes in Sharia.
Earthly punishment is a grace for a criminal since it prevents him from committing and maintaining the
crime. By being punished, the evil which provokes person to commit a crime perish. Indeed, it is adressed
in the verse which relates the “kazf” crime: “Since you are a believer, Allah advises you not to mess with
a sin again.” (en-Nûr, 17) Therefore, punishment warns believer not to do an act which harms him in
both universe again. Since punishment obstructs the repetition of offence, it transforms into a grace for
a criminal. Hence, the criminal is protected from committing more severe crimes and he gets chance to
come into the presence of God as a purified person. Moreover, punishment clears criminal from crimes
which are earthly punishments and operates as repentance. Therefore, it features in a corrective way.
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مقدمة
فقد جاءت الشريعة اإلسالمية رحمة للناس ورأفة بهم ،وشرع من الحدود ما يدفع به التظالم بين
الناس ،ويحفظ األفراد والمجتمع من بالء عظيم ,ولذا ،فتع ّد أحكام الشريعة المتعلقة ّ
بسن عقوبات
لبعض الجرائم التي يقترفها الناس من حين آلخر جزءا ال يتجزأ من التشريع اإلسالمي الحكيم
فالعقوبات في الشريعة اإلسالمية زواجر و جوابر:
العقوبات في التشريع اإلسالمي عبارة عن زواجر للجاني وغيره على ح ّد سواء ،وال يقصد منها األذى واأللم أصالة،
وإن نتج عنها تبعاً ..ومن ث ّم ،فالعقوبة تهدف إلى منع وقوع الجريمة ابتداء أو في المستقبل بحيث ّ
إن المتأمل في العقوبات
أن لها وقعا في األنفس يترتب عليه الخوف من ْ
الشرعيّة يجد ّ
أن تحل به إحدى العقوبات ،فيحدث امتناع من الفرد عن
نص عليه الشارع.
االقتراب من الجرائم التي ّ
خاصة بالجاني إذ هي من الجوابر ،وهي بذلك تع ّد من خصائص
وكذلك العقوبات في التشريع اإلسالمي فيها رحمة ّ
شريعة اإلسالم .ومعنى ذلك ّ
أن العقوبة تجبر ما وقع فيه المسلم من اإلثم بسبب المعصيّة التي اقترفها ،وتدفع عنه ما قد
يصيبه من العذاب في اآلخرة.
ّ
أن العقوبة الدنيويّة تكون رحمة بالجاني ألنها تمنعه من التمادي في الجريمة ،والعود إليها« ،فبإقامة العقوبة على الجاني
ِّ
يزول من نفسه الخبث الذي بعثه على الجناية»  ،كما وقعت اإلشارة إلى ذلك في قوله تعالى المتعلق بجريمة القذف(:
َي ِع ُظ ُك ُم اللَُّ أَن َتعُو ُدوا لِ ِم ْثلِ ِه أَبَداً إِن ُكنتُم م ْ
ُّؤ ِم ِن َ
ين ) (النور .)17:فالعقوبة فيها وعظ للمؤمن أن يعود لمثل ذلك الفعل الذي
فيه إثم ،ويلحقه به أذى في الدنيا واآلخرة ،فإذا تسببت العقوبة في ّ
كفه عن العود إلى الجريمة فقد تحققت الرحمة بالجاني
شره ،ويتعاظم ذنبه ،فيلقى ربّه غير مثقل باآلثام والمعاصي.
حتى ال يعظم إثمه ،ويزداد ّ
ويتكون البحث من مقدمة ومبحثين وخاتمة:
المقدمة :في أهمية الموضوع وخطتي في البحث
المبحث األول :ماهية العقوبة ,والزواجر والجوابر ,ويتكون من مطلبين
المطلب األول :العقوبة لغة وشرعا ,وانواع العقوبة والحكمة منها
المطلب الثاني :العقوبات زواجر وجوابر
المبحث الثاني :أثر العقوبات في حفظ المقاصد الشرعية :ويتكون من مطلبين
المطلب األول :أثر العقوبات الحدودية في حفظ المقاصد الشرعية
المطلب الثاني :العقوبات التعزيريّة ّ
تعزز حفظ المقاصد الشرعية
الخاتمة :في أهم ما توصل إليه البحث من نتائج
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المبحث األول :ماهية العقوبة ,والزواجر والجوابر ,ويتكون من مطلبين:
المطلب األول :العقوبة لغة وشرعا ,وأنواع العقوبة والحكمة منها
المطلب الثاني :العقوبات زواجر و جوابر
المطلب األول :العقوبة لغة وشرعا ,وأنواع العقوبة والحكمة منها
 -1العقوبة لغة وشرعا:
العقوبة ً
لغة:
من عاقبه عقابا أو معاقبة بذنبه وعلى ذنبه أخذه به واقتص منه ،واعتقبت الرجل إذا جازيته بخير وعاقبته عقوبة أي
جازيته بشر .1والعاقبة الجزاء بالخير ،والعقاب أن تجزي الرجل بما فعل من شر .فالعقوبة والمعاقبة والعقاب يختص
بالعذاب 2فتبين أن للعقوبة معاني مختلفة  ،منها العقاب ،وهو الجزاء بالشر  ،ومنها العاقبة  ،وهي الجزاء بالخير  ،ومن
ذلك ً
أيضا العقوبة وهي الجزاء في الدنيا  ،والعقاب هو الجزاء في اآلخرة.
العقوبة شرعا:
عرفها بعض الفقهاء :بأنها جزاء وضعه الشارع للردع عن ارتكاب ما نهى عنه ،وترك ما أمر به

3

وقد عرف المارودي الجريمة بأنها محظورات شرعية زجر اهلل عنها بحد أو تعزير ،فالعقوبة عنده هي هذه الزواجر
4
التي وضعت لكل من ارتكب محظورا شرعيا
وعرفها بعض الفقهاء “بأنها الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع”.5
وتعريفات فقهاء الشريعة تؤدي في مجموعها إلى أن العقوبة هي:
الجزاء الذي يستحقه الجاني نظير ما وقع عنه منه من معصية ألمر الشارع ،أو نهيه سواء أكان هذا الجزاء مقدرا من
قبل اهلل سبحانه وتعالىً ،
حقا هلل أو للعبد ،أو كان مقدرا من قبل ولي األمر بما خول اهلل له من سلطة.
 -2أنواع العقوبات:
إن مخالفة أحكام الشريعة وارتكاب المعاصي والمنكرات التي حرمتها الشريعة تستوجب عقوبة .والعقوبات نوعان:
 -1عقوبات مقدرة:
وهي التي قدر لها الشرع نوعاً ومقداراً معيناً وهي القصاص ،والحدود الخمسة ,وهي حد الزنا ،وحد القذف ،وحد
السرقة ،وحد الحرابة ،وحد شرب الخمر.
 -2عقوبات غير مقدرة وهي التعزيرات:
وهي التي لم يحدد لها الشرع نوعاً وال مقداراً معيناً ،وإنما فوضها إلى تقدير الحكام لتطبيق ما يرونه محققاً للمصلحة
بحسب ظروف الجاني والجناية.
 1لسان العرب ،البن منظور619/1
 2مختار الصحاح للرازي  467/1و المصباح المنير للفيومي 419/2
 3المدخل للفقه اإلسالمي للدكتور سالم مدكور ص31
 4األحكام السلطانية ص214ط المطبعة المحمودية.
 5أورده عبد القادر عودة في التشريع الجنائي 609/1

ولقد أثبت التاريخ أن المجتمع اإلسالمي عندما طبق الحدود الشرعية ،عاش آمناً مطمئناً على أمواله وأعراضه ونظامه،
حتى إن المجرم نفسه كان يسعى إلقامة الحد عليه ،رغبة في تطهير نفسه ،والتكفير عن ذنبه.
ً
مثيال في
هذا مع العلم بأن تطبيق القصاص والحدود يتطلب تشدداً كبيراً في شروط إثبات الجريمة ،6مما ال نكاد نجد له
غيرالمجتمعات اإلسالمية ،بل إن الحدود ومنها القصاص تسقط بالشبهات وقد توسع الفقهاء في بيان ما هو شبهة مسقطة
للحد توسعاً كبيراً ،حتى إن مجرد ادعاء الشبهة كادعاء الزوجية في حال الوطء من المتهم يسقط الحد ،وكذا هروب
المحدود أثناء إقامة الحد يسقط الحد.7
و العقوبات غير المقدرة أو التعزيرات :هي العقوبات المشروعة على كل معصية أو منكر أو إيذاء ال حد فيه ،سواء
بالقول أو بالفعل أو باإلشارة ،وسواء أكانت الجريمة انتهاكاً للحرمات الدينية واالجتماعية ،كطرح النجاسة في طريق
الناس ،واالستهزاء بالدين ،واإلخالل باآلداب العامة ،أو كانت اعتداء على حق شخصي كأنواع السب والشتم والضرب
واإليذاء بأي وجه ،والغش والتزوير واالحتيال ونحوها.
والتعزير يكون إما بالضرب أو بالحبس أو الجلد أو النفي أو التوبيخ أو التغريم المالي ،ونحو ذلك مما يراه الحاكم رادعاً
للشخص بحسب اختالف حاالت الناس.
والتعزير مفوض للدولة في كل زمان ومكان ،فإنها تضع للقضاة أنظمة يطبقونها بحسب المصلحة .وأغلب العقوبات
الوضعية الحديثة تدخل في نطاق التعزير .وال مانع شرعاً من تقنين العقوبات التعزيرية بجانب الحدود والقصاص على
النحو المعروف اآلن.
ويعد التعزير قاعدة مرنة صالحة للتطبيق في كل عصر بما يحقق المصلحة أوالمقصود من العقوبة .وما ْ
وضع حدين
للعقوبة قانوناً أدنى وأقصى ،أو الحكم مع وقف التنفيذ إال لون من ألوان المرونة أو العفو عن العقوبة المقررين في
التعزيرات.8
 -3الحكمة من العقوبة:
إن الحكمة من العقوبة بصفة عامة هي معالجة األمراض االجتماعية فإذا نظرنا إلى المجتمع كوحدة واحدة وجسم
واحد ،ونظرنا إلى األفراد وهم يمثلون خاليا الجسم وأعضائه وأطرافه ،أمكننا أن نتصور كيف أن إيقاع العقوبات
على بعض األفراد يعتبر عالجاً للمجتمع ،تماماً كما يعالج جسم اإلنسان ،إما بأدوية مرة ،أو بالمضاد ،أو بالشق
والجراحة ،وقد يصل األمر إلى بتر العضو وإزالته حتى ال يكون سببا في تلف الجسم كله ،وهذا ما يحصل لخاليا
بالجلد ،أو الهجر أو الحبس أو القطع أو القتل إذا لزم األمر.
وأعضاء هذا الجسم الكبير المجتمع ،فقد يعالج بعض أفراده َ
وللعقوبة من ناحية أخرى أهداف ترجع إلى الجاني وأهداف ترجع إلى عموم الناس ،فبالنسبة للجاني تهدف العقوبة
إلى استصالحه وزجره إذا لم تكن العقوبة متلفه (قتال) ،وبالنسبة لسائر الناس فإن العقوبة تهدف من ناحية إلى حماية
مصالحهم الضرورية في األعراض واألموال واألبدان ،والعقول ،وغير ذلك من المصالح ،ومن ناحية أخرى تهدف إلى
ردع المجرمين وتخويفهم وتحذيرهم من الوقوع فيما وقع فيه المتهم فيحل بهم مثل ما حل به من العقوبة.
وتعتبر العقوبة من األمور الضرورية للمجتمعات ،وال يمكن أن يعيش مجتمع دون أن تفرض فيه عقوبة ،فكما أن الجريمة جزء
من المجتمع مالزمة له وال يتصور وجود مجتمع بدون جريمة فكذلك ال يتصور وجود مجتمع بدون عقوبة ،فالعقوبة تعتبر رد
فعل للجريمة ،ولذلك نجد حتى في المجتمعات الحيوانية والطيور والحشرات نجد العقوبة فيما بينها يوقعها بعضها على بعض.
وهناك كثير من المجتمعات تفرق في العقوبة بين اإلفراط والتفريط فبعضها يتشدد في العقوبة ويقسو حتى تكون العقوبة
أكبر من الجريمة ،مما يدفع بالمجرم أو عائلته أو عصابته أن يسعوا في استعادة الفرق ،وقد تكون العقوبة أقل من الجريمة
بحيث تغرى المجرم بالعودة إلى الجريمة أو تدفع المعتدى عليه إلى األخذ ببقية حقه بنفسه ،أما بالنسبة للمجتمعات
المفرطة في العقوبة المتساهلة فيها فأمثلتها كثيرة ونستطيع أن نقول إن أكثر الدول الغربية في الوقت الحاضر ومن سار
في ركابها من الدول اإلسالمية على هذه الشاكلة ،من تدليل المجرم وعدم معاملته بحزم.
 6ففي السرقة ً
مثال يشترط ما يزيد على 12شرطاً .وفي الزنا :يشترط إلثباته بالشهادة شهادة أربعة رجال أحرار عدول يرون الجريمة رؤية بصرية كاملة ال شبهة فيها .وفي القتل يشترط عدة شرائط لتطبيق
القصاص منها أن يكون القتل بسالح ونحوه ,وتفاصيل ذلك مبسوطة في كتب الفقه.
 7الدر المختار 3 /158 :ومابعدها.
 8ينظر :الفقه اإلسالمي و أدلته للدكتور وهبة الزحيلي 3144/4
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إن “الشريعة ال تشتمل على نكاية باألمّة “ حتى في حال ّ
ّ
سن العقوبات التي في ظاهرها عذاب ،ولكن في باطنها الرحمة
كلّها .وسبب ذلك ّ
أن اهلل تعالى قال في محكم التنزيل {مَّا ي َْف َع ُل اللّ ِب َع َذ ِاب ُك ْم إِن َش َك ْرتُ ْم َوآ َمنتُ ْم َو َك َ
ان اللّ َشا ِكراً َعلِيماً}
شرعها اهلل تعالى إنما قصد بها
النساء ،147:فليس هلل تعالى منفعة أو حاجة في تعذيب الناس ،فتكون العقوبات التي ّ
إصالح الناس ،ودفع الضرر عنهم ،رحمة بالعباد ،ورفقاً بهم.
وبناء على ذلك ،يظهر معنى الرحمة في العقوبات الشرعيّة في كونها جوابر وزواجر ،وإن كانت التشريعات كلّها فيما
يتعلق بوضع عقوبات للجرائم المرتكبة في المجتمع تسعى إلى منع الجريمة ،وتهدف إلى الح ّد من انتشارها ،إذ من
أي عقوبة مانعة من ارتكاب الجريمة مرة أخرى فضال عن ِّ
المفروض ْ
أن تكون ّ
كف اآلخرين عن اقترافها ،واالقتراب
منها .فإذا لم تكن للعقوبات هذه الغاية فيصبح وضع العقوبات عبثا من العبث.
والحاصل ّ
أن الرحمة في العقوبات الشرعيّة تظهر في أمرين يعتبران من فلسفة العقوبة ،ومقصد الشارع من تشريع
العقوبات فهي زواجر وجوابر
المطلب الثاني :العقوبات زواجر وجوابر
 -1العقوبات زواجر:
يقول القرافي ( 9:الفرق التاسع والثالثون بين قاعدة الزواجر وبين قاعدة الجوابر  -يقول  : -وهاتان قاعدتان عظيمتان
وتحريرهما أن الزواجر تعتمد المفاسد فقد يكون معهما العصيان في المكلفين وقد ال يكون معها عصيان كالصبيان
والمجانين فإنا نزجرهم ونؤدبهم ال لعصيانهم بل لدرء مفاسدهم واستصالحهم وكذلك البهائم ثم هي قد يكون مقدرة
كالحدود وقد ال تكون كالتعازير وأما الجوابر فهي مشروعة الستدراك المصالح الفائتة والزواجر مشروعة لدرء المفاسد
المتوقعة وال يشترط في حق من يتوجه في حقه الجابر أن يكون آثما ولذلك شرع مع العمد والجهل والعلم والنسيان
والذكر وعلى المجانين والصبيان بخالف الزواجر فإن معظمهما على العصاة زجرا لهم عن المعصية وزجرا لمن يقدم
بعدهم على المعصية وقد تكون مع عدم العصيان كما نقدم تمثيله بالصبيان وكذلك قتال البغاة درءا لتفريق الكلمة مع عدم
التأثيم ألنهم متأولون).
إن العقوبات في التشريع اإلسالمي عبارة عن زواجر للجاني وغيره على ح ّد سواء ،وال يقصد منها األذى واأللم أصالة،
وإن نتج عنها تبعاً .ولذا ،قال القرافي”:الزواجر معظمها على العصاة زجراً لهم عن المعصيّة ،وزجرا لمن يقدم بعدهم
على المعصيّة”  .ومن ث ّم ،فالعقوبة تهدف إلى منع وقوع الجريمة ابتداء أو في المستقبل بحيث ّ
إن المتأمل في العقوبات
أن لها وقعا في األنفس يترتب عليه الخوف من ْ
الشرعيّة يجد ّ
أن تحل به إحدى العقوبات ،فيحدث امتناع من الفرد عن
ّ
نص عليه الشارع .ولعل هذا األمر هو الذي قصده الشارع الحكيم من جعل “معظم العقوبات
االقتراب من الجرائم التي ّ
ًأذى في األبدان ألنه األذى الذي ال يختلف إحساس البشر في التألم منه ،بخالف العقوبة الماليّة فإنها لم تجئ في الشريعة،
وإنما جاء غرم الضرر”  .ناهيك عن ّ
أن الحدود يقطع تطبيقها عالنيّة ال سرا مما يكون له وقع كبير على النفوس ،حيث
أن يكون في ذلك الموضع المهين ،والموقف المشين .وعليهّ ،
ال أحد يرضى لنفسه ْ
فإن “العقوبات في النظام الجنائي
اإلسالمي قد شرعت لتحقيق المنع العام ،فإذا نفذت على شخص معيّن فإنها تمنعه بذاته من العود إلى اإلجرام مرة أخرى.
وفي تنفيذها علناً ما يؤك ّد معنى المنع العام لهذه العقوبات”.
فتنفيذ العقوبات بصورة علنيّة أمر مقرر في الفقه اإلسالمي بناء على النصوص الشرعيّة من القرآن الكريم ،والعمل
الزا ِني ُ
َة َو َّ
التطبيقي للعقوبات من قبل الرسول  .rكما قال تعالى في تنفيذ عقوبة الزناَّ :
اح ٍد ِّم ْن ُه َما ِم َئ َة
الزا ِني َف ْ
اجلِ ُدوا ُك َّل َو ِ
ْ
اللِ إن ُكنتُ ْم تُ ْؤ ِمنُ َ َّ ْ
ٌ
َج ْل َد ٍة َو َل َت ْأ ُخ ْذ ُكم به َما َر ْأ َف ٌة ِفي ِد َّ
َ
َوم ْال ِخر َو ْلي ْ
َ
َ
ْ
ِّن المُؤ ِم ِن َ
َش َه ْد َعذا َب ُه َما طا ِئفة م َ
ين (النور.)2:
ِِ
ِ
ِ
ين ِ
ون ِباللِ َوالي ْ ِ
وذلك ّ
أن الح ّد يردع المحدود ،ومن شهده وحضره يتعظ ويزدجر ألجله ،ويشيع حديثه فيعتبر به من بعده  ،وذلك مقصد
ّ
الشارع من إيقاع العقوبة عالنيّة كما هو معلوم من سنة المصطفى  rفي تطبيقه للحدود.
وال ّ
شك ّ
أن هذه الطريقة في العقاب لها أثر قو ّ
ّي في منع وقوع الجريمة ،وشأن كبير في الح ّد من انتشارها ،األمر الذي
السر رحمة للناس بحيث تكون مانعة لمعظم أفراد
يجعل من تطبيق العقوبة الشرعيّة ،وإيقاعها على طريق العلن دون ّ
األمة ،وزاجرة لهم عن الوقوع في الجرائم المفضيّة لمثل هذا النوع من العقوبات .وزيادة على ذلكّ ،
فإن العقوبة الشرعيّة
 9الفروق211/

فيها رحمة بالجاني نفسه ،بحيث تكون زاجرة له ،فال يعود إلى الجريمة مرة أخرى ،وال َتعُد تخطر له على بال من
جراء ما لحقه من األذى البدني ،والنفسي .فاألذى البدني متمثِّل فيما يلحقه جسده من األلم ،واألذي النفسي في إقامة الح ّد
ّ
علنا ،ويشهده الناس على تلك الحال فال يرضى لنفسه أن يعود إلى تلك الحال المخزية مرة أخرى إال إذاكان في طبعه
ّ
فيستحق ْ
أن تكرر له العقوبة ولولي األمر أن يغلّظها بالتعزير إذا تمادى شره ،ولم
وخسة تمنعان نفاذ الحياء إلى قلبه
لؤم ّ
يرتدع عن جرائمه .وهذا الصنف من الناس يندرج ضمن قول النبي ”:rإن ممَّا أدرك الناس من كالم النبوة األولى إذا لم
تستح فافعل ما شئت” ،وفي رواية “فاصنع”.10
ِ
فمعنى الزجر في العقوبة مقصود أصالة في التشريع ،وال يقصد الشارع إلى تطبيقها نكاية في الناس ،وتعذيباً لهم،
بل في تشريعها رحمة باألفراد ،ومصلحة للمجتمع .ومن ثم ،فيالحظ المتأمل المنصف من خالل المقارنة بين ما كانت
عليه المجتمعات اإلسالميّة سابقاً وما آلت إليه حالة المجتمعات المعاصرة فيتبيّن له الفرق الهائل بين أثر العقوبة في
المجتمعين .فالمجتمعات اإلسالميّة لما طبّقت العقوبات الشرعيّة قد ساد مجتمعاتها الفضيلة ،وانزوت فيها الرذيلة ،وكثر
خيرهاّ ،
وقل شرها.
وأما المجتمعات اإلنسانيّة المعاصرة رغم أنها وضعت عقوبات للجرائم لكنها لم تفلح ال في الح ّد من شيوع الفساد ،ولم
تفلح أيضا من منع المجرمين من تكرار الجريمة مرات ومرات.11
 -2العقوبات جوابر:
خاصة بالجاني إذ هي من الجوابر ،وهي بذلك تع ّد من خصائص شريعة اإلسالم .ومعنى ذلك ّ
ّ
أن
إن العقوبة فيها رحمة ّ
العقوبة تجبر ما وقع فيه المسلم من اإلثم بسبب المعصيّة التي اجترحها ،وتدفع عنه ما قد يصيبه من العذاب في اآلخرة.
إن المعاصي كلّها تعد جرائم بالمعنى الشرعي العام إذ إن ّ
كل معصيّة تعتبر جريمة ّ
ّ
شر وإثم فضال عن
ألن فيها اكتساب ّ
اشتمالها على ضرر يلحق بالفرد أو المجتمع .فهناك معاصي نص عليها الشارع ،ولم يرتب عليها عقوبات دنيويّة ،وال
ّ
كفارة ،بل َّ
توعد مقترفيها بالعذاب األخروي مثل أكل الميتة ،ولحم الحنـزير ،والربا ،والكذب ،والنميمة ،وشهادة الزور،
حرمها دون أن يضع لها كفارة أو عقوبة دنيويّة،
والرشوة ،وأكل أموال اليتامى ظلما وغيرها من الجرائم والمعاصي التي ّ
ولكن يمكن أن يكون فيها تعزير من باب السياسة الشرعيّة.
فمن أتي معصية ال ح ّد فيها وال ّ
كفارة ِّ
عزر على حسب ما يراه السلطان” ،بل بعض الفقهاء يرونه واجباً؛ فـ”التعزير هو
التأديب وهو واجب في ّ
ّ
نص عليها الشارع،
كل معصيّة ال ح ّد فيها وال كفارة”  .وهناك جملة أخرى من المعاصي التي ّ
ورتّب عليها كفارة دون ْ
أن يضع لها عقوبة دنيويّة مثل الجماع أو الصيد في حال اإلحرام ،والوطء في نهار رمضان،
َّ
للّ
ُ
ُ
َ
ْ
َاخذك ُم ا ِباللغ ِو ِفي
والظهار ،واليمين الغموس كما ورد جملة من الكفارات في آي الذكر الحكيم منها قوله تعالى :ال يُؤ ِ
َ
دت ُم َ
ُون أَ ْهلِ ُ
ُ
َاخ ُذ ُكم ِب َما َع َّق ُّ
َ
ين ِم ْن أَ ْو َس ِط َما تُ ْط ِعم َ
ارتُ ُه إِ ْط َعا ُم َع َش َر ِة َم َسا ِك َ
األ ْي َم َ
ير
ر
ح
ت
و
أ
م
ه
ت
و
س
ك
يك ْم أَ ْو ِ ْ َ ُ ْ ْ ْ ِ ُ
ان َف َك َّف َ
أَ ْي َما ِن ُك ْم َولَ ِكن يُؤ ِ
َر َق َب ٍة َف َمن لَّ ْم يَج ْد َف ِ َ َ َ َ
اح َف ُظ ْ
وا أَ ْي َما َن ُك ْم َك َذلِ َك يُبَي ُ
ِّن اللّ لَ ُك ْم آيَا ِت ِه لَ َعلَّ ُك ْم َت ْش ُك ُر َ
ون
ار ُة أَ ْي َما ِن ُك ْم إِ َذا َحلَ ْفتُ ْم َو ْ
َّام َذلِ َك َك َّف َ
ِ
صيَا ُم ثالث ِة أي ٍ
(المائدة.)89:
نص عليها الشارع ورتّب عليها عقوبات دنيويّة وهي الجرائم التي يترتب على
وهناك جملة أخرى من المعاصي التي ّ
فعلها ح ّد أو قصاص مثل جريمة الزنا ،والسرقة ،وشرب الخمر وغيرها.
فإذا تسببت العقوبة في ّ
شره ،ويتعاظم
كفه عن العود إلى الجريمة فقد تحققت الرحمة بالجاني حتى ال يعظم إثمه ،ويزداد ّ
ذنبه ،فيلقى ربّه غير مثقل باآلثام والمعاصي .وزيادة على ذلكّ ،
فإن العقوبة تطهّر الجاني من إثم ما اقترفه من الجرائم
ً
ّ
مصرح به في حديث “جابر أن رجال من أسلم (وهو ماعز بن
التي لها عقوبات دنيويّة ،وتكون بمثابة التوبة كما هو
ّ
مالك األسلمي) ،جاء النبي  rفاعترف بالزنا ،فأعرض عنه النبي  rحتى شهد على نفسه أربع مرات ،قال له النبي  :rأبك
فر ،فأدرك فرجم حتى مات .فقال
جنون .قال :ال ،قال :آحصنت .قال :نعم ،فأمر به فرجم بالمصلَّى ،فلما أذلقته الحجارة َّ
له النبي  rخيراً ،وصلى عليه” ،وعند مسلم أنه قال فيه”:لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم”  .وفي صحيح مسلم
“جاءت الغامدية فقالت :يا رسول اهلل! إني قد زنيت فطهرني...ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها ،وأمر الناس فرجموها،
 10صحيح البخاري 2268/5
 11ينظر :مقاصد التشريع الجنائي اإلسالمي حسن بن إبرهيم الهنداوي ص9
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فيقبل خالد بن الوليد بحجر ،فرمى رأسها ،فتنضح الدم على وجه خالد ،فسبها .فسمع نبي اهلل  rسبه إياها ،فقال”:مهال! يا
خالد! فوالذي نفسي بيده! لقد تابت توبة ،لو تابها صاحب مكس لغفر له” ،ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت”.12
ولقد “بلغ من سعة رحمة اهلل وجوده ْ
أن جعل تلك العقوبات كفارات ألهلها ،وطهرة تزيل عنهم المؤاخذات بالجنايات إذا
قدموا عليه ،والسيما إذا كان منهم بعدها التوبة النصوح واإلنابة ،فرحمهم بهذه العقوبات أنواعا من الرحمة في الدنيا
واآلخرة”  .فـ”عن عبادة بن الصامت  rقال :كنا مع رسول اهلل في مجلس ،فقال”:تبايعوني على أن ال تشركوا باهلل شيئا،
وال تزنوا ،وال تسرقوا ،وال تقتلوا النفس التي حرم اهلل إال بالحق ،فمن وفى منكم فأجره على اهلل ،ومن أصاب شيئا
من ذلك فعوقب به ،فهو كفارة له ،ومن أصاب شيئا من ذلك فستره اهلل عليه ،فأمره إلى اهلل ،إن شاء عفا عنه وإن شاء
“أن الحدود ّ
عذبه” .13ولقد أورد اإلمام الشافعي هذا الحديث في كتابه “األم” في كتاب الحدود ،باب ّ
كفارات ألهلها”،
نحب لمن أصاب الح ّد أن يستتر ،وأن يتقي اهلل تعالى ،وال يعود لمعصية اهللّ ،
وعلّق عليه بقوله”:ونحن ّ
فإن اهلل تعالى
يقبل التوبة عن عباده”.14
إذن ،فالعقوبة الشرعيّة فيها رحمة عظيمة بالجاني حيث تخفف عنه عبء إثم المعصيّة ،وتطهره من الذنوبّ ،
وتكفر عنه
اللِ َت ْوب ً
ين آ َمنُوا تُوبُوا إلَى َّ
ُك ِّف َر َع ُ
صوحاً َع َسى َرب ُ
ُّك ْم أَن ي َ
سيئاته كما قال تعالى :يَا أَُّي َها الَّ ِذ َ
ات
َة نَّ ُ
نك ْم َسيِّ َئا ِت ُك ْم َويُ ْد ِخلَ ُك ْم َجنَّ ٍ
ِ
َس َعى َبي َ َ
َت ْجري ِمن َت ْح ِت َها ْ َ
َو َم َل ي ْ
يه ْم َو ِبأَ ْي َما ِن ِه ْم ي َُقولُ َ
ُخ ِزي اللَُّ النَّ ِب َّي َوالَّ ِذ َ
ون َربَّ َنا أَ ْت ِم ْم
ين آ َمنُوا َم َع ُه نُ ُ
ال ْن َه ُ
ور ُه ْم ي ْ
ار ي ْ
ْن أ ْي ِد ِ
ِ
ور َنا َو ْ
ير (التحريم .)8:فالمقصود ّ
أن العقوبات تحقق مصلحة عاجلة ،وأخرى آجلة؛
اغ ِف ْر لََنا إِنَّ َك َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء َق ِد ٌ
لََنا نُ َ
أن العقوبة ّ
فالعاجلة ما يقع بها من ازدجار الناس ،وردع الجناة ،واآلجلة ما يحصل بها من تطهير الجاني باعتبار ّ
كفارة
له عما اقترفه من إثم ،ولو لم لم يكن للعقوبة الشرعيّة إال هذين المصلحتين لكانت في منتهى الرحمة.15
المبحث الثاني :أثر العقوبات في حفظ المقاصد الشرعية
ويتكون من مطلبين:
المطلب األول :أثر العقوبات الحدودية في حفظ المقاصد الشرعية
المطلب الثاني :العقوبات التعزيريّة ّ
تعزز حفظ المقاصد الشرعية
المطلب األول :أثر العقوبات الحدودية في حفظ المقاصد الشرعية
أن الشريعة اإلسالميّة جاءت شاملة لمصالح الناس الدنيويّة واألخرويّة األمر الذي يجعلنا نقرر ّ
من المقرر ّ
أن أحكام
ّ
الشريعة كلّها سواء أكانت أوامر أو نواهي أو مباحات إنما تقصد إلى المحافظة على مصالح الناس سواء بجلب كل ما فيه
منفعة لهم أو دفع ّ
مضرة عنهم .فاألوامر الشرعيّة كلّها مصالح ألنها تجلب للمذعن لها منافع دنيويّة وأخرى
كل ما فيه
ّ
مضار في العاجل واآلجل .والحاصل ّ
أن استقراء أدل ٍة
أخروية ،بينما المناهي الشرعيّة كلّها مفاسد تدفع عمن اجتنبها
ّ
كثيرة من القرآن والسنّة الصحيحة يوجب لنا اليقين ّ
بح َكم وعلل راجعة للصالح
بأن أحكام الشريعة اإلسالميّة منوطة ِ
العام للمجتمع واألفراد ,والمصلحة تتكون من جزأين يكمّل أحدهما اآلخر ،وال يستغني جزء عن آخر وأعني بذلك جلب
المضرة.
المنفع ،ودفع
ّ
إن تطبيق العقوبات وإقامة الحدود وفق الهدي النبوي الكريم بالشروط المعلومة والضوابط المعروفة التي جاء بيانها في
صالح
الفقه اإلسالمي المستمد من الشريعة اإلسالمية هو من الشريعة ،وهي حدود شرعها اهلل العليم الحكيم الخبير ،وبها
ُ
(جوابر) تكفر بإقامتها السيئات وتمحى بها الذنوب ،وهو مقصد شرعي ،
المجتمع واألفراد وإصالحهم ،وهي كما أنها
ٌ
فهي أيضاً (زواجر) تزجر اآلخرين عن الوقوع في أسبابها وهو من أنجع وسائل اإلصالح في المجتمعات ،ولذلك فإن
الحدود قد أقيمت على أفراد قليلين في عهد النبي صلى اهلل عليه وسلم وعهد خلفائه الراشدين.
ّ
إن الجرائم التي سنت لها الشريعة عقوبة دنيويّة تع ّد من الجرائم الكبرى التي يجب دفع أذاها عن المجتمع ،وال تندفع إال
 12صحيح مسلم 126/5
 13صحيح مسلم 120/5
 14األم للشافعي 149/ 6
 15ينظر :مقاصد التشريع الجنائي اإلسالمي حسن بن إبرهيم الهنداوي ص11

أن ّ
بوضع عقوبة رادعة زاجرة .وسبب ذلكّ ،
كل جريمة نص عليها الشارع الحكيم ،وحد ّد لها عقوبة عادلة  -تؤثرعلى
16
المصالح الضروريّة الخمسة ,وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال .
أوال :حفظ الدين
قدر اإلسالم ما للدين من أهمية في حياة اإلنسان حيث يلبي النزعة اإلنسانية إلى عبادة اهلل ،ولما يمد به اإلنسان
من وجدان وضمير ،ولما يقوى في نفسه من عناصر الخير والفضيلة ،وما يضفي على حياته من سعادة وطمأنينة.
{فأَ ِق ْم َو ْج َه َك لِ ِّلدين َح ِن ًيفا ِف ْط َر َة َّ
نظرا لتلك األسباب كلها كان الدين ضرورة حياة بالنسبة لإلنسان ،قال تعالىَ :
اللِ الَِّتي
ِ
يل لِ َخ ْلق َّ
اس َعلَ ْي َها َل َت ْب ِد َ
الد ُ ْ َ َ َ ْ َ
اللِ َذلِ َك ِّ
اس َل َيعْلَم َ
ُون} ونظرا لتلك االعتبارات حافظت شريعة
َف َط َر النَّ َ
ين القيِّ ُم َول ِك َّن أكث َر النَّ ِ
ِ
اإلسالم على الدين ،سواء من حيث غرسه في النفوس وتعميقه فيها ابتداء ،أو من حيث تدعيم أصله وتعهده بما ينميه
ويحفظ بقاءه استمرارا ودواما ،وشرعت لذلك الوسائل التالية:
اوال  -وسائل حفظ الدين من جانب الوجود:
من وسائل غرس الدين في النفوس ابتداء في الشريعة اإلسالمية الوسائل التالية:
 -1ترسيخ اليقين بأصول اإليمان وأركانه ،وهي اإليمان باهلل ورسله وكتبه ومالئكته واليوم اآلخر والقدر خيره وشره،
الر ُس ُ
ون ُك ٌّل آ َم َن ب َّ
ول ِب َما أُ ْن ِز َل إِلَ ْي ِه ِم ْن َربِّ ِه َو ْالم ْ
اللِ َو َم َل ِئ َك ِت ِه َو ُكتُ ِب ِه َو ُر ُسلِ ِه َل نُ َف ِّر ُق َبي َ
ُؤ ِمنُ َ
ْن أَ َح ٍد ِم ْن
يقول اهلل تعالى{ :آ َم َن َّ
ِ
َ
َّ
ْ
َّ
ْ
َّ
َّ
َ
َ
َّ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ُر ُسلِ ِه}البقرة  , 285ويقول تعالى{ :يَاأ ُّي َها ال ِذ َ
اب ال ِذي
اب ال ِذي نزل َعلى َر ُسولِ ِه َوال ِكت ِ
ين آ َمنوا آ ِمنوا ِباللِ َو َر ُسولِ ِه َوال ِكت ِ
اللِ َو َم َل ِئ َك ِت ِه َو ُكتُب ِه َو ُر ُسلِ ِه َو ْ
ُ
َك ُف ْر ب َّ
ْ
َ َ
ض َّل َ
َوم ْال ِخ ِر َف َق ْد َ
ض َل ًل َب ِعي ًدا} النساء . 136
ي
ال
ْ
ِ
أ ْن َزل ِم ْن َقبْل َو َم ْن ي ِ
ِ
 -2إقامة هذا اإليمان على البرهان العقلي والحجة العلمية ،ومن هنا كانت دعوة اإلسالم إلى النظروالتدبر{:أَ َولَ ْم
الس َما َو ِ ْ َ
وكان نعيه على أولئك الذين ال
ض َو َما َخلَ َق اللَُّ ِم ْن َش ْي ٍء}األعراف185
وت َّ
َي ْن ُظ ُروا ِفي َملَ ُك ِ
ات َوال ْر ِ
ْ
َ
َ
ُر َ َ
ْ
ْر ُ
يتفكرون في اآليات المبثوثة في الكون { َو َكأي ْ
ض َ
ون}
ض َيم ُّ
ِّن ِم ْن آ َي ٍة ِفي َّ
الس َما َو ِ
ات َوال ْر ِ
ون َعل ْي َها َو ُه ْم َعن َها ُمع ِ
َ
َ
َ
يوسف  , 105كما شن حملة شعواء على تقاليد اآلباء وأخذ المعتقدات من غير نظر وال برهان { َوإِذا ِقيل ل ُه ُم
اتَّبعُوا َما أَ ْن َز َل اللَُّ َقالُوا ب ْ
ون َشي ًْئا َو َل َي ْه َت ُد َ
ان آبَا ُؤ ُه ْم َل َي ْع ِقلُ َ
َل َنتَّ ِب ُع َما أَْل َف ْي َنا َعلَ ْي ِه آبَا َء َنا أَ َولَ ْو َك َ
ون} البقرة . 170
ِ
 -3القيام بأصول العبادات وأركان اإلسالم من صالة وزكاة وصوم وحج ،بعد النطق بالشهادتين فهذه العبادات من أهم
أسرارها وحكمها أنها تصل العبد بربه وتوثق صلته به مما يرسخ أصل اإليمان في نفسه ويجدده ،يقول الرسول صلى اهلل
عليه وسلم ،فيما يرويه عن ربه «وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ،وال يزال عبدي يتقرب إلي
بالنوافل حتى أحبه» 17ويقول صلى اهلل عليه وسلم« :بني اإلسالم على خمس شهادة أن ال إله إال اهلل وأن محمدا رسول
18
اهلل ،وإقام الصالة ،وإيتاء الزكاة ،وصوم رمضان ،وحج البيت من استطاع إليه سبيال»
َّة َي ْد ُع َ َ ْ
 -4إيجاب الدعوة إلى اهلل وحمايتها وتوفير أسباب األمن لحملتها { َو ْل َت ُك ْن ِم ْن ُك ْم أُم ٌ
ُر َ
وف
ون ِب ْال َمع ُ
ْر َوي َْأم ُ
ْر ِ
ون إِلى ال َخي ِ
يل َرب َ
َو َي ْن َه ْو َن َعن ْال ُم ْن َكر َوأُولَِئ َك ُه ُم ْالم ْ
ُفلِ ُح َ
ِّك ِب ْال ِح ْك َم ِة َو ْال َم ْو ِع َظ ِة ْال َح َس َن ِة َو َجا ِد ْل ُه ْم
ون}آل عمران { ، 140ا ْد ُع إِلَى َس ِب ِ
ِ
ِ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
صاب َ
َك}لقمان 17
ُر ِبال َمع ُ
الص َل َة َوأم ْ
وف َوا ْن َه َع ِن ال ُم ْن َك ِر َو ْ
ِبالَِّتي ِه َي أَ ْح َس ُن}النحل { ، 125يَابُ َن َّي أ ِق ِم َّ
اص ِب ْر َعلَى َما أ َ
ْر ِ
{ ،أَ َرأَي َ
ين َو ْالم ْ
ين َف َتنُوا ْالم ْ
ُؤ ِم ِن َ
صلَّى}العلق  9و { ، 10إِ َّن الَّ ِذ َ
ات ثُ َّم لَ ْم يَتُوبُوا َفلَ ُه ْم َع َذ ُ
اب َج َهنَّ َم
ْت الَّ ِذي َي ْن َهى َع ْب ًدا إِ َذا َ
ُؤ ِم َن ِ
ْ
َولَ ُه ْم َع َذ ُ
يق}البروج 10
اب ال َح ِر ِ
ثانيا  -وسائل المحافظة على الدين من جانب البقاء:
والمقصود بها الوسائل التي انتهجتها الشريعة في المحافظة على الدين بعد حصوله ،لصيانته وإزالة العوائق من طريقه،
وتزكيته في النفوس.

 16ينظر :مقاصد التشريع الجنائي اإلسالمي حسن بن إبرهيم الهنداوي ص13
 17نوادر األصول للحكيم الترمذي  , 232/2و الزهد ألبي داود 33/1
 18صحيح البخاري  9/1و صحيح مسلم 45/1
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ومن هذه الوسائل:
 -1كفالة حرية العقيدة والتدين وحمايتها فاإلسالم ال يكره أحدا على اعتناقه ،ويسمح بتعايش مختلف األديان داخل دياره
وفي رحاب دولته ،ويترك الحرية ألهل األديان في عقائدهم وممارستهم التعبدية وتصرفاتهم المدنية كما قال صلى اهلل
عليه وسلم« :لهم ما لنا وعليهم ما علينا» 19بل إن من أهداف الجهاد اإلسالمي تأمين حرية االعتقاد والتدين ،قال
اس ُم َّ
تعالى{ َولَ ْو َل د َْف ُع َّ
صلَ َو ٌ
ْض لَه ِّ
اس َبع َ
يرا}الحج.40
اللِ َك ِث ً
اج ُد ي ُْذ َك ُر ِفي َها ْ
اللِ النَّ َ
ص َوا ِم ُع َو ِب َي ٌع َو َ
ُد َم ْت َ
ات َو َم َس ِ
ْض ُه ْم ِب َبع ٍ
ين ي َُقا ِتلُو َن ُك ْم َو َل َت ْع َت ُدوا إ َّن َّ
 -2تشريع الجهاد درءًا للعدوان وحماية لالعتقاد قال تعالىَ { :و َقا ِتلُوا ِفي َسبيل َّ
اللِ الَّ ِذ َ
اللَ َل
ِ ِ
ِ
ُح ُّب ْال ُم ْع َت ِد َ
ين} البقرة .190
يِ
 -3االلتزام بتعاليم الدين وتطبيقها بعد القناعة بها وبذلك تظل للدين حيويته في النفوس وأثره في الوجدان ،ومن هنا قرن
اإليمان والعمل الصالح في كثير من نصوص القرآن ،إذ كثيرا ما يرد في القرآن{ :إِ َّن الَّ ِذ َ
ات}
ين آ َمنُوا َو َع ِملُوا َّ
الصالِ َح ِ
منها ما في سورة البقرة .277
 -4تشريع عقوبة الردة وذلك حتى يكون اإلنسان جادا في اعتناقه لإلسالم ،وحتى ال يقدم على اإلسالم إال بعد قناعة تامة،
فاإلسالم ال يكره أحدا على اعتناقه .بل إن اهلل ال يقبل من الدين إال ما كان نابعا عن قناعة من صاحبه ،فإذا دخله الشخص
فمن المفروض أن يكون على قناعة بما اتخذ من قرار ،فإذا ارتد بعد ذلك فمعنى ذلك أنه أحدث بلبلة فكرية وسياسية
تضطرب بها أوضاع المجتمع ،ويفقد استقراره الفكري والنفسي المنشود .كما قال تعالى مبينا دعوة المشركين إلى هذه
َ ْ
َ َ ٌ
ين آ َمنُوا َو ْج َه النَّ َهار َو ْ
َر ِجع َ
اب آ ِمنُوا ِبالَّ ِذي أُ ْن ِز َل َعلَى الَّ ِذ َ
ُون}آل
آخ َر ُه لَ َعلَّ ُه ْم ي ْ
اك ُف ُروا ِ
السياسةَ { :و َقال ْت طا ِئ َفة ِم ْن أ ْه ِل ال ِك َت ِ
ِ
عمران  . 72ونظرا لذلك شرعت عقوبة الردة .حماية لجدية االعتقاد ،وحرمة الدين.
 -5إقامة سياج من الحاجيات والتحسينات كأداء الصالة جماعة ،كنوافل العبادات المختلفة وبكل هذه التشريعات يتأصل
الدين ،ويرسخ في نفس اإلنسان وفي المجتمع ،مما يحقق األنس والسكينة والخير للفرد والمجتمع.
شرعت الشريعة عقوبة القتل للمرتد وهي منطوق قول الرسول ”:rمن ب ّدل دينه فاقتلوه” ،20س ّدا للذريعة بوجود فساد
ولذاّ ،
ويضر به ضررا كبيرا .فـ”المرتد بخروجه عن الدين ّ
يقر عليه بوجه
يلحق الدين،
الحق بعد دخوله فيه تغلّظ كفره ،فلم ّ
ّ
من الوجوه ،فتحتّم قتله ْ
إن لم يُسلم عصمة للدين ،كما تحتم غيره من الحدود حفظا للفروج وغير ذلك”  .إذن ،فعصمة
ّ
أن يتطرق إليه الفساد ُش ِّرعت له عقوبة غليظة وهي القتل لردع كل من سوّلت له نفسه ْ
الدين وحفظه من ْ
يتجرأ على
أن ّ
ّ
دين اهلل ،ويخرج عنه ،ولمنع غير المسلمين أيضا من اتخاذ دين اهلل هزوا وسخرية كما هو حال طائفة من أهل الكتاب
ُ ْ َّ ُ
كما في قوله تعالىَ { :و َقالَت َّطآ ِئ َف ٌة م ْ َ
ْ
اك ُف ُر ْ
ين آ َمنُ ْ
وا َو ْج َه النَّ َهار َو ْ
نز َل َعلَى الَّ ِذ َ
آخ َر ُه لَ َعلَّ ُه ْم
وا ِ
ِّن أ ْه ِل ال ِك َت ِ
ِ
اب آ ِمنوا ِبال ِذ َي أ ِ
َر ِجع َ
ُون} (آل عمران .)72:وزيادة على ذلك ،فقد ألحق الفقهاء بالمرت ّد الزنديق لتوفر العلّة نفسها التي في المرت ّد وأعني
يْ
بذل االستهزاء بالدين ،والطعن فيه ،والسخرية بتشريعاته.
إذن ،فحفظ الدين من أن يتطرق إليه الفساد اقتضى من الشارع ْ
أن يجعل له عقوبة يكون لها أثر كبير في حفظه من هذه
ّ
أي جريمة أخرى من وجهة نظر شرعيّة .وال شك ّ
الجهة فكانت عقوبة القتل جزاء لهذه الجريمة الكبرى التي ال تساويها ّ
أن
هذه العقوبة تحول بين كثير من الناس والخروج من اإلسالم ّ
لكل من سوّلت له نفسه ذلك ،وزيّن له الشيطان حسن فعله هذا.
ثانيا :حفظ النفس
فمن ضروريات الحياة اإلنسانية :عصمة النفس وصون حق الحياة .وقد شرع اإلسالم عدة وسائل للمحافظة
على النفس - :فمن جهة الوجود - :شرع الزواج من أجل التناسل والتكاثر وإيجاد النفوس لتعمر العالم
وتشكل بذرة الحياة اإلنسانية في الجيل الخالف ،وقد نوه اإلسالم بالعالقة المقدسة بين الزوجين واعتبرها آية
اجا لَِت ْس ُكنُوا إِلَ ْي َها َو َج َع َل َب ْي َن ُك ْم َم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة}الروم 21
من آيات اهلل { َو ِم ْن آيَا ِت ِه أَ ْن َخلَ َق لَ ُك ْم ِم ْن أَ ْن ُف ِس ُك ْم أَ ْز َو ً
 -أما من جهة االستمرار والدوام :فقد شرع عدة وسائل لحفظ النفس:
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 -1أوجب على اإلنسان أن يمد نفسه بوسائل اإلبقاء على حياته من تناول للطعام والشراب وتوفير اللباس والمسكن،
فيحرم على المسلم أن يمتنع عن هذه الضروريات إلى الحد الذي يهدد بقاء حياته .كما اعتبر الحصول على هذه
الضروريات هو الحد األدنى الذي يلزم المجتمع ممثال في الدولة بتوفيره لألفراد العاجزين عن توفيره ألنفسهم ،بل أوجب
على اإلنسان -إذا وجد نفسه مهددة -أن يدفع عن نفسه الهالك بأكل مال غيره بقدر الضرورة.
 -2أوجب على الدولة إقامة األجهزة الكفيلة بتوفير األمن العام لألفراد ،من قضاء وشرطة وغيرها ،مما يحقق األمن للمجتمع.
 -3أوجب المحافظة على كرامة اآلدمي بمنع القذف والسب ،ومنع الحد من نشاط اإلنسان من غير مبرر ،وبهذا حمى
ات ب َغيْر َما ْ
ين َو ْالم ْ
ون ْالم ْ
ين ي ْ
ُؤ ِم ِن َ
ُؤ ُذ َ
حريات الفكر والعمل والرأي واإلقامة والتنقل وكفلها قال اهلل تعالىَ { :والَّ ِذ َ
اك َت َسبُوا
ُؤ ِم َن ِ ِ ِ
َف َق ِد ْ ُ
ْ
ُبي ًنا}األحزاب.58
اح َت َملوا بُ ْه َتا ًنا َوإِثمًا م ِ
 -4تشريع الرخص بسبب األعذار الموجبة للمشقة التي تلحق النفس فينشأ منها ضرر عليها ،ومن ذلك :رخص الفطر
في رمضان بسبب المرض والسفر ،وقصر الصالة في السفر.
 -5حرم اإلسالم قتل النفس سواء قتل اإلنسان نفسه أم قتله غيره قال اهلل تعالىَ { :و َل َت ْقتُلُوا أَ ْن ُف َس ُك ْم إ َّن َّ
اللَ َك َ
ان ِب ُك ْم َر ِحيمًا}
ِ
النساء , 29وشنع على هذه الجريمة فاعتبر قتل نفس واحدة :بمثابة قتل الناس جميعا ،قال تعالىَ { :م ْن َق َت َل َن ْ
َ
ْر
ي
غ
ب
ا
س
ف
ً
ِ ِ
َْ
َن ْف ٍ َ َ
اس َج ِميعًا َو َم ْن أَ ْحي َ
س الَِّتي
اس َج ِميعًا}المائدةَ { ، 32و َل َت ْقتُلُوا النَّ ْف َ
َاها َف َكأَنَّ َما أَ ْحيَا النَّ َ
ض َف َكأَنَّ َما َق َت َل النَّ َ
س أ ْو ف َسا ٍد ِفي ال ْر ِ
َح َّر َم اللَُّ إِ َّل ِب ْال َح ِّق}األنعامَ { ،151و َم ْن ي َْقتُ ْل م ْ
ض َب اللَُّ َعلَ ْي ِه َولَ َع َن ُه َوأَ َع َّد لَ ُه َع َذابًا
ُؤ ِم ًنا ُم َت َع ِّم ًدا َف َج َزا ُؤ ُه َج َهنَّ ُم َخالِ ًدا ِفي َها َو َغ ِ
21
َع ِظيمًا}النساء ,39وفي الحديث« :من قتل معاهدا لم يرح ريح الجنة» .
ين آ َمنُوا ُك ِت َب َعلَي ُ
 -6أوجب القصاص في القتل العمد ،والدية والكفارة في القتل خطأ قال تعالى{ :يَاأَُّي َها الَّ ِذ َ
اص
ص ُ
ْك ُم ْال ِق َ
ً
َ
ير َر َق َب ٍة م ْ
ُؤ ِم ًنا إِ َّل َخ َطأً َو َم ْن َق َت َل م ْ
ُؤ ِم ٍن أَ ْن ي َْقتُ َل م ْ
ان لِم ْ
ِفي ْال َق ْتلَى}البقرة , 178و قال تعالىَ { :و َما َك َ
ُؤ ِم َن ٍة
ُؤ ِم ًنا َخطأ َف َت ْح ِر ُ
َو ِدي ٌ
ير َر َق َب ٍة م ْ
ان ِم ْن َق ْوم َع ُد ٍّو لَ ُك ْم َو ُه َو م ْ
ُؤ ِم َن ٍة َوإِ ْن َك َ
َص َّد ُقوا َفإِ ْن َك َ
ان ِم ْن َق ْو ٍم َب ْي َن ُك ْم
ُؤ ِم ٌن َف َت ْح ِر ُ
ُسلَّ َم ٌة إِلَى أَ ْهلِ ِه إِ َّل أَ ْن ي َّ
َة م َ
ٍ
َ
َّ
ً
ٌ
ٌ
َُّ
َّ
َ
َو َب ْي َن ُه ْم ِم َيث ٌ
ير َر َق َب ٍة م ْ
ْن َت ْوبَة ِم َن اللِ َو َك َ
ان الل َعلِيمًا
ُسل َمة إِلَى أ ْهلِ ِه َو َت ْح ِر ُ
صيَا ُم َشه َ
اق َف ِديَة م َ
َج ْد َف ِ
ُؤ ِم َن ٍة َف َم ْن ل ْم ي ِ
ْن ُم َت َت ِاب َعي ِ
ْري ِ
َح ِكيمًا} النساء.92
ون ِفي َسبيل َّ
ُس َت ْ
ض َع ِف َ
 -7إعالن الجهاد حفظا للنفوس وحماية للمستضعفين { َو َما لَ ُك ْم َل تُ َقا ِتلُ َ
ال َوالنِّ َسا ِء
ين ِم َن ِّ
اللِ َو ْالم ْ
الر َج ِ
ِ ِ
ْ ْ
َان}النساء.75
َوال ِولد ِ
 -8أوجب على المسلم إنقاذ من يتعرض للقتل ظلما أو يتعرض لخطر إن استطاع أن ينقذه.
 -9كما شرع لإلنسان أن يدفع عن نفسه إذا هاجمه من يريد االعتداء عليه دون تحمل أية مسؤولية إذا مات المهاجم،
وثبت أنه كان يريد االعتداء عليه.
ولقد بلغ من اهتمام الشريعة بأمر النفس ،وتعظيم جريمة االعتداء عليها ْ
أن “قال رسول اهلل ”:rأوَّل ما يُقضى بين النّاس
يوم القيامة في ِّ
الدماء” ،22وفي ذلك تغليظ أمر الدماء ،وهذا لعظم أمر النفس ،وكبير خطرها .إذن ،فمن أجل حفظ النفس
حرمت الشريعة االعتداء على النفس مطلقا سواء كان من قبل المرء على نفسه أو من قبل اآلخرين .ولكن
وحمايتها ّ
الشريعة لم تكتف بتحريم االعتداء على النفس ،بل شرعت عقوبة دنيويّة لمن اعتدى على نفس غيره ،وأزهقها ظلما
وعدوانا ،وهي القصاص في حال العمدِّ ،
والدية في حال العفو والخطإ.
ولقد عبّر القرآن الكريم عن هذه العقوبة بعبارة معجزة في لفظها ومعناها فقال تعالى :ولكم في القصاص حياة يا أولي
األلباب لعلّكم تتّقون (البقرة ،)179:فجعل الشارع الحكيم القصاص نفسه سبباً للحياة ،فبه تحفظ األنفس ،ويزجر الناس
من االعتداء على بعضهم البعض ،وتس ّد ذريعة القتل س ّدا منيعا .وال يفوتنا في هذا المقام من التنبيه على ّ
أن من حكمة
الشريعة أنها سنّت القصاص ،ولم توجبه ،بل تُرك األمر ألولياء المقتول للمطالبة بالقصاص ،وندبت إلى العفو كما هو
األ َنثى ب ُ
اص في ْال َق ْتلَى ْال ُح ُّر ب ْال ُح ِّر و ْال َع ْب ُد ب ْال َع ْبد و ُ
ين آ َمنُ ْ
وا ُك ِت َب َعلَي ُ
منطوق قوله تعالى :يَا أَُّي َها الَّ ِذ َ
األ َنثى َف َم ْن
ْك ُم ْال ِق َ
ِ ِ َ
َ
ص ُ ِ
ِ
ِ
يف مِّن َّرب ُ
ْر ِ َ َ
ان َذلِ َك َت ْخ ِف ٌ
ُع ِف َي لَ ُه ِم ْن أَ ِخي ِه َش ْي ٌء َفاتِّب ٌ
ِّك ْم َو َر ْح َم ٌة َف َم ِن ْ
اع َتدَى َب ْع َد َذلِ َك َفلَ ُه َع َذ ٌ
اب
َاع ِب ْال َمع ُ
وف َوأدَاء إِل ْي ِه ِبإِ ْح َس ٍ
أَلِي ٌم (البقرة.)178:
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وسبب ذلك ّ
شرع من أجل إزالة ما يصيب أولياء المقتول من حقد ،وغيظ على القاتل ال يشفى إال بقتل من
أن القصاص ِّ
قتل قتيلهم ،فضال عن زجر اآلخرين وردعهم من الوقوع في الجريمة نفسها ،فيطالهم القصاص .وأما إذا طابت قلوب
أولياء المقتول بترك القصاص ،ورضوا بذلك عن طواعيّة ال إكراه فيها ،فيسقط القصاص حينها ،ولهم ال ّدية أو الصلح
مفصل في كتب الفقه تفصيال دقيقا.
كما هو ّ
ثم ّ
إن اهتمام الشريعة بحفظ النفس لم يتوقف عند االعتداء الفردي على النفس الذي جعلت له عقوبة القصاص ،بل جعلت
ولي أمر المسلمين ْ
أن يقوم بمحاربة المحاربين باعتبار ما
لالعتداء الجماعي على األنفس ،واإلضرار بها حقا واجبا على ّ
ّ
يترتب على هذه الجريمة من القتل ،وقطع الطريق ،وأخذ اموال الناس بالباطل ويجمعها كلها معنى الفساد في األرض.
وا أَ ْو ي َ َّ ْ َ ُ َّ َ
َس َع ْو َن ِفي َ
األ ْرض َف َساداً أَن ي َُقتَّلُ ْ
ارب َ
فقال تعالى :إِنَّ َما َج َزاء الَّ ِذ َ
يه ْم
ُح
ُون اللّ َو َر ُسولَ ُه َوي ْ
ين ي َ
ُصلبُوا أ ْو ت َقط َع أ ْي ِد ِ
ِ
ِ
َ
ِّن ِخ ٍ َ
ْ
ْ
اب َع ِظي ٌمِ َّ
َوأَ ْر ُجلُهُم م ْ
ض َذلِ َك لَ ُه ْم ِخ ْز ٌي ِفي ُّ
إال الَّ ِذ َ
اآلخ َر ِة َع َذ ٌ
ْل أَن
الد ْنيَا َولَ ُه ْم ِفي ِ
ين َتابُوا ِمن َقب ِ
الف أ ْو يُن َف ْوا ِم َن األ ْر ِ
َ
للّ
ْ
ْ ْ َ
ْه ْم َف ْ
ور َّر ِحي ٌم (المائدة .)43-33:فـ”ما لم يأمن أهل اإلقامة واألسفار من األخطار واألغرار،
اعلَمُوا أ َّن ا َغ ُف ٌ
َتق ِد ُروا َعلي ِ
الرفاق ،وانحصر الناس في البالد ،وظهرت دواعي الفساد ،ترتب عليه غالء األسعار،
فإذا اظطربت الطرق ،وانقطعت ِّ
الديار ،وهواجس الخطوب الكبار ،من أجل ردع المحاربين ّ
وخراب ِّ
وكفهم عما يلحق الناس من األذي في أنفسهم،
ّ
ومعاشهم ،وأموالهم ،وطرقاتهم ،حيث إن من واجبات اإلمام حماية البيضة باستقرار األمن ،وحماية األنفس ،واألموال.
إن ّ
فإن المتأمّل في أحوال المجتمعات اإلنسانيّة اليوم ،حيث ّ
وأيا ما كان األمرّ ،
كل البلدان الغربيّة تقريبا قد ألغت حكم
ّ
بالسجن  ،حتى “إن مجتمعات كثيرة قد باتت تزدري عقوبة اإلعدام”  ،فلم
اإلعدام المقرر في قوانينهم سابقا ،واستبدلته ِّ
تنجح هذه العقوبة بالحبس في الح ّد من انتشار القتل وتفشيه .بل ّ
إن االعتداء على األنفس يزداد تفشيه يوما بعد يوم رغم
المحاوالت الكثيرة لمنع حدوث هذه الجريمة ،والح ّد من انتشارها لكنها باءت بالبوار والخسران ،األمر الذي جعل طائفة
من ّ
المفكرين الغربيين يدعون إلى ضرورة إبقاء عقوبة اإلعدام للقتل فحسب.
فإن المجتمعات العربيّة التي لم تلغ عقوبة القتل فنجد ّ
وبالمقابلّ ،
أن االعتداء على األنفس قليل إذا ما ت ّم مقارنته بما يحدث
في المجتمعات الغربيّة التي تعتبر حكم القتل فيه غلظة وقسوة على الجاني ،حيث ّ
أن نظرتهم لجريمة القتل فيها قصور
سببه أنّهم نظروا إلى حال الجاني فأخذتهم الشفقة عليه في غير محلّها ،وأهملوا حال أولياء المجني عليه الذين أصابهم
السجن مهما طال ،وال األموال مهما كثرت تشفي
خطب عظيم ،ووقر في قلوبهم غيظ كبير ال يُشفى إال بالقصاص ،فال ّ
السر العجيب ،والمقصد اللطيف من تشريع القصاص في
ما في صدورهم من ألم وغيظ .وعليه ،فيمكن الوقوف على ّ
ّ
شرعت العفو والصلح ،ورغبت
حال القتل العمد ال إيجابه ،وجعله حقا ألولياء القتيل شفاء لما في صدورهم من الغيظ ،ثم ّ
فيهما ترغيبا كبيرا.
فيتحقق بذلك حفظ األنفس من االعتداء ،حيث يعلم ّ
كل من سوّلت له نفسه ،وبسط يده لقتل غيره ّ
أن مصيره القتل أيضا.
ناهيك عن ّ
أن الشريعة قد جعلت عقوبة بدلية للقصاص وهي ال ّدية في حال العفو إذا طابت أنفس أولياء القتيل بذلك
فيتحقق حفظ نفس الجاني ،وشفاء غيظ أولياء المجني عليه ،وهلل الحكمة البالغة فيما شرعّ ،
ولكن أكثر الناس ال يعلمون.
والمقصود أنه “ليس في العالم كله قديمه وحديثه عقوبة تفضل عقوبة القصاص في اإلسالم .فهي أعدل العقوبات ،إذ ال
يجازى المجرم إال بمثل ما فعل ،فضال عن أنها أفضل العقوبات لألمن العام” في المجتمع ،فضال عن األمن
الخاص.23
ّ
ثالثا :حفظ العقل
للعقل في اإلسالم أهمية كبرى فهو مناط المسؤولية ،وبه كرم اإلنسان وفضل على سائر المخلوقات ،وتهيأ للقيام بالخالفة
الس َما َو ِ ْ َ
ض َنا ْ َ
ْ
في األرض وحمل األمانة من عند اهلل ،قال تعالى{ :إِنَّا َع َر ْ
َال َفأَ َبي َ
َح ِم ْل َن َها
ْن أَ ْن ي ْ
ال َما َن َة َعلَى َّ
ض َوال ِجب ِ
ات َوال ْر ِ
َ ْ
َ ْ َْ ْ
ال ْن َس ُ
ان} األحزاب72
َوأشفق َن ِمن َها َو َح َمل َها ِ
ولهذه األهمية الخاصة حافظ اإلسالم على العقل وسن من التشريعات ما يضمن سالمته وحيويته ومن ذلك:
 -1أنه حرم كل ما من شأنه أن يؤثر على العقل ويضر به أو يعطل طاقته كالخمر والحشيش وغيرها قال تعالى{ :يَاأَُّي َها
اب َو ْ َ
ْس ُر َو ْ َ
َّ َ
اج َت ِنبُو ُه لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلِ ُح َ
الَّ ِذ َ
ص ُ
ون}المائدة.90
ين آ َمنُوا إِنَّ َما ْال َخم ُ
ان َف ْ
ال ْز َل ُم ِر ْج ٌ
ال ْن َ
ْر َو ْال َمي ِ
س ِم ْن َع َم ِل الشيْط ِ
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 -2كما شرع العقوبة الرادعة على تناول المسكرات وذلك لخطورتها وأثرها البالغ الضرر على الفرد والمجتمع.
 -3أنه ربى العقل على روح االستقالل في الفهم والنظر واتباع البرهان ونبذ التقليد غير القائم على الحجة كما في قوله
ُر َها َن ُك ْم}األنبياءَ { ، 24و َم ْن َي ْد ُع َم َع َّ
اللِ إِلَهًا َ
ُر َه َ
ان لَ ُه ِب ِه َفإِنَّ َما ِح َسابُ ُه
آخ َر َل ب ْ
تعالى{ :أَ ِم اتَّ َخ ُذوا ِم ْن ُدو ِن ِه آلِ َه ًة ُق ْل َهاتُوا ب ْ
ِع ْن َد َربِّ ِه}المؤمنونُ ،117
ُ
صا ِد ِق َ
ين}البقرة.111
{ق ْل َهاتُوا ب ْ
ُر َها َن ُك ْم إِ ْن ك ْنتُ ْم َ
 -4كما دعا إلى تنمية العقل ماديا ومعنويا :ماديا بالغذاء الجيد الذي يقوي الجسم وينشط الذهن ،ومن هنا كره للقاضي أن
يقضي وهو جائع ،وفضل تقديم الطعام على الصالة إذا حضرا معا .أما معنويا فبالتأكيد على طلب العلم واعتباره أساس
َخ َشى َّ
اإليمان ،قال تعالى{ :إنَّ َما ي ْ
اللَ ِم ْن ِعبَا ِد ِه ْالعُلَ َماءُ} َ { ،و ُق ْل َر ِّب ِز ْد ِني ِع ْلمًا}طه , 114كما أتاح فرصة التعليم للجميع
ِ
وجعله حقا مشاعا بين أفراد المجتمع ،بل جعل حدا أدنى منه واجبا على كل مسلم ومسلمة.
{فب ِّ
 -5رفع مكانة العقل وتكريم أولي العقول ففي أكثر من آية من القرآن الكريم ،قال اهلل تعالىَ :
َس َت ِمع َ
َش ْر ِعبَا ِدي الَّ ِذ َ
ُون
ين ي ْ
ْ
َ
ْ
ُ ُ ْ َْ
ين َهد ُ َُّ ُ َ َ
ُون أَ ْح َس َن ُه أُولَِئ َك الَّ ِذ َ
ْال َق ْو َل َفيَتَّ ِبع َ
ض
َاب}الزمر{ ، 18إِ َّن ِفي َخل ِق َّ
الس َما َو ِ
َاه ُم الل َوأول ِئك ُه ْم أولو اللب ِ
ات َوال ْر ِ
ْ
ُ
َ
َّ
َّ
ْ
ْ
ْ
َات ِلولِي اللبَاب}آل عمرانُ ، 190
َو ْ
ف اللَّي ِ َّ
ين َل َيعْلَم َ
ُون َوال ِذ َ
ين َيعْلَم َ
َس َت ِوي ال ِذ َ
ُون إِنَّ َما َي َت َذ َّك ُر
{قل َهل ي ْ
ار َلي ٍ
اخ ِت َل ِ
ِ
ْل َوالن َه ِ
ْ
َ
ْ
ُ ُ
َاب}الزمر9
أولو اللب ِ
 -6تحرير العقل من سلطان الخرافة وإطالقه من إسار األوهام ،ومن هنا حرم اإلسالم السحر والكهانة والشعوذة وغيرها
من أساليب الدجل والخرافة .كما أنه منع على العقل الخوض في الغيبيات من غير سلطان أو علم يأتيه من الوحي المنزل
ون ِفي آي ِ َّ
اللِ ب َغي ْ َ
ُجا ِدلُ َ
على األنبياء ،واعتبر ذلك مسببا في هدر طاقته من غير طائل قال تعالى{ :إِ َّن الَّ ِذ َ
ان
ين ي َ
ْر ُسلط ٍ
َات ِ ِ
اس َت ِع ْذ ب َّ
أََت ُ
ير}غافر56
الس ِم ُ
َص ُ
ور ِه ْم إِ َّل ِكب ٌ
اه ْم إِ ْن ِفي ُ
اللِ إِنَّ ُه ُه َو َّ
يع ْالب ِ
ْر َما ُه ْم ِببَالِ ِغي ِه َف ْ ِ
ص ُد ِ
 -7تدريب العقل على االستدالل المثمر والتعرف على الحقيقة وذلك من خالل وسيلتين :األولى :أنه وضع المنهج
الصحيح للنظر العقلي المفيد لليقين ،من هنا كانت دعوته إلى التثبيت قبل االعتقاد ،قال تعالىَ { :و َل َت ْق ُ
ْس لَ َك ِب ِه
ف َما لَي َ
ْ
َّ
ُ
َ
ون َعلَيْه ْم ب ُس ْل َطان بَي َ َ ْ َ
ًَ
ِع ْل ٌم}اإلسراءَ ، 36
َّن ْاف َت َرى َعلى اللِ َك ِذبًا}
ٍ ٍ
{ه ُؤ َل ِء َق ْو ُم َنا اتَّ َخذوا ِم ْن ُدو ِن ِه آلِ َهة ل ْو َل يَأتُ َ ِ ِ
ِّن ف َم ْن أظل ُم ِمم ِ
الكهف 15الثانية :الدعوة إلى التدبر في نواميس الكون الستكشافها وتأمل ما فيها من دقة وترابط ،وإلى استخدام االستقراء
والتمحيص الدقيق من أجل الوصول إلى اليقين.
ان ِم ْن ِع ْن ِد َغيْر َّ
آن َولَ ْو َك َ
ون ْال ُق ْر َ
َّر َ
اللِ لَ َو َج ُدوا ِفي ِه
 -8وجه الطاقة العقلية إلى استخالص حكم التشريع وأسراره {أَ َف َل َي َتدَب ُ
ِ
ْ
يرا}النساء82
اخ ِت َل ًفا َك ِث ً
{ه َو الَّ ِذي َج َع َل لَ ُك ُم ْ َ
 -9كما وجهه إلى استخالص الطاقات المادية في الكون واالستفادة منها في بناء الحضارة ُ
ال ْر َ
ض
َذلُ ً
ول َفام ُ
ْشوا ِفي َم َنا ِك ِب َها َو ُكلُوا ِم ْن ِر ْز ِق ِه}الملك15
 -٠١كما فتح له باب االجتهاد في التشريع فيما ال نص فيه وذلك في مجالين :االول معرفة واستخالص المقاصد واألهداف
من النصوص واألحكام الشرعية .والثاني استنباط األحكام والتشريعات للحوادث المستجدة ،وهو مجال واسع يستند إلى
مبادئ عدة كالقياس والمصلحة واالستحسان وغيرها.
حرمت الخمر دفعا لما يقع من مفاسد بشربها سواء أكان في المعامالت أو في العبادات ،ومر ّد ذلك
إذن ،فالشريعة قد ّ
التصرفات ورديئها لفقدان
السكر يؤ ّدي إلى عدم التفريق بين جيّد
ّ
كلّه إلى اضطراب العقل .فاضطراب العقل في حال ّ
آلة التمييز وأعني بذلك العقل.
وفي تحريم الخمر يتجلى لنا ّ
بكل وضوح حكمة الشريعة ،ولطف مقصدها في حسم ما ّدة الفساد ،حيث ّ
إن اجتنباب الخمر
تصرفات ،مدركا لما قد ينتج عنها من محاسن أو سيّئات .والشريعة لم تقف عند
تجعل المكلّف عارفا بما يقوم به من
ّ
تحريم الخمر ،بل جعلت لذلك عقوبة وهي الجلد.
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أن شارب الخمر يجب ْ
أي ضرر يصيبه ،فكان تحريم الخمر ،والنّص على ّ
فمن قصد الشارع حماية العقل وحفظه من ّ
أن
ّ
نص الفقهاء قديما وحديثا على ّ
أن كل مسكر أو
قد
الشرعي
المقصد
لهذا
واتباعا
يعاقب تحقق حفظ العقل بدفع الفساد عنه.
ّ
مخ ّدر مما يشرب أو يقتات يجب تحريمهّ ،
وسن عقوبة له لردع الناس عن شرب أو تناول ما يدخل ضررا على العقل،
تصرفاته ،إذ ّ
ويفسد على المسلم
إن العقل مناط التكليف.24
ّ
رابعا :حفظ النسل
ويراد به حفظ النوع اإلنساني على األرض بواسطة التناسل ذلك أن اإلسالم يسعى إلى استمرار المسيرة اإلنسانية
على األرض حتى يأذن اهلل بفناء العالم ويرث األرض ومن عليها .ومن أجل تحقيق هذا المقصد شرع اإلسالم المبادئ
والتشريعات التالية:
 -1شريعة الزواج :فقد شرع اإلسالم الزواج ورغب فيه واعتبره الطريق الفطري النظيف الذي يلتقي فيه الرجل بالمرأة
ال بدوافع غريزية محضة ولكن باإلضافة إلى تلك الدوافع ،يلتقيان من أجل تحقيق هدف سام نبيل هو حفظ النوع اإلنساني
وابتغاء الذرية الصالحة التي تعمر العالم وتبني الحياة اإلنسانية وتتسلم أعباء الخالفة في األرض لتسلمها إلى من يخلف
بعدها حتى يستمر العطاء اإلنساني وتزدهر الحضارة اإلنسانية في ظل المبادئ النبيلة والقيم الفاضلة.
 -2العناية بتربية النشء وتعميق روابط األلفة :إلزام األبوين برعاية أوالدهما واإلنفاق عليهم حتى يتحقق لألوالد
االستغناء عن نفقة األبوين.
 -3العناية باألسرة وإقامتها على أسس سليمة باعتبارها الحصن الذي يحتضن جيل المستقبل ويتربى فيه ،فقد جعل
اإلسالم عالقة الزواج قائمة على االختيار الحر والتراضي بين الطرفين ،وعلى االنسجام والتشاور في كافة الشؤون
بحيث تشيع روح المودة والتفاهم ،وسعي كل من الزوجين في سعادة اآلخر ،قال تعالىَ { :و ِم ْن آيَا ِت ِه أَ ْن َخلَ َق لَ ُك ْم ِم ْن
اجا لَِت ْس ُكنُوا إِلَ ْي َها َو َج َع َل َب ْي َن ُك ْم َم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة}الروم21
أَ ْن ُف ِس ُك ْم أَ ْز َو ً
 -4إحاطة العالقة بين الذكر واألنثى بمجموعة من المبادئ واآلداب األخالقية التي تضمن تحقيق األهداف السامية له
هذه العالقة وتستبعد الممارسات الفوضوية للعالقات بين الجنسين ،فعن طريق إيجاب غض بصر الذكر عن األنثى
واألنثى عن الذكر يقطع اإلسالم الطريق على وسائل اإلثارة في النفس البشرية .وبإيجاب اللباس الساتر بمواصفات
خاصة يحارب التشريع أسباب الفتنة .وفي غير حاالت الضرورة القصوى يحرم على الرجل االختالء بالمرأة األجنبية
حتى وإن كانت ملتزمة باللباس الساتر ،إال بوجود أحد محارمها .وللبيوت في اإلسالم حرمة عظيمة حيث ال يجوز
ين آ َمنُوا َل َت ْد ُخلُوا بُي ً
دخولها دون استئذان أصحابها والسالم عليهم .قال تعالى{ :يَاأَُّي َها الَّ ِذ َ
ْر بُيُو ِت ُك ْم َحتَّى َت ْس َت ْأ ِن ُسوا
ُوتا َغي َ
َوتُ َسلِّمُوا َعلَى أَ ْهلِ َها}النور , 27وباإلضافة إلى هذه اآلداب وغيرها يضع اإلسالم الضوابط التي تنظم حاالت اجتماع
الرجال والنساء عند الحاجة.
{الزا ِني ُ
 -5تحريم االعتداء على األعراض ،ولذا حرم اهلل الزنا كما حرم القذف ،وحدد لكل منها عقوبة رادعة قال تعالىَّ :
َة
اح ٍد ِم ْن ُه َما ِما َئ َة َج ْل َد ٍة َو َل َت ْأ ُخ ْذ ُك ْم به َما َر ْأ َف ٌة ِفي ِدين َّ
ُ
َو َّ
َرم َ
اللِ}النورَ { ، 2والَّ ِذ َ
ات ث َّم لَ ْم
ين ي ْ
ُون ْالم ْ
الزا ِني َف ْ
ُح َ
ص َن ِ
اجلِ ُدوا ُك َّل َو ِ
ِِ
ِ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ً
ً
َ
ُ
اجلِ ُدوه ْم ث َما ِن َ
ين َجل َدة َول تقبَلوا ل ُه ْم ش َها َدة أ َب ًدا}النور4
ي َْأتُوا ِبأ ْر َب َع ِة ش َهدَا َء ف ْ
ولذاّ ،
فإن شريعة اإلسالم بوضع هذه العقوبة قصدت إلى حفظ النسل من االختالط ،وانقطاع أواصر النسب ،والقرابة،
ّ
ّ
والصهر ،فضال عن انقطاعه ،حيث إن فعل فاحشة الزنا يقصد بها اللذة والمتعة فحسب .فانتشار الزنا ،وشيوعه يضر
ضررا كبيرا بحفظ النسل ،بل قد يؤدي تدريجيا إلى ما يشبه فقدان النسل وانعدامه ،وهو أمر في غاية الخطورةّ .
ولعل
ما يحدث اليوم في المجتمعات اإلنسانيّة ،السيما الغربيّة منها من انهيار تا ّم ألواصر القرابة ،والنسب ،والصهر ،وعدم
مباالة بحفظ النسل والنسب خير دليل على عظيم حكمة الشريعة ،ونبل مقصدها في حفظ النسل وحمايته ،والعقوبة
فإن تحريم الزناّ ،
قوي في ذلك كلّه .وفضال عن ذلكّ ،
الشرعيّة الرتكاب فاحشة الزنا لها أثر ّ
وسن عقوبة له يساهم في
التعرض لها بسوء .وعلى خالف ذلك ما نالحظه اليوم في كثير من
حفظ األعراض ،وزجر الناس عن انتهاكها ،ومنع من ّ
المجتمعات ،وما تشهده من انهيار خلقي ،وإباحيّة فاجرة حتى أصبحت األعراض كأل مباحا ،والفاحشة يحميها القانون،
وال يعتبرها جريمة.
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وأيّا ما كان األمرّ ،
فإن االعتداء على العرض كما يكون بالفعل وهو الزنا ،فإنه يكون بالقول أيضا وهو القذف .ومن ث ّم،
ّ
فإن حماية األسرة ،وانتظام أمرها يقويه تحريم القذف بالزنا ،حتى يتحقق لألسرة ثبات ،واستقرار ،فضال عن تكوين
حرمت
شعور لدى المسلمين جميعا بحرمة األعراض ،وأنه يحرم شرعا االعتداء عليها بالقول أو الفعل .ولذا ،فقد ّ
الشريعة رمي اآلخرين بفاحشة الزنا ،واعتبرته من اإلفك والبهتان العظيم .ناهيك عن ّ
أن الشريعة قد وضعت للقذف بالزنا
ْ
َّ
ُ
َ
َرم َ
عقوبة دنيويّة زجرا للناس عن الوقيعة في أعراض الآلخرين بالقول المفترى فقال تعالىَ :وال ِذ َ
ات ث َّم ل ْم
ين ي ْ
ُون الم ْ
ُح َ
ص َن ِ
ُ
اجلِ ُد ُ
اس ُق َ
وه ْم َث َما ِن َ
ون (النور .)4:وباإلضافة إلى ذلك،
ي َْأتُوا ِبأَ ْر َب َع ِة ُش َهدَاء َف ْ
ين َج ْل َد ًة َو َل َت ْقبَلُوا لَ ُه ْم َش َها َد ًة أَبَداً َوأ ْولَِئ َك ُه ُم ْال َف ِ
فقد ّ
رهبت الشريعة من القذف ترهيبا شديدا ،حيث جعلت اللعنة على مرتكب هذه الجريمة في العاجل واآلجل فقال تعالى:
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ات لُ ِعنُوا ِفي ُّ
َ
َ
الد ْنيَا َو ْال ِخ َر ِة َولَ ُه ْم َع َذ ٌ
اب َع ِظي ٌم (النور.)23:
ن
م
ُؤ
م
ال
ت
ل
ف
ا
غ
ال
ات
ن
ص
ُح
م
ال
ُون
م
َر
ي
ين
إِ َّن الَّ ِذ
ْ
ْ
ِ ِ
ِ ِ
َ ِ
أن الرسول  rقد ّ
الربا االستطالة في عرض المسلم بغير ٍّ
أكد على حرمة األعراضّ ،
زد على ذلك ّ
حق” ،
وأن “من أربى ِّ
حجة الوداع تأكيدا على عظم الجريمة وخطرها .فـ “عن ابن عباس رضي اهلل عنهما :أن رسول
حيث أوصى بذلك في ّ
اهلل  rخطب الناس يوم النحر فقال :يا أيها الناس أي يوم هذا ،قالوا :يوم حرام ،قالّ :
فأي بلد هذا ،قالوا :بلد حرام ،قال:
فأي شهر هذا ،قالوا :شهر حرام ،قال”:فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ،كحرمة يومكم هذا ،في بلدكم هذا،
أن التشريع الجنائي اإلسالمي وتطبيقه يساهم ّ
في شهركم هذا .25”...والمقصود ّ
بحظ وافر في دفع الضرر عن النسل
والعرض ،حيث ّ
حرمت االعتداء على األعراض سواء أكان ذلك بالقول أو الفعل ،وفي تشريع ح ّدي الزنا
إن الشريعة ّ
26
والقذف داللة واضحة على مقصد الشارع من حماية األعراض وحفظها.
خامسا :حفظ المال
كما هو شأن اإلسالم دائما مع النزعات الفطرية لإلنسان حيث يبيح إشباعها ويلبي مطالبها ضمن الحدود المعقولة ،مع
التهذيب والترشيد حتى تستقيم وتحقق الخير لإلنسان وال تعود عليه بالشر ،كان هذا شأنه مع نزعة حب التملك األصلية
في اإلنسان ,فقد أباح الملكية الفردية وشرع في ذات الوقت من النظم والتدابير ما يتدارك اآلثار الضارة التي قد تنجم عن
طغيان هذه النزعة من فقدان للتوازن االجتماعي ،وتداول للمال بين فئة قليلة من المجتمع ،ومن النظم التي وضعها ألجل ذلك
نظم الزكاة واإلرث والضمان االجتماعي ،ومن ثم اعتبر اإلسالم المال ضرورة من ضروريات الحياة اإلنسانية ،وشرع
من التشريعات والتوجيهات ما يشجع على اكتسابه وتحصيله ،ويكفل صيانته وحفظه وتنميته ،وذلك على النحو التالي:
وسائل الحفاظ على المال إيجادا وتحصيال:
1ـ الحث على السعي لكسب الرزق وتحصيل المعاش فقد حث اإلسالم على كسب األموال باعتبارها قوام الحياة اإلنسانية
واعتبر السعي لكسب المال -إذا توفرت النية الصالحة وكان من الطرق المباحة -ضربا من ضروب العبادة وطريقا
{ه َو الَّ ِذي َج َع َل لَ ُك ُم ْ َ
ض َذلُ ً
ول َفام ُ
للتقرب إلى اهلل قال تعالىُ :
ال ْر َ
ْشوا ِفي َم َنا ِك ِب َها َو ُكلُوا ِم ْن ِر ْز ِق ِه}الملك 15وقال تعالى:
ْ
َ
َّ
َت َّ َ َ
َ
ض َوا ْب َت ُغوا ِم ْن َف ْ
ض ِل اللِ}الجمعة.10
ضي ِ
{فإِ َذا ُق ِ
الصل ُة فا ْن َت ِش ُروا ِفي ال ْر ِ
2ـ أنه رفع منزلة العمل وأعلى من أقدار العمال ،قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :ما أكل أحد طعاما قط خيرا من
عمل يده وإن نبي اهلل داود كان يأكل من عمل يده» ، 27وقرر حق العمل لكل إنسان وجعل من واجب الدولة توفير العمل
لمن ال يجده ،كما قرر كرامة العامل وأوجب الوفاء بحقوقه المادية والمعنوية ،يقول صلى اهلل عليه وسلم« :أعطوا األجير
حقه قبل أن يجف عرقه» 28ويقول فيما يرويه عن ربه« :ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة :رجل أعطى بي ثم غدر ،ورجل
باع حرا فأكل ثمنه ،ورجل استأجر أجيرا ولم يوفه حقه» 29وقرر أن أجر العامل يجب أن يفي بحاجياته.
3ـ إباحة المعامالت العادلة التي ال ظلم فيها وال اعتداء على حقوق اآلخرين ،ومن أجل ذلك أقر اإلسالم أنواعا من العقود كانت موجودة
بعد أن نقاها مما كانت تحمله من الظلم ،وذلك كالبيع واإلجارة والرهن والشركة وغيرها ،وفتح المجال أمام ما تكشف عنه التجارب
االجتماعية من عقود شريطة أن ال تنطوي على الظلم أو اإلجحاف بطرف من األطراف أو تكون من أكل أموال الناس بالباطل.
وسائل المحافظة على المال بقاء واستمرارا:
 25صحيح البخاري  212/2و صحيح مسلم 1306/3
 26ينظر :مقاصد التشريع الجنائي اإلسالمي حسن بن إبرهيم الهنداوي ص22
 27صحيح البخاري 74/3
 28اسنن ابن ماجة  511/3وهو حديث حسن لغيره
 29صحيح البخاري  73/2و صحيح مسلم 1306/3
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 /1ضبط التصرف في المال بحدود المصلحة العامة ومن ثم حرم اكتساب المال بالوسائل غير المشروعة والتي تضر
الربَا}البقرة 275وقال:
ْع َو َح َّر َم ِّ
باآلخرين ،ومنها الربا لما له من آثار تخل بالتوازن االجتماعي ،قال تعالىَ { :وأَ َح َّل اللَُّ ْال َبي َ
ْ
َاط ِل} البقرة.188
{ َو َل َتأ ُكلُوا أَ ْم َوالَ ُك ْم َب ْي َن ُك ْم ِب ْالب ِ
ار ُق
 /2كما حرم االعتداء على مال الغير بالسرقة أو السطو أو التحايل وشرع العقوبة على ذلك قال تعالىَ { :و َّ
الس ِ
ار َق ُة َف ْاق َطعُوا أَ ْي ِد َي ُه َما}المائدة 38وأوجب الضمان على من أتلف مال غيره قال صلى اهلل عليه وسلم« :كل المسلم
َو َّ
الس ِ
على المسلم حرام دمه وماله وعرضه».30
 /3منع إنفاق المال في الوجوه غير المشروعة ،وحث على إنفاقه في سبل الخير ،وذلك مبني على قاعدة من أهم قواعد
النظام االقتصادي اإلسالمي وهي أن المال مال اهلل وأن الفرد مستخلف فيه ووكيل قال تعالىَ { :وأَ ْن ِف ُقوا ِممَّا َج َعلَ ُك ْم
وه ْم ِم ْن َمال َّ
اللِ الَّ ِذي آ َت ُ
ين ِفي ِه}الحديدَ { ، 7وآتُ ُ
ُس َت ْخلَ ِف َ
اك ْم}النور ,33ومن ثم كان على صاحب المال أن يتصرف في ماله
مْ
ِ
َ
َ
في حدود ما رسمه له الشرع ،فال يجوز أن يفتن بالمال فيطغى بسببه ألن ذلك عامل فساد ودمار قال تعالىَ { :وإِذا أ َر ْد َنا
أَ ْن نُ ْهلِ َك َق ْري ً
َة أَ َم ْر َنا م ْ
َّر َن َ
يرا}اإلسراء 16وال يجوز له أن يبذر في غير
اها َت ْد ِم ً
ُت َر ِفي َها َف َف َس ُقوا ِفي َها َف َح َّق َعلَ ْي َها ْال َق ْو ُل َفدَم ْ
ْ
ِّ
ِّ
َّ
ُ
َ
ين كانُوا إِ ْخ َو َ
يرا إِ َّن ال ُمبَذ ِر َ
ين} اإلساء26و. 27
طائل قال تعالىَ { :و َل تبَذ ْر َت ْب ِذ ً
ان الشي ِ
َاط ِ
 /4سن التشريعات الكفيلة بحفظ أموال القصر والذين ال يحسنون التصرف في أموالهم ،من يتامى وصغار حتى يبلغوا
اح َفإِ ْن آ َن ْستُ ْم ِم ْن ُه ْم ُر ْش ًدا
سن الرشد ومن هنا شرع تنصيب الوصي عليه قال تعالىَ { :وا ْب َتلُوا ْال َي َتا َمى َحتَّى إِ َذا بَلَ ُغوا النِّ َك َ
َ
ْر}البقرة 220ومن ذلك الحجر
ص َل ٌح لَ ُه ْم َخي ٌ
َسأَلُو َن َك َع ِن ْال َي َتا َمى ُق ْل إِ ْ
ْه ْم أَ ْم َوالَ ُه ْم}النساء 6وقال تعالىَ { :وي ْ
َفا ْد َفعُوا إِلي ِ
َ
َّ
َُّ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
ارزق ُ
وه ْم ِفي َها
السف َها َء أ ْم َوالك ُم ال ِتي َج َعل الل لك ْم ِقيَامًا َو ْ
على البالغ إذا كان سيئ التصرف في ماله قال تعالىَ { :ول ت ْؤتوا ُّ
َو ْ
ْر ً
اك ُس ُ
وفا}النساء.5
وه ْم َو ُقولُوا لَ ُه ْم َق ْو ًل َمع ُ
 /5تنظيم التعامل المالي على أساس من الرضا والعدل ومن ثم قرر اإلسالم أن العقود ال تمضي على المتعاقدين إال
ْ
َاط ِل إِ َّل أَ ْن َت ُك َ
إذا كانت عن تراض وعدل ولذلك حرم القمار قال تعالى{:يَاأَُّي َها الَّ ِذ َ
ون
ين آ َمنُوا َل َتأ ُكلُوا أَ ْم َوالَ ُك ْم َب ْي َن ُك ْم ِب ْالب ِ
اض ِم ْن ُك ْم}النساء29
ِت َج َ
ار ًة َع ْن َت َر ٍ
 /6الدعوة إلى تنمية المال واستثماره حتى يؤدي وظيفته االجتماعية وبناء على ذلك حرم اإلسالم حبس األموال عن
َش ْر ُه ْم ب َع َذ َ
ض َة َو َل يُ ْن ِف ُقو َن َها ِفي َسبيل َّ
ون َّ
ين ي ْ
اللِ َفب ِّ
الذ َه َب َو ْال ِف َّ
َك ِن ُز َ
التداول وحارب ظاهرة الكنز قال تعالىَ { :والَّ ِذ َ
يم}
ِ ِ
ِ ٍ
اب ألِ ٍ
التوبة 34وبهذه التشريعات كلها حفظ اإلسالم المال وصانه عن الفساد حتى يؤدي دوره كقيمة ال غنى عنها في حفظ نظام
الحياة اإلنسانية ،وتحقيق أهدافها الحضارية واإلنسانية .شأنه في ذلك شأن كل المصالح السابقة التي تمثل أساس الوجود
اإلنساني وقوام الحياة اإلنسانية ومركز الحضارة البشرية ،والتي بدون مراعاتها وحفظ نظامها يخرب العالم وتستحيل
الحياة اإلنسانية ويقف عطاؤها واستثمارها في هذا الوجود.
فالتحريم ألكل أموال الناس بالباطل قصد به حماية المال وحفظه ،بل ّ
إن الشريعة قد بلغت الغاية في حفظ المال ،حيث سنّت لمن
وقع اعتداء على ماله أن يدفع هذا الضرر عن ماله ،ولو بمقاتلة المعتدي ،وإن أدى ذلك إلى القتل .فـ”عن أبي هريرة رضي اهلل
عنه قال”:جاء رجل إلى رسول اهلل  .rفقال :يا رسول اهلل! أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال “فال تعطه مالك” قال :أرأيت
إن قاتلني؟ قال “قاتله” قال :أرأيت إن قتلني؟ قال “فأنت شهيد” قال :أرأيت إن قتلته؟ قال “هو في النار”.31
ّ
ّ
وتوعد الفاعل لذلك بالعذاب األليم يوم الحساب ،بل قد احتاطت
ولكن الشريعة لم تقف عند تحريم أكل األموال بالباطل،
فشرعت عقوبة زاجرة عن االقتراب من أموال اآلخرين ،وأخذها
في حفظ مقصد المال ،حيث س ّدت ذريعة االعتداء عليه ّ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
ً
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ارقة فاقطعُوا أ ْي ِد َي ُه َما َجزاء ِب َما ك َسبَا نكاال م َ
ِّن
ارق َو َّ
السرقة بقوله تعالىَ :و َّ
ظلما وعدوانا .ولقد ح ّدد الشارع عقوبة ّ
الس ِ
الس ِ
ّ
الل َواللّ َعز ٌ
السرقة وح ّد الحرابة ،حيث ّ
إن أغلب
يز َح ِكي ٌم( .المائدة .)38:فهذه العقوبة الشرعيّة لم ترد في الشريعة إال في ّ
ِ
العقوبات الشرعيّة تكون بالجلد أو القصاص“ .وأما القطع فجعله عقوبة مثله ً
السارق ،فكانت عقوبته به أبلغ
عدال ،وعقوبة ّ
وأردع من عقوبته بالجلد ،ولم تبلغ جناية ح ّد العقوبة بالقتل ،فكان أليق العقوبات به إبانة العضو الذي جعله وسيلة إلى
ومسلحة ،فهذه أمرها أكبر ضررا من
السرقة جماعيّةّ ،
أذى الناس ،وأخذ أموالهم”  .وزيادة على ذلك ،فقد تكون جريمة ّ
السرقة الفرديّة ،وفسادها يع ّم المجتمع كلّه أو يكاد .ولذا ،فقد غلّظت الشريعة عقوبة هذا النوع من الجرائم بما يتناسب مع
ّ
 30صحيح مسلم 1986/4
 31صحيح مسلم 124/1

السرقة الكبرى أو قطع الطريق .فهذه الجريمة وردت عقوبتها
حجم الجريمة وجرمها ،والتي تعرف بجريمة الحرابة أو ّ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
ُ
ْ
ْ
ً
ُ
َّ
َ
َ
َ
َ
ارب َ
في قول اهلل تعالى :إِنَّ َما َج َزاء الَّ ِذ َ
ْ
يه ْم
د
ي
أ
ع
ط
ق
ت
و
أ
ُوا
ب
ل
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ي
و
أ
وا
ل
ت
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ي
ن
أ
ادا
س
ف
ض
ر
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ي
ف
ن
و
ع
َس
ْ
ْ
ين ي َ
ْ َ
ِ َ
ُون اللّ َو َر ُسولَ ُه َوي ْ َ ْ ِ
َ ِ ِ
ُح ِ
َ
ِّن ِخ ٍ َ
ْ
َوأَ ْر ُجلُهُم م ْ
ض َذلِ َك لَ ُه ْم ِخ ْز ٌي ِفي ُّ
اآلخ َر ِة َع َذ ٌ
اب َع ِظي ٌم (المائدة.)33:
الد ْنيَا َولَ ُه ْم ِفي ِ
الف أ ْو يُن َف ْوا ِم َن األ ْر ِ
السارق وعدوانه أعظم ض ّم إلى قطع
ومن حكمة الشريعة ،ومحاسن أحكامها أنه “لما كان ضرر المحارب أش ّد من ضرر ّ
ّ
يده قطع رجلهّ ،
ْ
وشر يده التي بطش بها ،ورجله التي سعى بها ،وشرع أن يكون ذلك من خالف لئال يفوِّت
ليكف عدوانهّ ،
ً
شق ،ورجالمن ّ
بأن أبقى له يدا من ّ
ليه منفعة ّ
الشق بكمالهّ ،
فكف ضرره وعدوانه ،ورحمه ْ
شق” .
فالمتأمّل في هاتين العقوبتين الشرعيتين يالحظ ّ
أن مقصد الشارع حفظ أموال األمة على المستوى الفردي والجماعي
ّ
السارق
السرقة المتمثل في قطع يد ّ
على ح ّد سواء ،فيدفع بهما الضرر عن األموال سواء العام منها أو الخاص .فح ّد ّ
ّ
يكون في االعتداء على أموال األفراد ،بينما ح ّد الحرابة يكون في االعتداء على المجتمع كله .فالحرابة فيها ضرر عام
على المجتمع ،إذا تؤ ّدي إلى إخافة السبيل ،والقتل ،وسرقة أموال الناس بالغلبة والقهر ،بحيث تتعطل مصالح الناس،
وتضطرب أمور معيشتهم ،لذلك جعل الشارع للمحاربين عقوبة فيها غلظة وش ّدة لعظم ضرر هذه الجريمة .ولذا ،كان
من واجبات اإلمام ْ
الرفاق ،وانحصر الناس في البالد ،وظهرت
أن يحارب المحاربين“ ،فإذا اظطربت الطرق ،وانقطعت ِّ
ّ
ِّ
المهم ،وليوكل
دواعي الفساد ،ترتب عليه غالء األسعار ،وخراب الديار ،وهواجس الخطوب الكبار ،فلينهض اإلمام لهذا
ِّ
يخفون ،وإذا حزب خطب ال يتواكلون” من أجل ردع المحاربين ّ
الذين ّ
وكفهم عما يلحق الناس من األذى في أنفسهم،
ومعاشهم ،وأموالهم ،وطرقاتهم .والمقصود ّ
السرقة والحرابة له أثر كبير في حفظ أموال األمة جميعا،
أن تشريع ح ّدي ّ
وحماية هذا المقصد الشرعي من ْ
أن يتطرق إليه ضرر يفسده ،ويمنع االنتفاع به على وجه مشروع.
فإن ّ
والخالصةّ :
كل جريمة حرمتها الشريعة ،ونصت على عقوبة دنيويّة لها ألنها تدخل ضررا على الدين أو النفس أو
ّ
النسل أو العقل أو المال .والحاصل ّ
أن من مقاصد الشارع حماية المجتمع ،ووقايته من انتشار الفساد ،ودرأ كل شيء
يعود بالضرر على الفرد والمجتمع .إذن ،فالشريعة ليست بنكاية للناس بل رحمة لهم بمعنى ّ
أن مختلف تشريعاتها في
األمور كلّها إنما يتجلى فيها معنى الرحمة والرأفة بالناس حتى التشريعات المتعلقة بالجنايات ،وما وضعته الشريعة لها
من عقوبات تمثّل عين الرحمة إذ ّ
السالم دفع المظالم من بين
“إن من أعظم المقاصد التي قصدت ببعثة األنبياء عليهم ّ
الناسّ ،
فإن تظالمهم يفسد حالهم ،ويضيق عليهم” فكانت العقوبات الشرعيّة محققة لهذا المقصد العظيم أتم التحقيق.
ومن ث ّم ،نصل إلى ما قررناه آنفاً من كون العقوبات وإن كانت في ظاهرها أذى يلحق بالجاني ،ولكنها في باطنها تحقيق
مصلحة عظيمة تتمثل في دفع المفسدة عن المقاصد بأنواعها ،والتي جاءت أحكام الشريعة اإلسالميّة ومبادئها لحفظها.
فتكون هذه العقوبات وأثرها في حفظ مقاصد الشريعة يتمثّل في س ّد ذريعة الضرر من أن تطالها ،حيث ّ
إن “س ّد الذريعة
موقعه وجود المفسدة”  .إذن ،فدخول المفسدة على مقاصد الشارع اقتضت تشريع عقوبات مق ّدرة من قبل الشارع من
شأنها ْ
أن يكون لها أثر في دفع الضرر عنها ،وحمايتها من الفساد كما بيّنت سابقا.32
المطلب الثاني :العقوبات التعزيريّة تع ّزز حفظ المقاصد الشرعية
لم تضع الشريعة عقوبات مق ّدرة والمتمثّلة في الحدود والقصاص إال لعدد قليل من الجرائم مراعيّة في ذلك عظم الجريمة
من حيث ما تحدثه من فساد ،وتخلّفه من ضرر  ,السيما الضروريات الخمس التي جاءت تشريعات اإلسالم لحمايتها،
وحفظها كما بيّنت سابقاً.
وأما بقيّة الجرائم فقد فوّضت أمر تحديد عقوباتها ،وتطبيقها لإلمام أو من ينوب عنه مثل القاضي ،وهذا النوع من
يسمى بالتعزير .و”التعزير تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود ،ويختلف حكمه باختالف حاله  ،وحال
العقوبات ّ
فاعله ،فيوافق الحدود من وجه أنه تأديب استصالح وزجر ،يحتلف بسحب اختالف الذنب”  .ولذا ،فالتعزير عقوبة غير
مق ّدرة شرعا فهي قابلة للتغيّر من حال إلى أخرى ،ومن عصر إلى آخر ،فضال عن أنها قابلة للزيادة والنقصان ،والتغليظ
والتخفيف على وفق ما تقتضيه المصالح الشرعيّة ،وسياسة البالد والعباد .ومن ث ّمّ ،
فإن التشريع الجنائي اإلسالمي فيه
سعة ومرونة ،حيث ّ
إن العقوبات المق ّدرة من قبل الشارع قليلة األمر الذي يجعل للعقوبة التعزيريّة مجاال واسعا إليقاعها
فضال عن مرونة في تغيير العقوبة التعزيريّة من حين إلى آخر ألنها ال تكتسب صفة الثبات والديمومة كما هو الحال
بالنسبة للحدود والقصاص.
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أن التعزير جزء من العقوبة في التشريع اإلسالميّ ،
وبما ّ
فإن ما سبق ذكره في فلسفة العقوبة في التشريع الجنائي ،وما
تحققه من دفع الضرر عن مقاصد الشريعة ،وحمايتها من ّ
أي فساد قد يصيبها ،فذلك كلّه ينطبق على التعزير .فالتعزير
ُ
“شرع للزجر المحض ليس فيه معنى تكفير الذنب ،بخالف الحدود ّ
فإن معنى الزجر فيها يشوبه معنى التكفير للذنب” .
ّ
ولكن للتعزير مقاصد أخرى تكمّل ما قررته سابقا بحيث يكون له أثر في دفع الضرر عن مقاصد الشريعة ،وحمايتها من
المفاسد التي يمكن أن تتطرق إليها .ومن ث ّم ،فيكون للعقوبات التعزيريّة مكانة مهمّة في التشريع الجنائي اإلسالمي ،ال
الغض من مكانتها .وقد بان لي بعد التأمّل في ّ
ّ
كل من العقوبات المق ّدرة من قبل الشارع ،وغير المق ّدرة
يمكن إغفالها أو
ً
أن للعقوبات التعزيريّة ثالثة وظائف رئيسة يمكن ْ
ّ
أن تلحق بأثر العقوبة المق ّدرة سواء أكانت ح ّدا أم قصاصا في دفع
الضرر عن مقاصد الشريعة ،فيكون النظام الجنائي حينها نظاما كامال يدرأ الضرر ،ويمنع الفساد منعا محكما .وعليه،
ّ
فإن الوظائف الرئيسة للعقوبات التعزيريّة كاآلتي:
ـ الوظيفة األولىّ :
سن عقوبات للجرائم والمعاصي التي لم يرد فيها عقوبة مق ّدرة شرعاً :سبق بيان أنواع المعاصي،
وموقف الشريعة منها من حيث العقوبات .وبناء على ذلك ،فليس ّ
كل معصية أو جريمة ق ّدرت لها الشريعة عقوبة ،بل إنّ
تقدير العقوبات كان في عدد قليل من الجرائم الكبرى ،فضال عن ّ
أن بعض المعاصي قد جعلت لها الشريعة كفارات .وأما
ّ
ّ
ّ
بقيّة المعاصي وهي كثيرة جدا بالنسبة للمعاصي التي لها عقوبة مقدرة ،فإن الشريعة لم تضع لها عقوبة معيّنة ومحددة،
أن يتولى ذلك بما يحقق مقصد الشارع من تشريع العقوبات .ومن ثمّ ،
بل تركت تقديرها لولي األمر ْ
فإن من يتولى أمر
ْ
ْ
تقدير العقوبة التعزيريّة ينبغي عليه أن يسلك مسلك الشريعة في وضع العقوبة وتقديرها ،وأن ينظر لما فيه مصلحة،
وحفظ مقاصد الشريعة.
ولذا ،فإنه يتعيّن على من يتولى أمر المسلمين في ّ
كل عصر أن ِّ
يقدر عقوبات تعزيريّة لمن يرتكب معاصي ،ويقترف
جرائم غير منصوص على عقوبتها في القرآن الكريم أو السنّة النبويّة .وعليه ،فتكون “التعزيرات دفعا لمفاسد المعاصي
والمخالفات ،وهي إما حفظ لحقوق اهلل أو لحقوق العباد أو ّ
للحقين جميعا”.
أن ّ
والمقصود ّ
سن عقوبات للمعاصي والجرائم التي لم يرد فيها عقوبة مق ّدرة شرعاً يكون لها أثر ّ
قوي في دفع الفساد عن
إن المسلم إذا علم ّ
مقاصد الشريعة وحمايتها ،حيث ّ
أن أي جريمة يرتكبها سيناله من جرائها عقوبة ولو لم يرد في الشريعة
تقديرها ،فإنه يمتنع عن ذلك ،وإن سوّلت له نفسه واجترحها ،فتقع عليه عقوبة تعزيريّة تردعه عن العود إلى مثلها.
إن وظيفة العقوبات التعزيريّة ال تتوقف عند ّ
ـ الوظيفة الثانيّة :تغليظ العقوبةّ :
سن عقوبات للمعاصي والجرائم التي لم
يرد فيها عقوبة مق ّدرة شرعاً ،بل تتعداها إلى وظيفة أخرى في غاية األهميّة وهي تغليظ العقوبة .ومعنى ذلك ّ
أن العقوبة
التعزيريّة قد تستخدم مع الحدود والقصاص ،إذا لم تفلح تلك العقوبات في ردع الناس ،وزجرهم عن ارتكاب جريمة بعينها
 .وتظهر أهميّة هذه الوظيفة للعقوبة التعزيريّة أنها تكون من باب التشديد في إيقاع العقوبة ،وتقوية لمقصد العقوبة المق ّدرة
شرعا وأعني بذلك زجر الناس ومنعهم من ارتكاب الجرائم ،وس ّدا لذريعة انتشارها في المجتمع ،وشيوعها بين الناس.
وسبب ذلك أنه قد يكون بين أفراد المجتمع اإلسالمي طائفة من الناس ال تزجرهم العقوبات الح ّدية ،فحينها تغلّظ العقوبة
بالتعزير ليتحقق مقصد العقوبة ،وغايتها في التشريع اإلسالمي .ولذا ،فالتعزير يدخل في باب السياسة الشرعيّة التي
تصرفاتهم بما يالئم مقصد الشارع وأحكامه.
يقصد بها إصالح الخلق ،وتهذيب
ّ
فالسياسة إذا قصد بها في تشريع أحكام فيها زجر وردع وتأديب ولو بالقتل يكون تعريفها كما يلي :السياسة تغليظ جناية
لها حكم شرعي حسماً لما ّدة الفساد...وهي سياسة اإلمام بفرضه نظماً للزجر والتأديب ْ
بأن يغلِّظ جزاء جناية لها حكم
ّ
شرعي كي يحسم بذلك الفساد ،ويقضي على عبث المجرمين ،ويحقق االستقرار الذي هزته األيدي اآلثمة بتكرارها
ارتكاب الجرائم والمخالفات الشرعيّة.
فكان التعزير زيادة في العقوبة المق ّدرة لتشديدها وتغليظها حتى تردع الجاني إذا تكرر منه اقتراف للجرائم ،ولوحظ
تماديه فيها ،وأتبع الجريمة الجريمة .ولقد نبّه على هذا األمر اإلمام ابن تيميّة بقوله”وأما المعاصي التي ليس فيها ح ّد
كفارة ّ
مق ّدر وال ّ
الصبي ،والمرأة األجنبيّة ،أو يباشر بال جماع...فهؤالء يعاقبون تعزيراً وتنكيال وتأديباً ،بقدر
كالذي يقبّل
ّ
ما يراه الوالي ،على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته ،فإذا كان كثيرا زاد في العقوبة ،بخالف ما إذا كان قليال،
ّ
المقل من ذلك”  .ولذا ،فتكون
وعلى حسب حال المذنب ،فإذا كان من المدمنين على الفجورِ ،زيد في عقوبته ،بخالف
للتعزير وظيفة في غاية األهميّة تتمثّل في كونها تكمّل مقصد التشريع اإلسالمي للعقوبات المق ّدرة شرعا ،وتقوّي أثرها
في دفع الضرر عن مقاصد الشريعة.

ـ الوظيفة الثالثة :الوقاية :العقوبة التعزيريّة لها وظيفة أخرى فضال عمّا سبق ذكره وهي وظيفة وقائيّة ،حيث إنها تع ّد
بمثابة حماية لمقاصد الشريعة من ضرر ّ
متوقع حدوثه .فالعقوبة التعزيريّة قد تكون مع العقوبة المق ّدرة من قبل الشارع
قصد تغليظها وتشديدها لمنع انتشار الجرائم وشيوعها ،وقد تكون في الجرائم والمعاصي التي ليست لها عقوبة مق ّدرة
في الشريعة .ولذا ،فيشرع ّ
سن عقوبات ّ
ألي جريمة أو معصيّة غير منصوص على عقوبتها من باب التعزير لوقاية
ّ
مقاصد الشريعة وحمايتها فضال عن ّ
“أن التعزير يختلف باختالف األعصار واألمصار” ،األمر الذي يجعل في سنه سعة
ومرونة .وعليه ،فتكون العقوبات التعزيريّة بمثابة إجراءات وقائيّة يمكن أن تحول بين الجرائم وارتكابها ،وتكون س ّدا
منيعا أمام وقوع كثير من الجرائم ذات الضرر العظيم ،والفساد الكبيرّ .
يقرب لنا المقصود بهذه
ولعل ضرب مثال لذلك ِّ
الوظيفة الوقائيّة للعقوبة التعزيريّة ،فأقول ّ
يقرب منه من قول أو فعل فقال تعالى:
وحرم كل ما ِّ
حرم الزناّ ،
إن اهلل تعالى قد ّ
ال َت ْق َرب ْ
ً
َو َ
ُوا ِّ
الز َنى إِنَّ ُه َك َ
اح َش ًة َو َساء َس ِبيال (اإلسراء .)32:
ان َف ِ
ّ
يقرب المرء من ارتكاب فاحشة الزنا ،فيشرع ّ
فكل أمر يمكن ْ
والتعرض للنساء،
سن عقوبة تعزيريّة له مثل الخلوة،
ّ
أن ّ
وتحرض على ارتكابه.
تقرب من الزنا،
ّ
والخضوع بالقول الفاحش ،والقبلة دون جماع وغيرها من األقوال واألفعال التي ِّ
فـ ّ
تمس العرض ،تعتبر في الشريعة اإلسالميّة من المعاصي التي ليست فيها عقوبة
“كل ما دون الوقاع من األفعال التي ّ
مق ّدرة فيجب فيها التعزير”  .فإذا وضعت عقوبات تعزيريّة لمثل هذه األمورّ ،
فإن كثيرا من الناس تعظهم هذه العقوبات،
وتزجرهم عن ارتكابها ،وتمنعهم من الوقوع فيها .والمقصود ّ
أن العقوبات التعزيريّة تعتبر من التدابير الوقائيّة التي يمكن
33
أن تساهم إلى ح ّد كبير في منع كثير من الجرائم التي لها ضرر كبير على مقاصد الشريعة.
خاتمة
في أهم ما توصل إليه البحث من نتائج:
العقوبة هي الجزاء الذي يستحقه الجاني نظير ما وقع عنه من معصية ألمر الشارع ،أو نهيه سواء أكان هذا الجزاء مقدرا
من قبل اهلل سبحانه وتعالىً ،
حقا هلل أو للعبد ،أو كان مقدرا من قبل ولي األمر بما خول اهلل له من سلطة.
العقوبات نوعان :عقوبات مقدرة :وهي التي قدر لها الشرع نوعاً ومقداراً معيناً وهي القصاص ،والحدود الخمسة  ,و
عقوبات غير مقدرة وهي التعزيرات :وهي التي لم يحدد لها الشرع نوعاً وال مقداراً معيناً ،وإنما فوضها إلى تقدير الحكام
لتطبيق ما يرونه محققاً للمصلحة بحسب ظروف الجاني والجناية.
تعتبر العقوبة من األمور الضرورية للمجتمعات ،وال يمكن أن يعيش مجتمع دون أن تفرض فيه عقوبة ،فكما أن الجريمة
جزء من المجتمع مالزمة له وال يتصور وجود مجتمع بدون جريمة فكذلك ال يتصور وجود مجتمع بدون عقوبة،
فالعقوبة تعتبر رد فعل للجريمة.
العقوبات في التشريع اإلسالمي عبارة عن زواجر للجاني وغيره على ح ّد سواء ,وكذلك ّ
خاصة
فإن العقوبة فيها رحمة ّ
بالجاني إذ هي من الجوابر ،وهي بذلك تع ّد من خصائص شريعة اإلسالم .ومعنى ذلك ّ
أن العقوبة تجبر ما وقع فيه المسلم
من اإلثم بسبب المعصيّة التي اجترحها ،وتدفع عنه ما قد يصيبه من العذاب في اآلخرة.
أحكام الشريعة كلّها سواء أكانت أوامر أو نواهي أو مباحات إنما تقصد إلى المحافظة على مصالح الناس سواء بجلب
كل ما فيه منفعة لهم أو دفع ّ
ّ
مضرة عنهم.
كل ما فيه
ّ
الجرائم التي سنت لها الشريعة عقوبة دنيويّة تع ّد من الجرائم الكبرى التي يجب دفع أذاها عن المجتمع ،وال تندفع إال
أن ّ
بوضع عقوبة رادعة زاجرة .وسبب ذلكّ ،
كل جريمة نص عليها الشارع الحكيم ،وحد ّد لها عقوبة عادلة  -تؤثرعلى
المصالح الضروريّة الخمسة ,وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال .وكذلك العقوبات التعزيريّة فانها ّ
تعزز
حفظ المقاصد الشرعية.
الجزء المتعلق بالعقوبات في الشريعة اإلسالميّة صالح للتطبيق في عصرنا الحالي ،وفي المستقبل كما كان صالحاً ّ
كل
الصالحيّة في الماضي ،بل لعلنا اليوم في حاجة آكد من قبل لتطبيقه نظرا لعموم الجنايات وانتشارها في المجتمعات
اإلنسانيّة .
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“Ey aklıselim sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır.
Nitekim bu sayede sakınıp korunmuş olursunuz.” (el-Bakara, 179)
İslam’da cezaî düzenlemelerin terbiyevî bağlamı şudur: Şeriatın binası katlardan oluşur ve yasamanın temeli akidedir. Şeriatın tatbiki bir tek had cezaları ile olmaz. Din
binası ancak bütün bu katların ikamesi/tatbiki ile inşa edilebilir ve bu katlardan birini
yıkmak, tümünü yıkmak anlamına gelir. Şu halde, İslam’da cezaî yasama, bütünün
bir parçası olup, dini vücuda getiren diğer unsurlarla irtibatlıdır ve onun son mertebesine yerleşir. Bilincin, eğitim ve akide temelinin korunmaması halinde, hiçbir cezaî
düzenleme, bireyin suç işlemesini sınırlandırmakta başarılı olamaz. Çünkü, günlük
hayatta insanları bir şeyi yapmaya veya yapmamaya sevk eden en güçlü saik, ahlâk
ve takvadır. İşte bu saik sayesinde, kişi kendi kendini sınırlandırır ve ne kendine, ne
de başkalarına zarar vermez bir duruma gelir.1
Günümüzde eleştiri okları şeriata yönelmiş, hükümleri ve hukukî düzenlemeleri etrafında birtakım
şaibeler yaratılmış ve bu İslam-Arap devletlerinin çoğunda hukukçuları ve kanun adamlarını suç ve
cezaya ilişkin hükümlerde rabbanî sistemi bir kenara atarak onun yerine, suçu önleyemeyen ve suç
işleme oranını ve zararlı sonuçlarını azaltamayan; aksine, suç işlemeyi daha da artıran beşeri kanunları koymaya sevk etmiştir ki, tecrübe ettiğimiz olgular buna şahittir. İşte, şeriatın âdeta hırpalandığı
böyle bir zamanda, şeriattaki ceza hükümlerinin terbiyevî amaç ve hedeflerini ortaya koymak son
derece önem arz etmektedir.2
Bu bağlamda –ister ümmet olsun, ister halk- düşünce ve medeniyette derecesi ne olursa olsun, her
toplumun bir takım kanun niteliğinde kuralları olup, o toplum, -eğitime ilişkin hedeflerini hayata geçirebilmek için- malî işlemlerini, evlilik ve aile gibi kurumların hukuki temelini oluşturan3 medeni hukukunu (ahvâl-i şahsiye),4 caydırıcı cezalar koymak suretiyle, toplumdaki suçları tedavi etme yöntem ve
yolunu ve hayatın diğer bütün mesele ve problemlerini bu kurallara dayandırır.5
Hiçbir toplumda insanlar arasındaki bu muameleler, herkesin istediği şekilde düzenleyebileceği bir
serbestlikte bırakılmaz. Nitekim, Fransız filozof Jacques Benigne Bossuet şöyle demiştir: “Herkes
dilediğini yapma hakkına sahipse, hiç kimse dilediğini yapma hakkına sahip değil demektir. Efendinin
olmadığı yerde herkes efendidir. Herkesin efendi olduğu yerde ise, herkes köledir. Bu, gerçekleşmesi
tasavvur edilemeyen ve gerçekleşse dahi sürdürme imkânı bulunmayan bir durumdur. Çünkü neticede iş dönüp dolaşır ve yetki, güçlü olanın eline geçer, o da zayıflar hakkında dilediğince kararlar verir.”
1 Abdülkerim Zeydan, el-Medhal li-dirâseti’ş-şerî’ati’l-İslamiyye, Dâru’n-nehdati’l-Arabiyye, Kahire, 1977.
2 http://www.alukah.net/library/0/77976/#ixzz3XH6OuTsZ
3 Muhyiddin Abdülhamid, el-Ahvâlu’ş-Şahsiyye fi’ş-şerîati’l-İslamiyye, Dâru’l-kitâbi’l-Arabî, 1. Baskı, 1983.
4 Mohamed Salah Bey, “Le Droit de la Famille et le Dualisme Juridipue”, Revue Algerienne des Sciences Juridipues Economiques et Politiques,
Volume n 3, 1997.
5 Muhammed Kadri Paşa, Mürşidü’l-Hayrân ilâ ma’rifeti ahvâli’l-insân fi’l-muâmelâti’ş-şer’iyye, el-Matbaatu’l-Emîriyyetü’l-Kübrâ, Bulak, 1891
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İslam’dan önce Arap yarımadasında yaşayan Arap toplumu da birey ve toplumun, bir arada yaşama ve medeniyetin temelini oluşturan bu esasın dışında olmamıştır. Cahiliye dönemi Araplarında
toplumsal işleyişin esasını oluşturan kanun niteliğinde pek çok kural vardı. Hayatın farklı alanlarını
düzenleyen bu kuralları daha sonra İslam dini elden geçirerek adaletle bağdaşmayanları ilga etti,
faydalı bulduklarına ise hiç dokunmayıp aynen korudu. İslam dini, Arap toplumunun benimsediği bütün hukuk düzenini; özellikle de mutlu bir yaşam sürmeye uygun bir toplumun inşasına elverişli olan
kuralları değiştirmeye yeltenmedi. Bu bağlamda İslami yasamanın ve özellikle suç ve cezaya ilişkin
yasamanın eğitime dönük gayesi net bir şekilde görülmektedir.
Eğitim ölçütlerine göre cahiliye dönemi Araplarının kanun niteliğindeki kural ve ilkelerden payı, günlük yaşamın bazı pratik alanları ile sınırlıydı. O dönemde Araplar henüz toplu halde yaşamaya yatkın
bir ümmetin/toplumun vücut bulmasına imkân verecek bir noktaya gelmemişlerdi.
Dolayısıyla bu ve diğer sebeplerden dolayı İslam’a, şeriatına ve yasama fıkhına çok büyük ihtiyaç
vardı. Şu halde, İslam’da cezaî yasama, pedagojik amaçlarla, beş zarurîden birine veya herhangi bir
hakka karşı saldırıda bulunarak, şeriatın yasak kıldığı zararlı bir eylemle bireye veya topluma küçük
ya da büyük bir zarar veren kimseye uygulanacak olan zorunlu cezaları belirleyen şer’î hükümler
bütününden ibarettir. Bu hukuk sistemine göre, kendine veya başkalarına karşı suç işlenmesi halinde
suçlu, mağdura açtığı zararın bir benzerine maruz kalır. Bu ceza, bir suç için şer’an belirlenmiş olan
had cezası olabileceği gibi, had cezası veya kefaret belirlenmemiş olan suçlarda, suç işleyeni ıslah
edici/eğitici tazir cezası ya da maktulün kan bedeli olarak ve yakınlarının gönlünü hoş etmek için ödenen bir miktar mal gibi diyet cezası olabilir. Böylece, İslam Ceza Hukuku’nun eğitime dönük amacının
gölgesinde toplum istikrar bulur ve kısas insanların yaşamasına vesile olur.6
İslam Ceza Hukuku’nun ayırt edici özelliği, bir bütünün parçası olmasıdır. Şöyle ki İslam Hukuku,
kuşatıcı ve son derece zengin bir hukuk sistemi olup, şahsî fiiller, ibadetler ve toplumla ilişkiler de
dâhil olmak üzere bireyin bütün tasarruflarına hükmettiği gibi, İslam devletinin diğer devletlerle ilişkilerini de düzenleyerek, uyulması gereken kurallar koyar. Çünkü İslam, kelimenin tam anlamıyla
din, ahlâk ve devlettir. Onun koyduğu kurallar arasında genel veya özel; bireyle veya toplumla ilişkili
olan hükümler mevcuttur. Diğer yandan, İslam Hukuku’nda ibadetlere dair hükümler; muamelâta dair
hükümler; özel hukuk7 ve kamu hukuku hükümleri vardır. İslam’da, özel hukukun temeli olan medeni
hukukun yanı sıra ticaret hukuku, yargılama hukuku, devletler hususi ve umumi hukuku, anayasa
hukuku, idare hukuku, mali hukuk ve ceza hukuku vardır.
Bu bağlamda İslam Ceza Hukuku’nun da bir parçasını teşkil ettiği bütünün belirginleşmesi için
İslam Hukuku, kanunî meseleleri bütün kısımlarıyla ve muhtelif alt dallarıyla bir bütün olarak takdim etmiş, dâhilî ve haricî bütün işlerde İslam ümmetinin yetkin bir hukuk sistemi olmuştur. Ayrıca
bu hukuk, çağdaş kanunlar tarafından düzenlenen tek tek meseleleri içerdiği gibi, ilkeleri ve küllî
kaideleri bakımından da çok zengindir. Batılılar -ve özellikle de 1805 yılında medeni kanununu
yapan Fransa- normlarını belirlerken İslam Hukuku’ndan da istifade etmişlerdir. Nitekim, günümüzdeki medeni kanunların esasını, Fransız Medeni kanunu oluşturur. Bu kanunlar üzerinde,
Endülüs idare ve yargısında epeyce bir dönem hüküm süren Malik b. Enes’in mezhebi etkindir.
Bu mezhep, Mağrip bölgesinde günümüze değin varlığını devam ettirmiş olup, Endülüs bölgesi,
Avrupalı bilginlerin uğrak yeriydi. Orada İslami bilgiyi devşirir ve ışığından istifade ederlerdi. Diğer yandan Endülüs Avrupa’nın da bir parçasıydı. Bu vesile ile İslam Hukuku İspanya, Fransa ve
6 İbn Hacer el-Askalânî, Sübülü’s-selâm, thk. Tâhâ Abdurrauf Sad, II. Cilt, III. Cüz, Mektebetü’l-Meşhedi’l-Hüseynî ve’l-mektebetü’l-Afrîkiyye, ty.
7 Abdülmüheymin Yeken, el-Kısmu’l-hâs min kânuni’l-ukûbât, Kahire, Daru’n-nehdati’l-arabiyye, 1969.

İtalya’da hükme esas teşkil etmiş olup eğitime dönük bütün gayeleriyle İslam Ceza Hukuku da
bu bütünün bir parçasıydı.
Geçmişte Müslümanlar dünya liderliğini kaybedip, fıkıh bilginleri şer’î hükümlerde taklidi benimseyince, yasamada içtihat faaliyeti durdu ve fıkıh bilginleri günden güne kamusal hayatın dışında kaldı.
Aksi halde biz, bugün dinimizle ve geleneklerimizle bağdaşmayan ve İslam Hukuku’nun çok gerisinde olan8 beşeri kanunları benimsemek zorunda kalmazdık.
İslam Hukuku eski ve yeni beşeri kanunlarla karşılaştırıldığında pek çok açıdan onlara üstün olduğu
ortaya çıkar. Sözgelimi İslam Hukuku’nun üstün özelliklerinden biri hisbedir. Hisbe, bir anlamda bugünkü savcılık makamına denk düşen bir kurumdur. Bir diğer üstünlük yönü ise, tazir cezasıdır. Tazir
cezası, türünü ve miktarını belirleme yetkisi hakime bırakılmış bir ceza olup hakim, suçun ve suçlunun
koşullarına ve suç işleyen kişinin psikolojik durumuna uygun bir ceza belirler. Tazir cezası, İslam Hukuku’na mahsus olan ve günümüzde büyük hukukçular tarafından da savunulan bir ceza yöntemidir.
İslam Hukuku bazı önemli ilkeleri Roma Hukukun’dan önce ortaya koymuştur. Bu ilkelerden biri, salt
tarafların anlaşmasına dayalı olarak; yani ek bir prosedüre ve şekil şartlarına ihtiyaç duyulmaksızın
mülkiyetin el değiştirmesi ilkesidir. Bir diğer ilke ise irade yetkisi; yani sözleşmenin taraflarından her birinin iradesidir. Bir diğer ilke de günümüz hukuk sistemlerinde savcılık makamına tekabül eden hisbedir.
İslam Hukuku, gelişiminde Roma Hukuku’nun izlediği yolu izlememiştir. Roma Hukuku yukarıda da
söylediğimiz gibi salt âdetler bütünü olarak başlamış; yargısal süreçler ve şeklî uygulamalar neticesinde gelişmiştir. İslam Hukuku ise, indirilmiş bir Kitap ve Allah katından bir vahiy ile başlamış;
mantıkî kıyas ve nesnel hükümler yoluyla gelişmiştir. Ancak Müslüman hukukçular, tikel normlara
ilave olarak bir takım esaslar ve genel ilkeler çıkarmaları; yani aslî kaynaklardan nasıl hüküm çıkarılacağını öğreten Fıkıh usulü ilminin kurucusu olmaları itibarıyla, Roma hukukçularından ve hatta tüm
dünya hukukçularından apayrı bir yere sahiptir.
İslam’da Ceza Hukukunu da içeren yasama faaliyetine önem kazandıran özelliklerden biri de
hem toplumu, hem de bireyi koruma amacı güden toplumcu doğaya sahip bir yasama olmasıdır.
Nitekim ibadetlere dair hükümlerin konulması, alışverişin helal kılınması, ribanın/faizin yasaklanması, komşuyu gözetmenin, sözleşmelere uymanın emredilmesi, zinanın haram kılınması
ve toplumu korumak için had cezalarının konması gibi, bir yandan ferdin yararını ve salahını,
diğer yandan toplumun yararını hedefleyen ibadet ve muamelât hükümleri buna örnektir. İslam
Hukuku’na hakim olan tabiat, toplumsallıktır. Ömer İbnü’l-Hattab (r.a.) döneminde Irak toprakları
fethedilince, Müslümanlardan bir grup toprakların ve üzerindekilerin fetheden askerler arasında ganimet olarak taksim edilmesini istemişti. Fakat Hz. Ömer, bütün Müslümanların yararına
sarfedilmek üzere, haraç ve cizye vergisi ödemeleri şartıyla bu toprakları, sahiplerinin elinde
bırakmayı uygun gördü.9
İslam Ceza Hukuku eğitime dönük boyutlarıyla diyeti vacip kıldığı gibi, genel olarak İslam Hukuku
da çalışacak imkânı olmayan ve nafakasını karşılamakla yükümlü bir yakını bulunmayan her bir fakirin geçiminin, devlet hazinesinden karşılanmasını gerekli kılmıştır. Bu konuda, İslam gölgesi altında
yaşayan müslüman ile gayrimüslim arasında fark gözetilmemiştir. Ömer İbnü’l-Hattab, ödeme gücü
olmayan zimmîlerden cizyenin kaldırılmasını ve İslam topraklarında ikamet ettikleri sürece kendileri8 Abdülkadir Udeh, et-Teşrî’u’l-cinâiyyü’l-İslamî Mukâranen bi’l-kânuni’l-vad’î, Müessesü’r-risâle, Beyrut, I, 13. Baskı, 1994.
9 Nureddin Itr, Fikrü’l-müslim ve tehaddiyâtü’l-elfi’s-sâlise, Dâru’r-ru’ye, Dımeşk, 1. Baskı, 2002.
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ne ve ailelerine yetecek miktarda bir maaş takdir edilmesini emretmiştir. Bu uygulamada terbiyevi bir
tabiatın ve toplumsal dayanışmanın bulunduğu açıktır.
Yine İslam Hukuku, “Zarar ve bilmukabele zarar yoktur” kuralını İslam’ın gelişi ile birlikte tanırken, çağdaş hukuk sistemleri bunu, “hakkın kötüye kullanılması teorisi” adıyla çağlar sonra
ancak tanıyabilmiştir.
İslam Ceza Hukuku’nun ruhunu/özünü teşkil eden toplumsallık tabiatının kaynağı Kur’an-ı Kerim,
sünnet ve sahabe uygulamalarıdır.10 İslam Ceza Hukuku’nda toplumsallık esastır; çünkü bu hukukun
eğitime dönük içeriğinde ceza, başlı başına bir amaç olmayıp, önemli olan, nefis üzerinde ne ölçüde
etkili olacağıdır. Bununla birlikte, hiçbir suçu bulunmayan bir kişinin hayatı, hiçbir delil veya tanıklığa
dayanmaksızın bir mahkeme kararı ile karartılabilir. İslam Ceza Hukuku’nun terbiyevî amaçlarının
ve şeriatın tatbikini sağlayan insancıl ve adil ilkelerin rehberliğine başvurulması halinde ise, böyle bir
şey ya hiç olmaz ya da yok sayılacak kadar az olur.11 Özellikle de zanlının sahip olduğu haklar ve
toplumsal görevler de göz önüne alındığında, hakimin eğitime dönük amaçları dikkate almaksızın
verebileceği yanlış bir karar, şeriatın temelini oluşturan en basit esaslarla çelişir. Bütün bunlar, İslam
Hukuku’nun tatbikinde son derece temkinli olunmasını gerektiren hususlar olup, herhangi bir davaya
bakan hakimin verdiği kararda bağımsız, bilgili, görgülü, merhametli ve ciddi olmasını gerektirir. Çünkü İslam Ceza Hukuku’nun esasını hikmet oluşturur; hikmetin ise, başı Allah korkusudur.
Asr-ı saadet ve sahabe dönemi, İslam Hukuku’nun en önemli dönemiydi; çünkü bu dönemde şer’î
hükümlerin kaynağı Kur’an ve sünnetti. Asr-ı saadet ise, Mekke ve Medine olmak üzere iki dönemden
oluşuyordu. On iki yıl, beş ay ve on üç gün süren Mekke döneminde vahiy, dinin esaslarını beyan
etmeye, başlıca ahlâkî erdemleri emretmeye ve çirkin davranışları yasaklamaya yönelmiş; hukukî
nitelikteki pratik hükümlere ise çok az ve küllî bir şekilde temas edilmişti. Dokuz yıl, dokuz ay ve
dokuz gün süren Medine döneminde ise vahiy, müslümanların hayatını düzenlemek için gereken
hukuki nitelikli ayrıntılı hükümlere yönelmişti. Çünkü, Medine’de İslam devleti oluşmaya başlamıştı
ve bir yandan fertler arasındaki ilişkileri, bir yandan ise İslam devleti ile diğer toplumlar arasındaki
ilişkileri belirleyen yasal düzenlemelere ihtiyaç duyuluyordu. Medine’de İslam, Arap tarihinde ilk defa
devlet fikrini ortaya koydu ve devlet başkanına itaati bir yükümlülük kıldı. Nitekim, Allah (c.c.) şöyle
buyurmuştur: “Ey müminler! Allah’a itaat edin, aynı şekilde peygambere itaat edin. Yine tıpkı sizin gibi
mümin olan yetki ve otorite sahiplerine itaat edin.” (en-Nisâ, 59)
Ayrıca İslam Hukuku, devlet yönetimini şûrâ ilkesiyle kayıtlamıştır.12 Allah (c.c.) şöyle buyurur: “Onlar
işlerini birbirine danışarak yürütürler.” (Şûrâ, 38) “Toplum ve yönetim ile ilgili işlerde onlara danış.”
(Al-i İmran, 159) Hz. Peygamber (s.a.v.) de şöyle buyurmuştur: “Günah olan bir şey emredilmediği
sürece işitip itaat etmek bir görevdir. Yöneticinin günahı emretmesi halinde ise itaat yoktur.” Diğer
yandan İslam, Allah yolunda cihada davet etmiş, cahiliye anlayışıyla savaşmayı ise yasaklamıştır;
saldırıyı bertaraf etmek için savunma savaşını mubah kılmış, savaşta çocukların, yaşlıların ve kadınların öldürülmesini yasaklamıştır. Din adamlarının öldürülmesini ve öldürülen düşmanın burun ve
kulak gibi organlarının kesilmesini de yasaklamıştır. Ayrıca evlilik, boşanma, velayet, nafaka ve miras
gibi aile hükümleri koymuş,13 özgürlük alanlarını belirlemiş ve bunun için bazı ölçütler getirmiştir.14
10 Muhammed Muhyiddin, el-Kanunu’l-cinâî, Matbaatu Camiati’l-Kâhire ve’l-Kitâbi’l-Câmiî, 1981.
11 Ahmed Bisyûnî Ebu’l-Rûs, et-Tahkîku’l-cinâî ve’t-tasarrufu fiyhi ve’l-edilletü’l-cinâiyye, el-Mektebü’l-Câmiiyyü’l-hadîsü’l-erbita, el-İskenderiye, 2005.
12 Muhammed Yusuf Musa, el-Medhal li-dirâseti’l-fıkhi’l-İslamî, Kahire, Dâru’n-nehdati’l-arabiyye, 1967.
13 Abdülaziz Amir, el-Ahvâlü’ş-şahsiyye fi’ş-şeriati’l-İslamiyye, Dâru’l-fikri’l-Arabî, 1. Baskı, 1984.
14 İbrahim Rifat Cemal, el-Hukûk gayru’l-mâddiyye beyne’z-zevceyn, ed-Dâru’l-Câmiatu’l-cedîdetü li’n-neşr, el-İskenderiyye.

Bu dönemde yasamanın vahiyden başka kaynağı yoktur. Nitekim Kur’an’da bunu “O, heva hevesine
göre de konuşmuyor. Onun konuştukları kendisine indirilen vahiyden başka bir şey değildir.” (enNecm, 3-4), “Çünkü biz sana, her şeyi açıklayıp doğru yolu gösteren bir rehber indirdik” (en-Nahl, 89)
buyrukları ile tasrih edilmiştir.
Ayrıca “Ey peygamber! Rabbin tarafından sana indirilen ayetleri tebliğ et. Bunu yapmadığın takdirde
elçilik görevini yerine getirmemiş olursun.” (el-Mâide, 67) buyrularak Hz. Peygamber’e vahyi tebliğ etmesi emredilmiş; “Sana Kur’an’ı indirdik ki, kendileri için indirilen şeyin ne olduğunu insanlara
açıklayasın.” (en-Nahl, 44) buyrularak vahyi beyan etmesi emredilmiştir. Bu dönemde yasama, ya
bir olayın vukuu veya sorulan bir soru üzerine geliyordu ya da herhangi bir olay ve soru olmaksızın
aile, suç ve ceza gibi herhangi konuyla ilgili hükümler indiriliyordu.15 Namaz ve zekâtın emredilmesi
ve faizin ve şarabın haram kılınması örneklerinde olduğu gibi, bu dönemde yasamanın en belirgin
özelliklerinden biri tedricîlikti.16
Sahabe dönemi, h. 11 yılında Hz. Peygamber’in (s.a.v.) vefatıyla birlikte başlayıp, hicri I. yüzyılın sonlarında nihayete eren yaklaşık doksan yıllık bir dönemdir. Bu dönemin ayırıcı özelliği İslam devletinin
topraklarının genişlemesi ve bugünkü Suriye, Mısır, Irak ve İran’ı içine alan bölgenin fetihler yoluyla
İslam topraklarına katılmasıydı. Bu bölgeler birbirinden çok farklı kültür ve medeniyetlere sahipti. Bu
yüzden İslam toplumu yepyeni meselelerle karşılaştı ve bunları çözüme kavuşturmak için içtihat faaliyetine ihtiyaç duyuldu. Bu sebeple sahabeden, yeni ortaya çıkan bütün meseleleri kuşatan, içtihada
dayalı pek çok fetva sadır oldu. Bununla birlikte sahabe, bir takım fıkhî meseleler varsayarak bunlara cevap aramakla meşgul olmadı. Aksine onlar, bilfiil gerçekleşmiş olan olaylara cevap vermekle
yetiniyorlardı. Hz. Ebu Bekir ile Hz. Ömer’in halifeliğine rastlayan ilk dönemlerde yasama yetkisi
sahabenin büyüklerinden kurulu bir içtihat komisyonu tarafından kullanılıyordu. Nitekim Begavî’nin
Mesâbîhu’s-sünne’de Hz. Ebu Bekir’den aktardığı rivayet de bunu ortaya koyar niteliktedir.
Kur’an ve sünnette delaleti zannî olan ve farklı yorumlara imkân hazırlayan nasslar bulunduğu ve
sünnet malzemesi henüz tedvin edilmediği için sahabe döneminde vakıa, Hz. Peygamber döneminde daha farklı oldu. Bir hadis sahabeden birine ulaşırken diğerine ulaşmayabiliyordu. Dolayısıyla,
hadisten haberdar olan sahabînin fetvası ile haberdar olmayanınki birbirinden farklı oluyordu. Fetvaların değişmesinin üçüncü sebebi ise, insanların maslahatlarının bölgeden bölgeye değişmesiydi.
Bu dönemde Medine’de dört halife, müminlerin annesi Hz. Aişe, Zeyd b. Sabit, Abdullah b. Ömer
İbnü’l-Hattab önde gelen müftîlerdi. Mekke’de Abdullah b. Abbas; Kufe’de Abdullah b. Mes’ud; Basra’da Enes b. Malik ile Ebu Musa el-Eş’arî; Şam’da Muaz b. Cebel ile Ubade b. Samit; Mısır’da ise
Abdullah b. Amr İbnü’l-As fetva verenlerin başında geliyordu.
Hicri II. yüzyılın başlarında tedvin ve müctehid imamlar dönemi başladı ve hicri IV. yüzyılın ortalarına
dek sürdü. Bu dönem, İslam Hukuku’nun altın çağı olarak anılır. Çünkü, bu dönemde tedvin hareketi
açık bir şekilde ortaya çıkmış, sünnet, sahabe fetvaları ve sonraki iki neslin fetvaları derlenmiştir. Ayrıca, sağlam bir fıkıh melekesine sahip olan imamlar ve fıkıh bilginleri de bu dönemde ortaya çıkmıştır.
Bu da, Abbasî halifelerinin ilme ve alimlere verdiği destek sayesinde olmuştur. Abbasî halifelerinin fıkıh
bilginlerini ve alimleri kendilerine yakın tutmaları bunu göstermektedir. Örneğin; Harun Reşid, Ebu Yusuf’tan mali meseleler için kanun niteliğinde bir eser yazmasını talep etmiş, o da el-Harac adlı eserini
yazarak onun bu talebine olumlu karşılık vermiştir. Diğer yandan, halife Ebu Cafer de fıkha ve fıkıh15 Ahmed Ubeyd el-Kebîsî, el-Ahvâlu’ş-şahsiyye fi’l-fıkhi ve’l-kadâi ve’l-kanuni’l-mukaran, c. 1, ez-Zevâc ve’t-talâk ve âsâruhumâ, Matbaatu Isâm,
Bağdad, 1977.
16 Câsir Avde, Nakdu Nazariyyeti’n-nesh: Bahsun fi fıkhi makâsıdi’ş-şerîa, eş-Şirketü’l-Arabiyye li’l-ebhâs ve’n-neşr, 2013.
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çılara değer verirdi. O, İmam Malik’in el-Muvatta adlı eserini devlet için kanun yapmak istemişti; ama
imam Malik şöyle diyerek bu talebi hoş karşılamadı: “Ey müminlerin Emiri! Bunu yapma! Her bölgede
pek çok görüş mevcuttur. Bölge halkları farklı hadisler işitip rivayet etmişlerdir. Her topluluğa hangi
hadis ulaştıysa onu benimsemişlerdir. Sen her bölge halkını kendileri için seçtikleri ile başbaşa bırak!”
Diğer yandan, bu dönemde İslam ülkesinin sınırları, İspanya’dan Çin’e kadar uzanmıştı. Bu da kültür ve medeniyet farklılıklarına bağlı olarak koşulların değişmesini beraberinde getirdi. Bu ise, fıkıh
ilminin bütün bu soru ve sorunlara cevap vermesini yol açtı. Bu vesile ile fıkıh ilmi zenginleşip gelişti.
Buna ek olarak bu dönemde, fıkıh hareketinin ivme kazanmasında çok büyük etkisi olan, sünnetin
tedvin faaliyeti tamamlanmıştı. Artık fıkıh bilginleri, sünnete müracaat ederek çok emek sarfetmeden
sorularına yanıtlar bulabiliyorlardı. Bu da, çağın yeni problemlerini çözüme kavuşturacak ictihad faaliyetini kolaylaştırıyordu.
Bu dönemin üstün yanlarından dördüncüsü ise, fıkıh bilginleri arasında gerçekleşen tartışmalardı. Bu
da araştırmada derinleşmenin ve delilleri tarayıp incelemenin önemli faktörlerinden biriydi. Çünkü her
fakih, kendi görüşünün sağlıklı ve bakış açısının daha isabetli olduğunu ortaya koymak için delilleri
araştırma gereği duyuyordu. Bu ise, fıkıh hareketinin daha da canlanmasına yol açıyordu.
Tedvin döneminin ayırıcı özelliği, fıkhî görüşlerin kitaplarda tedvin edilmesi, her bir konuya ilişkin görüşlerin belirlenmesi ve müctehidlerin görüşlerinin şöhret bulmasıdır. Bu dönemde her imamın bir mezhebi ve onun ictihad ve düşünce yöntemini benimseyen öğrencileri vardı. Bu dönemin bir diğer ayırıcı
vasfı ise, devletin mezheplerden birini benimseyerek ona göre hareket etmemesiydi. Aksine devlet,
yetkiyi hakime ve onun ictihadına bırakıyordu. Kitap ve sünnetten başka bağlayıcı bir kanun yoktu. Bu
iki kaynak haricinde hakim, kendi görüş ve ictihadına göre karar veriyordu. Yine bu dönemde ictihad
kapısı kapatılmamıştı ve ictihad özgürlüğü vardı. Fıkıh bilginleri Kur’an’ın gölgesinde, nebevî sünnetin
aydınlığında, sahabe ve tabiûn alimlerinden nakledilen görüşlerin rehberliğinde, özgür bir ortamda ictihad faaliyetini yürütüyorlardı. Diğer yandan, bu çağda fıkıh bilginleri arasında ihtilaf ilkesi hakimdi ve
büyük alimler münazara ve ihtilaf adabını hem sözleriyle hem de eylemleriyle icra ediyorlardı.
İslam devletinin birbiriyle savaşan küçük devletçiklere bölünmesi ve yöneticilerin kargaşa ve savaşlarla meşgul olması ve dolayısıyla ilim ve alimlerle ilgilenmemesi sebebiyle ictihad hareketi durakladı
ve gelişim durdu. Alimlerin kendilerini eksik hissederek kendilerine güvenmemesi ve ictihad etmekten
çekinmesi de ictihadın durmasında etkili bir faktördü. Ayrıca alimlerin kendi ekol ve imamlarına aşırı
derecede bağlılıkları da zorlama yollarla da olsa kendi mezhep görüşlerinin sahih olduğunu belgelemek için çaba sarfetmelerine yol açtı. Fıkıh alanında ilerlemenin duraksadığı bu dönemin ayırıcı
özelliklerinden bazıları fıkhî hareketin donması, fıkıh bilginlerinin çoğunun himmetinin gerilemesi ve
önceki imamların taklid edilmesinin yaygınlaşmasıdır. Diğer ayırıcı özellikler ise, imamlardan nakledilen rivayetler arası tercih ve mütûn (fıkıh metinleri) olarak anılan muhtasar eserler tarzında kitaplar
yazılmasıdır. Bu kitapların ibaresi kapalı olduğu için üzerlerine şerhler yazılmış, onlar üzerine de haşiyeler telif edilmiştir. Bir diğer özellik ise, fetva kitaplarının ortaya çıkışıdır. Bu kitaplar insanların sorularına fıkıh bilginlerinin verdikleri cevapları içermektedir. Bunlara örnek olarak el-Fetave’l-Hindiyye,
İbn Hacer el-Heysemî’nin el-Fetâve’l-kübrâ’sı ve İbn Teymiyye’nin Mecmû’u’l-fetâvâ’sı zikredilebilir.
Çağdaş dönemde fıkhın yeniden canlanması ise, İslam Ceza Hukuku dönemlerinin beşincisi sayılabilir. Bu dönem, fıkıh bilginlerinin mezhep taassubundan uzaklaşıp, delilin kuvvetine göre, alimlerin
görüşleri arasında tercih yapmaya başladıkları hicri XIII. Yüzyılın sonlarında başlar. Bu dönemin
ayırıcı özelliklerinden biri ilmi araştırmalarda karşılaştırmalı fıkhın ortaya çıkışıdır. Bu, fıkıh hazinele-

rinden haberdar olmayı kolaylaştırmıştır. Yine bu dönemde yasama hareketi yayılmış kanunlaştırma
dairesi genişlemiştir. Kanunlaştırmanın başlangıcı 1876 yılında Osmanlı Devleti’nde Mecelle-i Ahkam-ı Adliye’nin neşri ile olmuş ve bu kanun medeni muamelat hükümlerini ihtiva etmiştir. Daha sonra
idare hukuku, ceza hukuku ve diğer alanlarda da kanunlaştırmalar yapılmıştır.
Fıkhın canlanma döneminin önemli göstergelerinden biri, farklı mezheplere dayanılarak kitaplar telif
edilmesi ve pek çok üniversite ve fakültede İslam Hukuku ile beşeri kanunlar arasında karşılaştırmaların yapıldığı ilmî araştırmalar ve tezler yazılmasıdır. Diğer yandan Mekke’de Dünya İslam Birliği,
“İslam Hukuku Konseyini kurmuş; Ezher Üniversitesi de 1961 yılında neşredilen 103 no’lu kanun gereğince İslamî Araştırmalar Merkezi’ni kurmuştur. Bu enstitünün kuruluş amaçlarından biri, İslam fıkhını bütün fıkıh mezheplerini dikkate alarak kanunlaştırmak ve çeşitli fıkhî araştırmalar yayınlamaktır.
Yine bu dönemde, fıkıh ansiklopedisi projeleri hayata geçirilmiştir. Buna, Dımeşk Üniversitesi Şeriat
Fakültesinde hazırlanan İslam Fıkıh Ansiklopedisi projesi, Kahire’de el-Meclisü’l-a’lâ li’ş-şuûni’l-İslamiyye projesi; Kuveyt’te Vakıflar Bakanlığının hazırladığı İslam Fıkıh Ansiklopedisi projesi örnek
verilebilir. Ayrıca bu dönemde çeşitli fıkıh problemlerinin araştırılıp münakaşa edilmesi için ilmî toplantılar düzenlenmiştir. Buna da örnek olarak Cezayir’de yılda bir düzenlenen İslâmî Düşünce İlmî
Toplantıları zikredilebilir.
Ayrıca kanunlaştırmalar yapılmış ve aranan hükmü bulmayı kolaylaştırmak için fıkıh konularının sınırlı sayıdaki maddelerde ifade edilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Hicri XIII. Yüzyılın sonlarında Osmanlı
hilafeti, Hanefi fıkhının muamelat hükümlerinin kanunlaştırılması için bir alimler heyeti teşkil etmiş,
bu heyet 1869 yılında başladığı çalışmasını 1876 yılında tamamlamıştır. Tamamlanan bu kanuna
Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye adı verilmiştir. Bir sonraki merhalede Osmanlı Devleti, 1917 yılında Aile
Kararnamesini neşretmiş, ardından İslam Hukuku’na dair başka kanunlar da neşredilmiştir. Bunlardan birisi Mısır’da neşredilen Ahval-i Şahsiye kanunudur. Bazı heyetler teşkil edilerek, idare hukuku
ve ceza hukuku alanlarında kanunlar yayınlanmıştır. Ayrıca Arap ülkelerinde Ezher ve benzeri ilmî
kurumlar bu kanunlar hakkında ilmî araştırmalar yapmıştır. Arap ülkelerinde bazı kanunlar yayınlanmış ve kanun taslakları oluşturulmuştur. İşte bunlardan biri de bizim araştırma konumuz olan Şer’î
Had Cezaları kanun taslağı ve Ceza Kanunu taslağıdır. Sudan’da da bazı kanunlar yayınlanmış olup
Ceza Kanunu ve Cezâî Yürütme Kanunu ve İspat Kanunu bunlardandır. Yemen’de de bazı kanunlar
çıkarılmıştır. 1979 yılında hukuki ispata ilişkin 90 sayılı kanun bunlardandır.
Eğitim, davranışsal bir uygulama olup, amacı tespit veya düzeltme veya değiştirmedir. İslam Ceza
Hukuku’nun eğitsel bağlamına olan vurgu da buradan kaynaklanmaktadır. Öncelikle belirtelim ki ibadetler, eğitimin önemli bir aracı, inancın uzantısı ve yasamanın desteği olup, bu kuralların günah ve
suç işlemekten caydırmakta önemli bir rolü vardır. İslam’da ibadetler, davranışın ölçüsü olma, nefsi
terbiye etme ve ruhu arındırma ile irtibatlı olduğu gibi İslam Ceza Hukuku da koruyucu ve eğitsel yasalar dizisinin kefil olduğu hukuki bir bağlamla irtibatlı olup bu yasaların maksatlarının gerçekleşmesini sağlar.17 Çünkü İslam fakirlik, zulüm ve taassup ile mücadele etmiş; birliğe, kardeşliğe, iffetli olmaya
ve yüksek ahlâka çağırmıştır. Aklı insanın değerli oluşu için bir esas kabul ederek, akla karşı saldırı
niteliği taşıyan her şeye savaş açmıştır. Bu yasamanın şartlarından herhangi birinin ihlali halinde devlet yöneticisi, uygun ortam oluşuncaya kadar had cezalarını durdurmakla yükümlü kılınmıştır. Çünkü
böyle bir durumda, had cezalarının tatbiki yasamanın ruhunu ihlal etmek, adaletin temellerini sarsmak
ve insanların hakkının korunmasını ve hayatlarının garanti edilmesini ihlal etmek anlamına gelecektir.
17 Tâhâ Fâris, Makâsıdu’ş-teşrî’i’l-İslamî: Bahsun Mukaddemun li’l-mü’temeri’d-devliyyi (29 Nisan 2008), Usulü’n-nizâmi’l-cinâî fi’l-İslam ve
menhecûhû fi hıfzi’l-medeniyye.
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Eğitsel anlamıyla İslam Ceza Hukuku’nun hakları, canları, toplumsal güvenliği ve çevreyi işlenen
suçun büyüklüğüne göre farklı sertliklerde caydırıcı cezalar koymak suretiyle himaye etmede
kendine göre bir yöntemi vardır. Kimi zaman bu ceza kısastır. Maktulün yakınının hakkından feragat etmesi durumunda ise diyettir. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak, devlete karşı isyan etmek
ve toplumun güvenlik ve istikrarını tehdit etmek durumunda ise, eşkıyalık/hırâbe haddidir. Allah
(c.c.) şöyle buyurur: “Biz Tevrat’ta Yahudilere cana can, göze göz, buruna burun… hükmünü farz
kılmıştık.” (el-Mâide)
İslam Ceza Hukuku’nun namus ve şerefi ve toplum düzenini himaye hususunda da koruyucu ve eğitsel bir yöntemi vardır.18 Çünkü insanların iffetine dil uzatmak, neseplerine sataşmak, delilsiz olarak
muhatabı töhmet altında bırakmak, zina etmek ya da zina iftirasında bulunmak suretiyle başkalarına
saldırılması halinde toplumda çirkinlikler yayılır. Bu da ahlâkî değerlerin sarsılmasına ve aile bağlarının zayıflamasına yol açar. İşte bundan dolayı, bu suçların yayılmasını önleyen caydırıcı cezalar olan
zina ve kazf/iftira cezaları meşru kılınmıştır. Allah (c.c.) şöyle buyurur: “İster erkek, ister kadın olsun
zina edenlere yüzer sopa vurun…” (en-Nûr, 2-5)
Üretime dönük eğitsel yönteme de İslam’ın dayanışma ve birbirine merhamet etme iklimini sağlayıp
bolluk sebeplerini hazırladıktan sonra, malların ve mülk edinme hakkının himayesi örnek verilebilir.
Şâri’, haksız yere başkalarının hakkına ve mülküne yönelecek saldırıları önlemek19 ve güvenlik ve
istikrarın yaygınlaşmasını sağlamak için caydırıcı cezalar koymuştur. Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur:
“Erkek olsun, kadın olsun hırsızlık yapanların (sağ) ellerini, işledikleri bu suça karşılık Allah’tan ibretlik bir ceza olmak üzere kesin. Allah üstün kudret sahibidir, her hükmü ve fiili mutlak isabetlidir.”
(el-Mâide, 38)
İslam Ceza Hukuku, eğitsel boyutları açısından, toplum fertlerine yeterli miktarda hak sağlamayı garanti eden özellikleriyle diğer hukuk sistemlerinden ayrılır. Şöyle ki; suç işlemek özü bakımından bir
vahşilik olup, İslam bu caydırıcı cezalara ancak itiraf gibi, aranan şartların tümünü sağlayan şahitlik
gibi, yemin ve kesin karine gibi kuşku götürmez kesinlik durumunda hükmeder.20 İslami cezalar bazı
durumlarda çok sert ve acımasız gözükmekle birlikte, uygulaması aceleye getirilmez ya da sırf şüpheye binaen uygulanmaz. Suçlu cezaya çarptırılmadan önce, tamamının bulunması gereken detaylı
bir tahkikat sonrasında bu cezalara hükmedilir. Suçların sübut şartlarının bu derece ağırlaştırılması
cezanın tatbikini nadir kılmasa bile azaltır. Denilebilir ki bu cezalar, merhamet sahiplerinin en merhametlisi ve adillerin en adili olan Allah’ın razı olmadığı bazı suçlar bulunduğu konusunda müslümana
karşı bir uyarı olup, onu suçtan caydırmak amacıyla konmuştur.
Eğitsel boyutlarıyla bu cezaların belirlenmesinin, tarih boyunca müslüman toplumlarda toplumsal
vicdanı oluşturma da büyük etkisi olmuş ve bu vicdan onların medenî ceza korkusundan ziyade dinî
kaygılarla suç işlemekten uzak durmalarına vesile olmuştur.
İslam Ceza Hukuku’nda suçlar üç kısımdır.
Had cezasını gerektiren suçlar irtidat, içki/şarap içme, zina, zina iftirası ve hırsızlık suçlarıdır. Bu suçlar kesin kanıtla veya kesin kanıtın bulunmaması durumunda şahitlik yoluyla sabit olunca, had cezası
gerekir. Bu suçların sabit olma yollarından biri de sahih ikrardır.
18 Salih Mustafa, el-Cerâimü’l-hulukiyye, Metâbi’u’l-Kâhire, 1987.
19 Muavvaz Abdüttevvâb, Kânunu’l-ukûbât, Dâru’l-vefâ li’t-tıbâ’ai’l-Mansûra, c. II, 1988.
20 Mansur Muhammed Mansur, eş-Şübühât ve eseruhâ fi’l-ukubâti’l-cinâiyye fi’l-fıkhi’l-İslamî, 1. Baskı, 1986.

Kısas ve diyeti gerektiren suçlar, yaralama ve kasten öldürmedir. Kısasın düşmesi halinde, alternatif
olarak diyet cezası meşru kılınmıştır.
Üçüncü grup ise tazir suçları olup, bunların cezası önceden belirlenmemiştir. Faizcilik, emanete hıyanet, hakaret ve rüşvet gibi had cezası ve keffaret düzenlemesi bulunmayan bütün suçlar tazir
cezasını gerektirir. Had cezaları gibi tazir cezaları da suç işleyen kişiyi ıslah etmeyi ve yeniden suç
işlemesine mani olmayı hedefler.
Her halükarda İslam Ceza Hukuku’nda had cezası, kısas, diyet ya da tazir türünden olan bütün cezalar suçluyu eğitmeyi ve hakları korumayı hedefler.
Hudûd, had kelimesinin çoğulu olup sözlükte engellemek demektir. Suçun tekrarına mani olduğu ve
Şâri tarafından belirlendiği için, şer’an belirlenmiş olan cezalara had cezaları denilmiştir. İslam hukuk
terimi olarak had, Allah hakkından dolayı şer’an belirlenmiş olan bedenî ceza demektir.
Tazir cezaları şer’an belirlenmemiş olup, had cezası konmayan suçlarda, suçlunun ıslah edilmesidir.
Başlıca tazir cezası türleri; hapis cezası, para cezası, sopa, zararı ödetme, mala el koyma vb. türü ve
miktarı yöneticiye bırakılmış olan cezalardır.
İslam Ceza Hukuku’nda eğitsel boyutlar, delil yetersizliği durumunda cezasın ilga edilmesi suretiyle
zanlının haklarının korunmasında da belirgindir. Had suçlarının cezası, şüphe bulunması durumunda
düşürülür ve kesin kanıt bulunmadığı sürece ceza tatbik edilmez. Kesin kanıt ise, zina haddinde dört
tanıktır. Kısası gerektiren suçların ispatında da tanıklık şart koşulmuştur. Bu cezalarla insanların haklarını korumak için meşru kılındığı maksatlar da sağlanır. Bu maksatlardan biri, toplumun güvenlik ve
selametini korumaktır. Sözgelimi,;kasten öldürme suçunda, suçlunun idam edilmesi toplumun devamını sağlar. Çünkü toplumun hayatının korunması, bireyin hayatının korunmasından daha önemlidir.
Nitekim Allah (c.c.) “Ey aklıselim sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Nitekim bu sayede sakınıp
korunmuş olursunuz.” (el-Bakara, 179)
Bir diğer maksat ise, suç işlemeye meyilli olan kimseyi suçtan caydırmaktır. Bu, bazı had cezalarının
topluma açık bir alanda tatbik edilmesini gerektirir. Çünkü Allah (c.c.) şöyle buyurur: “Zina eden kadın
ve erkekten her birine yüzer sopa vurun. Mademki Allah’a ve ahirete inanıyorsunuz o halde suçlulara
acıma duygunuz Allah’ın bu hükmünü uygulamaktan sizi alıkoymasın. Ayrıca onlar cezalandırılırken
bir grup mümin de hazır bulunup tanık olsunlar.” (en-Nur, 2)
İslam Ceza Hukuku’nun eğitsel gayelerinden biri de, suç işlemekten alıkoymak ve suçluyu tövbeye
teşvik etmektir. İslam Ceza Hukuku koruyucu, ıslah edici ve cezalandırıcı çeşitli tedbirler almış olup
cezayı gerektiren olaya ıslah ve cezalandırma açısından bakılır. Böylece, bir yandan toplum güvenliği
korunurken, diğer yandan da cezalandırılan kişi ıslah edilmiş olur.
Islah amacı güdülen bazı cezalar da vardır. Cezanın yasama kaynağı olan nassa ve önceki mahkeme kararlarına riayet edilmesi gerekir. Nassın veya önceki mahkeme kararının mevcut olması durumunda hakimin takdir yetkisi yoktur.
Nas ile belirlenmiş bir ceza veya önceki mahkeme kararı mevcut değilse, hakim tarafından takdir
edilecek cezanın asıl itibarıyla “alternatif ceza” kelimesiyle ifade edilmesine imkan yoktur. Bazı
olaylarda hakim, suçun işlendiği şartların özel olduğuna kanaat ederek önceki mahkeme kararının
dışına çıkmaya karar verince bu, mahkeme yetki sisteminde belirlenmiş bir hiyerarşiyi uygulamak
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amacıyla önceki mahkeme kararından vazgeçmeyi gerektiren yeni ictihad sayılır. Bundan anladığımız şudur: Bundan başka bir yolla önceki mahkeme kararı ile kesinleşmiş olan cezadan vazgeçme
yolu yoktur. Cezanın doğrudan nas ile düzenlenmesi durumunda ise, hiçbir durumda alternatif cezaya geçilemez. Ayrıca bazı hukukçular, akademik kitaplarında suçlunun ifa etmesine hükmedilen
kamu hizmetlerinin ceza olarak isimlendirilmesini reddetmekte ve bu kelimelerin ceza ile irtibatlandırılmasına karşı çıkmaktadır. Çünkü bu hizmetlerin, insanların zihnindeki olumlu ve onurlu anlamlarının devamı ancak böyle devam edebilir. Bu görüşü görmezden gelerek biz, bütün durumlarda
bu kabilden cezalara “ıslah amacı güdülen hükümler” denilmesini tercih ediyoruz. Ancak cezanın
nas ile düzenlenmemiş olması ve yerleşik bir mahkeme kararı bulunmaması şartlarını da arıyoruz.
Dolayısıyla yaptığımız araştırma neticesinde “anternatif” kelimesinin bir yargı terimi gibi olmadığı
kanaatine vararak, bu cezaların “ıslah amaçlı ceza sistemi” olarak adlandırılmasının daha uygun
olduğunu düşünüyoruz. Bu bizim teklifimizdir. Bununla birlikte kanun koyucunun iradesine ve yetkilerine her halükarda saygı gösteririz.
İdam cezası İslam Hukuku’nda yerleşik bir cezadır ve buna dair nass ile amel etmek gerekir. Şeriatı
uygulamakla övünen, esasları şeriat üzerine kurulu bazı İslam devletleri vardır. İdam cezası semavi
bir yasama olup aralarında büyük devletlerin de bulunduğu pek çok devlet bu cezayı kabul eder.
İdam cezasının tatbikindeki mantığı baktığımızda, eğitsel boyutlarıyla adalet ölçütleri bu cezada
mevcut olup “ceza, amel ile aynı cinstendir” kuralı gereğince tatbik edilir. Cezanın amel ile aynı
cinsten olması sağlıklı bir düşüncenin başkasını kabul etmeyeceği bir mantıktır. Aksi halde maktulün
aleyhine katile merhametle muamele etmiş oluruz. “Maktul ne derece güvendeyse toplum da o derece güvende olur” demek pekâlâ mümkündür. Gözlemliyoruz ki, bazı hukuki ve siyasi çevreler, diğer
devletlerin anayasa ve kanunlarını ve cezalandırma mantıklarını eleştiriyor, hatta mahkum ediyorlar
ve kendileri dışındaki toplumların yönetimine karşı kırmızı çizgilerini aşıyorlar, yasama serbestisine
ve yargı özgürlüğüne müdahale ediyorlar. Özellikle de bu serbesti, genel olarak halkın vicdanî inancını temsil ettiğinde, bu müdahalenin dozu daha da artıyor. Hâlbuki, hiçbir aldatmacaya başvurmadan
düşmanlığını ilan ederek savaş açması durumunda savaşan kişi [yakalandığında], idam edilebiliyorsa bu, barış halinde olmasına rağmen, kendisine güvenen toplumu aldatarak savaşan kişinin idam
edilmesi için haklı bir gerekçe teşkil eder. Neticede her ikisi de savaşçıdır.
Diğer yandan, Avrupa’da uzun süren Orta Çağdan sonra anayasa ve beşerî kanun düşüncesiyle materyalist Batı medeniyetini inşa edenler batıdaki hukuk, anayasal yargı ve ceza hukukunu da kuran ve
aynı zamanda idam cezasını kabul eden kişilerdi. Avrupa’nın hemen bütün ülkelerinde bu ceza ilga
edildikten sonra, insanlık hakkında hata ile benimsedikleri bir ceza teorisini hayata geçirmiş olmaları
sebebiyle bu kişilerin elleri, suçsuz insanların kanını dökmekle kirlenmiş mi oldu? Ayrıca buradaki
hata nedir? Her halükarda, materyalist Batı medeniyetine nispetle Batı medeniyetinin öncüleri olan
bu insanların düşünce ve teorilerine saygı gösterilmesi gerektiği gibi, kanaati hangi esasa dayanırsa
dayansın, bu cezayı benimseyen toplumların kanaatine de aynı oranda saygı gösterilmesi gerekir.
İslam’dan önceki semavi dinler, peygamberleri zamanında sabit olan kutsal metinlerinde bu cezayı
benimsiyorlardı. Hatta bu ceza, günümüzde mevcut olan kutsal metinlerde dahi mevcuttur. Biz, kutsal
kitaplarda insan kanı dökenin kanının döküleceği bilgisini buluyoruz. İdam cezasına karşı çıkarak onu
tartışmaya açan ve kanaat ve düşüncesini ortaya koymaktan çok ileri giderek, bu cezayı tatbik edenleri suçlama noktasına varanlar, özetle dinlere ve devletlerin anayasa ve kanunlarının üstünlüğüne
saygı göstermedikleri gibi kendi medeniyetlerini kurup anayasa ve kanunlarının teorisini oluşturan
kişilerin kanaatlerine de saygı göstermiyorlar. Bu cezanın kısa bir süre içerisinde değiştirilmesi çok

zordur; çünkü bu, zamanın, zeminin veya kişilerin değişmesiyle değiştirilmesi mümkün olan bir ictihad değildir. Bunun konusu pek çok açıdan diğer ictihadlardan tamamen farklıdır.
İdam cezası Batı’daki diğer ülkelere anayasa ve kanun ihraç eden büyük bir devlette 1982 yılına
kadar uygulanıyordu. Hatta giyotini, Aydınlanma çağının başlarında o devlette bir doktor icat etmişti.
İnsan yerkürede var olduğundan bu yana beşer fıtratı, bazı suçlarda bu cezanın son derece adil ve
mantıklı olduğu hususunda birleşmiş gibidir. Çünkü bu ceza ile suç işlemekten caydırma, önerilen diğer
cezalarla gerçekleşen caydırmanın çok ötesindedir. İdam cezası benimsenmiş olmasına rağmen, öldürme suçunun hâlâ var olması –birilerinin tasavvurunun aksine- idamın yararsız olduğunu göstermez.
Çünkü insan yerküre üzerinde var olduğu sürece bu suç da her zaman ve zeminde farklı oranlarda da
olsa var olacaktır. Bu suçun artması veya azalmasında belirleyici olan; tahkikatın yürütülmesi, dava ve
yargı aşamaları, bilinç ve kültür farklılığı21 ve kanunun tatbik ediliş keyfiyeti gibi pek çok etken vardır.
Bu mantık tartışmayı kabul etmez; çünkü muhalif görüş idama alternatif olacak bir ceza aramış;
ama kendi teorisine göre toplumdaki suç oranını azaltamamıştır. Mantık şunda kuşku etmez ki, bu
cezanın benimsenmesi suç ortalamasının geriye çekilmesinde, toplumsal güven ve istikrarın sağlanmasında daha etkilidir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de de bu hususa işaret edilerek bu cezanın tatbiki ile
insanların hayatının teminat altına alındığı ifade edilmiştir. Ayrıca maktulün yakınları ve onlarla empati kuranlar muhalif görüş sahipleri gibi hissetmemektedir. Onlara göre suçlu hayattadır ve hükümetin
koruması altında yiyip içmektedir. Bir gün mahkumiyeti de sona erecek ve suçsuz bir insanın kanıyla,
hatta toplumun kanıyla kirlettiği elleriyle serbest kalacaktır. Çünkü müebbet hapis kararı pek çok
kanun uyarınca, uzasa da belli bir süre sonra son bulacak ve suçlu, ıslah olduğuna karar verildikten
sonra toplumun dokunulmaz kanıyla eli kirlenmiş olarak topluma geri dönecektir. Gerçek olan budur;
çünkü maktul toplumun varlığından bir parça ve topluma ait bir üyedir. Bundan dolayı Kur’an-ı Kerim,
kısas ve toplumda fesat çıkarma gibi, haklı bir gerekçe olmaksızın birinin canını alan kişinin, âdeta
bütün insanları öldürmüş gibi olduğunu ifade etmiştir. Yine Kur’an-ı Kerim, bu cezanın önceki semavi
şeriatlarda da mevcut olduğunu ve bizim gibi onların da bu cezayı tatbik ile yükümlü tutulduklarını
beyan etmiştir. Nitekim bu, onların hâlihazırda ellerinde olan kutsal kitaplarında da açık bir şekilde
mevcuttur. İdam cezasına karşı çıkılması yeni bir görüş olup, sağlıklı bir düşüncenin bunu herhangi
bir yolla kabul etmesi mümkün değildir.
İşlediği bir kötülük sebebiyle saldırganın elini kesme cezası, semavi dinlerin kutsal kitaplarında da
mevcuttur. Mesela semavi kitaplarda yer alan bir ayet şöyledir: “İki kişi çekişip onlardan birinin karısı
kocasını döven kişinin elinden kurtarmak için hamle yapıp elini uzatarak dövenin avret yerini tutarsa
onun elini kes!”
Kanaatim odur ki, bu metnin sahih olduğuna inananların - ki Batılıların hemen tamamı bu inanca sahiptir - buna saygı göstermeleri gerekir. Şu halde, İslam’a ait olan nassı tenkit ettiklerine göre, uygulama tarafını paranteze alarak cesurca ve açık bir şekilde kendi metinlerini de eleştirsinler. Konunun
merkezinde kutsal metin vardır. Bir fikri savunmakta hakkaniyet bunu gerektirir. Batı’da din ile devlet
birbirinden ayrılıyor olabilir; ama bizim dinimiz devletten ayrılmaz; çünkü biz, Yaratıcımızın koyduğu
yasamaya saygı gösteririz. Aksi halde biz, mensup olduğumuz dine bağlılıkta sahici olamayız.
İşaret ettiğimiz ayetin hükmünden, din alimlerinin ilahi yetkisi gereğince vazgeçilebilecekse onun,
Yaratıcının indirilmiş vahyi olduğuna ve indiği zaman Yaratıcının irade ve hikmetini temsil ettiğine
21 Semih Atıf ez-Zeyn, es-Sekâfe ve’s-sekâfetü’l-İslamiyye, Dâru’l-kitâbi’l-Lübnânî ve Mektebetü’l-Medrese, Beyrut, Lübnan, 1983.
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inanmanın anlamı nedir? Yaratıcının nassı bir zaman dilimi için geçerli, diğeri için geçersiz olamaz.
Aksi halde, din alimleri her türlü yasama yetkisine sahipken Yaratıcı bu yetkiden mahrum bırakılmış
olur. Madem öyle, o zaman en baştan hükümleri belirlemede din alimleri yetkili olsunlar. Bu, daha
sonra Yaratıcının hükmünün değiştirilmesinden daha doğrudur. Hem böylece, beşerden bir grup ilahî
nassa, diğer grup ulemanın nassına göre hareket etmemiş olur.
Çalan el, toplum güvenliğine saldıran bir eldir. Hatta o, toplum kendisine güvendikten sonra bu güveni
boşa çıkaran hain bir eldir. O, eksiksiz bir yargılamadan sonra bozulan ve suç işleme tabiatıyla diğer
organlara sirayet eden bir organı temsil eder. Bozulan organı ayırdığımızda, geriye kalan sağlıklı organları muhafaza etmiş oluruz. Buna kansere yakalanın organı örnek verebiliriz. Bu organın vücuttan
ayrılması gerekir, ne ona acınır, ne de ona eşlik eden diğer organların onsuz kalmasına bakılır. Aksi
halde, kanser bütün bedeni sarar. Kanser olan organın kaybedilmesi, psikolojik bir üzüntüye sebep
olsa da diğer organların selameti için onun vücuttan ayrılması gerekir. Biz suçun toplumda yayıldığını
gördüğümüz gibi, kanser hastalığının da vücutta yayıldığını gözlemleriz. İnanıyorum ki maddi açıdan
bu bakış, akla uygun bir düşünce tarzı olup, tehlikenin boyutları arttığında bozulma anlamına gelen
bütün durumlara teşmil edilebilir.
Bununla birlikte, hırsızlık haddi hakkındaki İslamî nassta, koruma ve cezalandırma tarafı paranteze alınarak suçtan sakındırma/caydırma tarafı galip kılınmıştır. Çünkü nassları ve fıkhî açıklamaları
itibarıyla şeriat, el kesme şartlarının eksiksiz bulunmasına ve cezanın uygulanmasına engel olan
faktörlerin yokluğuna zarar veren herhangi bir şüpheden dolayı hırsızın elinin kesilme cezasının tatbik edilmemesine açık bir şekilde davet etmektedir.22 Bu, beşeri kanunlardaki “suçu hafifletici sebep”
denilen şeye yakındır. İslam Hukuku’nda cezanın hafiflemesi ve bazı durumlarda cezadan tamamen
beraet edebilmesi için, suçun failine bir mazeret telkin edildiğine dair bazı nasslar vardır. Bu, İslam
Hukuku’nun salt had cezalarını tatbik etmeyi değil; toplumu muhafaza etmeyi hedeflediğini göstermektedir. Bununla birlikte, İslam aleyhtarı bazı kimseler, İslam’ın insanların elini kesmeye can atan
kanlı bir din olduğunu sanmaktadır.
Hz. Peygamber’e (s.a.v.) birisi gelerek idamı gerektiren ahlâkî bir suç (zina) işlediğini ikrar etmişti. Bu
suç sadece İslam dininde değil; bugün milyonlarca mensubu bulunan önceki semavi dinlerin kutsal
metinlerinde de idamı gerektiriyordu. Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.v.), ikrarı hemen kabul edip
cezayı tatbik etmek yerine, birkaç kez ona cezanın hafifletilmesini sağlayacak ihtimalleri telkin etti.
İslam’da had cezaları olarak bilinen ve tür ve miktarı nasslar tarafından belirlenen cezalara ilişkin
hususlar böyledir. Bu cezalarla insanların namusları, akılları, malları korunmak ve yolculukları güvenli
hale getirilmek hedeflenir. Bütün bunlar, İslam Ceza Hukuku’nun bu cezaları tatbik için can atmadığını göstermektedir. Fıkıh bilginlerinden pek çoğunun ifadesine göre, Hz. Peygamber’in biraz önce
zikrettiğimiz uygulamasından dolayı, hakim zanlıya suç fiilini işlediği sırada fiille birlikte gerçekleşmiş
olması muhtemel hafifletici sebepleri telkin etmesi mümkündür. Nitekim büyük bir müslüman şarih bu
cezaları içeren nassların, suçluyu cezalandırma isteğinden ziyade, suçun büyüklüğünü ifade eden
tehdid amaçlı hükümler taşıdığını söylemiştir. Nitekim pratik uygulama, İslam’ın evvel emirde suçluyu
cezalandırma gibi bir gaye taşımadığını gösterir niteliktedir. Bununla birlikte biz, bu nasslara saygı
duyarız ve nassın indiği günden bugüne değin fıkıhta ve İslamî yargıda mevcut olan bütün ayrıntılarıyla uygulamayı tercih ederiz.
Sopa cezası İslam’da nasslarla belirli suçlara ait kılınmıştır. Bu suçlar namusa ve akla saldırmakla
ilişkili olup topluma zarar veren fiillerdir. Bu suçlar için takdir edilen cezalar İslam Ceza Hukuku’nda
22 Abdülvehhab Hallâf, Usulü’l-fıkh, Kahire, 1942.

şu cümlelerle özetlenebilecek bir mesaj içermektedir: Bu cezalar toplumun himayesini hedefleyen
bedeni bir acı içerir ve bir yandan suçlu cezalandırılırken bir yandan da kamu yararını gerçekleştirir.
Bu cezanın tatbik şekli, serbest ya da hakimin takdir yetkisine bırakılmış olmayıp, insanın değerini
korumayı ve sağlık durumuna zarar vermemeyi hedefleyen bazı kurallar vardır. Böylece bu ceza ile
topluma, onun himayesini ifade eden bir mesaj verilmiş olur. Meselenin bir yönü budur. Diğer yönü
ise, ceza ile suçlunun şahsına verilen öğüt içerikli mesajdır.
Zina ile itham edilen kişinin toplum nazarında maruz kaldığı hissi ve manevi acı, bunun da ötesinde ve öncesinde ithamda bulunan kimsenin İslamî nassa muhalefet etmiş olması, hissi ve manevi olarak kendisine sopa cezası vurulmasına hükmedilmesiyle karşılık bulmaktadır. İslam mağdur
aleyhine suçluya acımaz. Mağdur, tek bir fert değil; toplumun tamamıdır. Birinin şahsına özel zina
iftirasında bile toplum, fertlerinin namusunu güvence altına almak suretiyle, kendi namusunu da
güvence altına almalıdır.
Mahkumdan sadır olan fiil, topluma elem verince suçlunun da elem duyması gerekir. Adalet ve
suç-ceza dengesi bunu gerektirir. Bununla birlikte, bizim bu ve diğer konularda hukukî düzenleme
içeren nassa salt bir nass olarak saygı göstermemiz gerekir. Bu meselelerde pek çok mahkum insan
değerinin ve beden sağlığının gözetildiği ölçütlerle birlikte, sopa cezası ile hapis cezası arasında muhayyer bırakılması halinde, hepsinin sopa cezasını tercih edeceği hususunda en ufak kuşku yoktur.
Ayrıca bu ceza, sopa cezasını değil, hapis cezasını gerektiren suçlarda dahi bazılarının talep ettiği
bir şeydir. Sınırlarını belirleyen ölçütlerle birlikte sopa cezası, pek çok hapishanede suçluların maruz
kaldığı şiddet ve aşağılamanın yanında hiç kalır. Ayrıca şunu da biliyoruz ki hapishanelerde saldırıya
uğrayan bu kişiler yargı önüne bile çıkarılmıyorlar. Yargı önüne çıkarılsalar bile bu aşağılayıcı muameleyi hak etmiyorlar. Diğer yandan, aşağılama açısından sopa cezası ile zanlının çirkin suretlerle
zincire vurulması da mukayese kabul etmez. Öyle ki, bir hayvan dahi zincire vurulsa insan bunu
kabullenmek istemez. Ama ne yazık ki zanlılara bu gibi işkenceler reva görülebilmektedir, hem de
insan onurunu gözeten hiçbir ahlâkî değer gözetilmeden. Bu, kişi işlediği bir suçtan dolayı mahkum
edilmişken böyledir. Peki ya henüz sanık iken?
Seküler dünya görüşüne sahip olanların ardına gizlendikleri bahane şudur: Ufacık bir suç karinesiyle
dahi olsa kendisini şüphe dairesinin içine sokan kimse, kanıt toplama, tahkikat ve göz altı aşamasında da olsa sözü edilen bu uygulamaları hak etmiştir. Hem ona, hem de başkalarına göre bu uygulamalar aşağılayıcı da olsa bedenî ve psikolojik acıyı çeken bizzat kendisidir.
Zanlıyı aşağılayan bu uygulama, insan değerini koruyan bazı şartlarla güvenli toplumuna karşı saldırıda bulunan mahkuma sopa atılması ile mukayese dahi edilemez. Objektif bir tasavvur ile ölçütlerine
işaret edilen sopa cezasını, zanlının zincirlere vurulup aşağılanması ile karşılaştırmamız mümkün
değildir. Çoğu kanuna göre zanlı, yargı önüne eli kelepçelenmeden çıkarılırken, hapiste bulunduğu
sırada bu aşağılama hangi gerekçe ile savunulabilir?
Diğer yandan, müslüman toplum bu nassa saygı gösterir ve tamamıyla kabul eder. Bu kâfidir. Gayri
müslim ise, nassın şer’an tatbiki kapsamına ancak anayasa ve devlet düzenini bilmesi halinde girer
ve nassta belirlenen cezanın tatbikini gerektiren bir suç işlediğinde onu zımnen kabul etmiş sayılır.
Sopa cezasının hissi ve manevi acısına gelince suçlu, topluma karşı saldırıda bulunmuş ve toplum
güvenliğini bozmuştur. Ayrıca biz pek çok olayda görüyoruz ki işlediği suç, toplumda hissi ve manevi
bir acıya sebep olmakta ve kamuoyunu ayağa kaldırmaktadır. Dolayısıyla, yasama ve yargı açısından
toplumun teskin edilmesi gerekir. Objektif bakış, şunu gerektirir: Mağdur hesabına –hiç hak etme-
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mesine rağmen- suçluya merhamet edip ona şefkat edilmesi ve cezasının hafifletilmesi için çağrıda
bulunmak, bir itibarla suçlu ile vicdan ortaklığı yapmak anlamına gelir.
El kesme cezası gibi, sopa cezası da belli durumlarda ve dakik ölçütlerle meşru kılınmıştır. Semavi
dinlere mensup olanlar bu cezayı bilir, itiraz eden de dinlere ve dinlerin kutsal metinlerine saygı
gösterir. Bunlardan biri, İslam’da sopa cezasının nitelendiği vasıflardan hiçbiriyle nitelenmemesidir.
Önceki dinlere ait kutsal metinlerde şu hüküm varit olmuştur: “Bir kadınla evlendiğinde, haksız yere
onu bakire olmamakla suçlayan kişinin cezası, insanlara açık bir meydanda sopa atılmasıdır.” Bu,
yerkürede yaşayanların çoğunluğunun inandığı bir dinin kutsal kitabında mevcuttur. Eleştiride eşitlik
ilkesi gereğince tatbik edilsin veya edilmesin bu nassın da eleştiriye tabi tutulması ve ahlakî ve insani
bulunmaması gerekir. Böyle söylüyoruz; çünkü hukuki analizde teori, pratikten ayrılamaz.
Yetmişli yıllara kadar eşcinsellik, bütün toplumların ittifakıyla tedavi edilmesi gereken psikolojik bir
sorun olarak kabul ediliyordu. Ne var ki özgürlükçüler, çağdaş bazı teorilerin etkisinde kalan siyasi
ve ideolojik bir takım hesaplarla insan fıtratının aleyhine olarak eşcinselliği, hiçbir sınır tanımaksızın
onayladılar ve 1972 yılında eşcinsellik, psikolojik bir sapma sayılmaz oldu. Bu, psikiyatriyi ve psikolojiyi kuranların ortak kabulüyle eşcinselliğin psikolojik bir hastalık olarak kabul edildiğini göstermektedir. Nitekim, altmışlı yıllardan önce eşcinseller, hastalıklarının tedavisi için akıl hastanelerine yatırılırdı.
Yürürlüğe girmeden önce hükümlerden söz edilmesinin, mahkemeyi etki altında bırakmaktan başka
hiçbir fayda ve değeri yoktur. Bundan dolayı, mahkemeye intikal etmiş bir olayın tahkikat aşamasında
olay hakkında her türlü yorum yapılmasını kurallar yasaklamıştır. Yargı kararının kesinleşip yürürlüğe
girdikten sonra eleştirilmesi ise yerleşik kanunî örfte yargıya hakaret kabul edilir ve ithamın şiddetine
ve kamuoyunu zararlı eylemler yapmaya sevkedecek derecede etki altında bırakmasına göre suç
niteliği de kazanabilir. Çünkü, mahkeme kararına yönelik bütün itirazların üst mahkemeye taşınacağı
farzedilir. Şu halde, konu hakkında uzman ve ehil olmayan ve üstelik olayın ayrıntılarından habersiz
olan kamuoyu önünde mahkeme kararının eleştirilmesinin hiçbir anlamı yoktur. Kaldı ki, eleştiren
kişinin konuyu tarafsızlığını koruyarak titiz bir şekilde sunması da uzak bir ihtimaldir. Bazı hukuk
derneklerinin hazırladıkları raporlarda İslam ceza hukukunu eleştirmesi vaka-i adiyeden olmuştur ve
eleştiri ahlâkına da hiç riayet etmemişlerdir.
Peki ya recm?
Uluslararası Af Örgütü23, idam cezasının son derece acımasız ve gayri insani bir ceza olduğu ve
yaşama hakkının ihlali olduğu gerekçesiyle idam cezasına kayıtsız ve şartsız karşı çıkar. Ayrıca
bu ceza tatbik edildiğinde geri döndürülmesi imkânsızdır; hâlbuki beşeri hata ihtimali her zaman
mevcuttur. Bu da adaletin yanlış tatbik edilmesine ve suçsuz mahkûmların idam edilmesine yol açar.
İslam ülkelerinde idam olaylarının tehlikesini ikiye katlayan hususlardan biri de, ceza yargı sisteminde
yapısal kusurların mevcut olmasıdır.24
Özetle Uluslararası Af Örgütü dişe diş, göze göz ilkesine; yani İslam Hukuku’ndaki kısas hükmüne
karşı çıkıyor, hatta hücum ediyor ve bunu eleştirmek için dünya devletlerine çağrıda bulunuyor. Bu
tavır, İslam devletlerine yönelik hep süregelen kampanyada ve bu devletlerin iç işlerine karışmada
tecessüm ediyor. Özellikle de bu, şeriat hükümlerini uyguladığını ilan eden devletlere karşı yapılıyor.
Sözgelimi, Suudi Arabistan şeriat hükümlerini uyguladığını iddia etmektedir. Ne var ki bu hükümleri
23 www.amnesty.org
24 Abdülazim Şerefüddin, el-Ukubetü’l-mukaddera fi cerâimi’l-hudûd, ed-Dâru’l-devliyye li’l-istismârâti’s-sekâfiyye, c. 1, 2006.

sadece Pakistan ve Hindistan kökenli güçsüzler ve muhtelif ülkelerden işçiler hakkında harfi harfine
uygularken, Suud vatandaşı olan nüfuz sahiplerine ya da Amerika ve Birleşik Krallık gibi Batı ülkelerinden olan insanlara uygulamamaktadır. Bunun en güzel örneği, iş yerinde mesai arkadaşlarını
öldüren iki hemşiredir. Bunlar öldürme suçunu işlemiş olmalarına rağmen kendilerine kısas uygulanmamış ve Birleşik Krallığa kahramanlar gibi dönebilmişlerdir!! Bu uygulama, Allah Resulü’nün (s.a.v.)
şu buyruğunu akla getirmektedir: “Sizden öncekiler mevki sahibi birisi hırsızlık ettiğinde onu salıverirlerdi, güçsüz birisi hırsızlık ettiğinde ise onu cezalandırırlardı. Onlar işte bu yüzden helak oldular.” İslam Ceza Hukuku’nu uygulamak konusunda, Suudi tecrübesi yoldan sapmış olmasına rağmen, Uluslararası Af Örgütü bıkmadan, usanmadan kısas cezasını bütün türleriyle eleştirmeyi sürdürmektedir.
Bu örgüt, İslam Ceza Hukuku’nun siyasi hayatın dışına çıkarılması konusunda diretmekte ve raporlarına taraftar da bulabilmektedir. İslam ümmetinin yöneticilerinin bu baskılara boyun eğmesine
ve şeriatla hükmetmemelerine rağmen, Uluslararası Af Örgütü bununla da yetinmeyerek şeriattan
geriye kalan hükümleri de istememektedir. Bunun göstergesi, Uluslararası Af Örgütü’nün livatacılar
ve lezbiyenlerin haklarını korumak konusunda büyük bir başarı kaydettiğini ve Mısır gibi bazı Arap
ülkelerine bile taleplerini kısmen de olsa kabul ettirdiklerini övünerek söylemeleridir. Çünkü Mısır,
bunlardan altmış kişilik bir grubun cezasını üç yıl hapis cezasına indirmiş; ayrıca, bu suça ilişkin
davalar daha önce devlet güvenlik mahkemesinde görülürken bunu adi suçlar mahkemesinin yetki
alanına vermiştir. Hâlbuki livata suçu, İslam hukukunda idam ile cezalandırılan büyük suçlardandır.
Netice itibarıyla bu gibi örgütler, sadece Arap ve müslüman ülkelerinde değil; bütün dünyada erdemi
yıkıp yok etmeyi ve ahlâksızlığı yaymayı hedefleyen örgütlerdir.
Uluslararası Af Örgütü, idam cezası hakkında bu ceza ile mücadele alanında yaptığı çalışmalara dair
yıllık ve mevsimlik raporlar yayınlamakta ve dünyada öldürme vakalarının sayısında ciddi bir artış
olmasına rağmen, devletlerin kanunlarından bu cezayı çıkarması sebebiyle elde ettiği başarılarla
övünmektedir. Bu örgütün internet sayfasında “İdam cezası hakkında olumlu gelişmeler” başlığını
taşıyan şu rapor yer almaktadır:
“Demokratik Kongo Cumhuriyeti, çocuk askerlerden beş kişi hakkında çıkan idam kararını hafifleterek ömür boyu hapse çevirdi.”
İran’da, İran’ın güney batısında yer alan Azna şehrinden Ramin Şehrlanğ, darağacının ipi boynunda
dört dakika kaldıktan sonra, öldürdüğü 77 yaşındaki Said Hatemî’nin ailesinin affetmesi üzerine ölümden kurtuldu. Bu haber İran’ın günlük gazetelerinden Kayhan gazetesinde 17 Kasım’da yer almıştır.
Pakistan’da, 10 Aralık’ta Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref, suç işleyenler için sadır olan
bütün idam kararlarının ömür boyu hapis cezasına dönüştürüleceğini bildirdi. Suç işleyen yaklaşık
yüz çocuğun yararlanacağı bu karar, Cumhurbaşkanının Uluslararası Af Örgütü Yeni Genel Sekreteri
İrene Khan ile yapılan bir toplantıda alındı ve Resmi Gazete’de yayınlanarak 13 Aralık’ta kanunlaştı.
Filipinler’de başkan Joseph Estada, görevini bırakmadan önce, yüksek mahkemede haklarında idam
kararı verilen 103 mahpusun idam hükümlerinin hafifletilmesi kararını aldı.
Amerika Birleşik Devletleri, Florida eyaletinde, İspanyol asıllı bir vatandaş idamına hükmedildikten üç yıl
sonra, yeniden yargılamada mahkemenin beraete hükmetmesinin ardından idam edilmekten kurtuldu.
Ertesi yıl Amerika Birleşik Devletleri’nde idam sayısında gerileme oldu. Mahkeme sicilleri 2001 yılında idam vakalarında % 22 oranında bir azalma olduğunu gösteriyor. Şöyle ki 85 kişi hakkındaki idam
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kararının uygulandığı 2000 yılından sonra, 2001 yılında sayı % 13 azalarak 66 kişi idam edildi. 1999
yılında ise 98 kişi idam edilmişti.
Amerika Birleşik Devletleri’nde, Oklahoma Ceza İstinaf Mahkemesi adam öldürme suçlamasıyla
1990 yılında idam hükmü giyen Meksika’lı Gerardo Valdez Maltos hakkındaki idam hükmünün uygulanmasını erteledi.
15 Ağustos’ta çıkan bir kararla Teksas Ceza İstinaf Mahkemesi, Napoleon Beazley hakkındaki idam
kararının uygulamasını erteledi. Erteleme kararı hükmün infazı için belirlenen sürenin dolmasından
dört saat önce geldi.”
İmdi, katil Ramin Şehrlanğ’ın, maktulün ailesinin affetmesi üzerine kurtulması, kısas cezasının örnek
teşkil edecek bir tatbikidir. Çünkü, cezanın infazı sırasında ailenin affı varit olmuştur. Bu, İslam ceza
Hukuku’nun övülmeye değer yanlarından biridir. Dolayısıyla İran’da, idam cezasının ilga edildiğine
dair bir kanun çıkartılmış değildir.
Pakistan’lı çocuğun cezasının idamdan müebbet hapse çevrilmesine gelince bunun aslı şeriata uygun olmayan bir yargı kararı olup, İslam Hukuku bunu onaylamaz; çünkü İslam Hukuku’nda küçük
yaşta olanların idamına hükmedilmiş hiçbir örnek yoktur. Aksine fıkıh bilginleri, küçük çocuğun kasten öldürmesinin dahi hata ile öldürme sayılacağında ittifak etmişlerdir. Şu halde yanlış uygulama,
şeriata uygun düşmeyen Pakistan örneği olup, bunun İslam Hukuku’yla uzaktan veya yakından ilgisi
yoktur. General Pervez Müşerref, genç yaşta olanların idam cezasını ilga etmişse bu, İslam Hukuku
sevgisinden dolayı değil; uluslararası baskılardan dolayıdır.
Diğer örneklere gelince bunlar, gâh idam kararı alıp gâh ilga eden beşeri kanunların, -suç oranlarındaki korkunç yükselişe rağmen- şaşkınlığının ve istikrarsızlığının göstergesidir.
Uluslararası Af Örgütü’nün idam cezasını kaldıran veya kaldırmak üzere olan ya da savaş halinde
işlenen suçları istisna ederek, idam cezasını kaldıran devletler hakkında yayınladığı son istatistiğe
göre yetmiş dört devlet idam cezasını bütün suçlardan kaldırmış; on beş devlet savaş suçlarını istisna ederek kaldırmıştır. Yirmi dokuz devlet ise, 10’u aşkın yıldır idam cezasını pratikte uygulamamaktadır. Böylece, idam cezasını kaldıran veya pratikte uygulamayan devletlerin toplam sayısı 111’dir.
Sonuç olarak İslam Ceza Hukuku, şer’î ve eğitici bir hukuk sistemi hüviyetine sahip olarak, işleyenlerin suçlu sayılacağı fiilleri tahdit eder ve bu fiiller için öngörülen cezaları açıklar.25 Suç ise, şu üç
şart ile sübut bulur: Öncelikle fiilin yasaklandığı konusunda Kur’an’da veya Sünnette bir nass bulunmalıdır; çünkü Allah (c.c.) “Biz peygamber göndermeden hiçbir topluluğu azap etmeyiz.” (el-İsra,
15) buyurmuştur. İkinci şart, cezayı gerektiren suçun bilfiil işlenmiş olmasıdır. Üçüncü şart ise, suç
fiilini işleyen kişinin cezai sorumluluk sahibi olmasıdır. Bu da ergenlik çağına girmek ve aklî dengesi
yerinde olmak gibi, şer’î yükümlülükleri taşıma kudretine sahip olmakla olur. Çünkü Hz. Peygamber
(s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Şu üç grup insandan kalem (sorumluluk) kaldırılmıştır: uyanıncaya kadar
uyuyandan; ergenlik çağına girinceye kadar küçükten ve ayılıncaya kadar akıl hastasından.”

25 Ebu Zehra, el-Cerîme ve’l-Ukûbe fi’l-fıkhi’l-İslamî, Metâbi’u’n-nehdati’l-Arabiyye, 1964.
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“Commonsense owners! In reprisal, there is a life for you. Indeed you are protected
by this means.”(el-Bakara, 179)

Abstract
Islamic criminal law is understood as whole Sharial provisions which determine
punishments for people who cause damages by attacking verbally or with an act
deemed crime by Sharia on any right or one of the five necessities. The victim of
the mentioned crime could be another person or the perpetrator as well. A person is
punished for the crime he committed or for the damage he caused. The punishment
in question might be a “had” punihment determined by Sharia or “tazir” punishment
which hasn’t a sanction like “had” and “keffaret” punishments and which is carried
out for the rehabilitation of criminal. Another version of punishment is “diyet” which is
a compensation paid by murderer as blood money in order to please kinsmen of the
victim. Thus reprisal, thanks to corrective and didactical method of Islamic criminal
law, ensures survival of people and stability of society.
Let’s mention about the pedagogical context of regulations on punishments in Islam: The structure
of Sharia consists of layers and the essence of criminal legislation is religious faith. Implementation
of Sharia is not possible with only “had” punishments. The building of religion is only possible with
the implementation of all floors and blowing down one of the floors is like blowing them all. Thus,
penal legislation in Islam takes a position as integral part and it is related to other facts which generate the religion. None of the criminal sanctions could be successful in restricting people’s intend to
commit crime without a protection based on conscious, education and religious faith. Because, the
two strongest impetus in people’s lives to do or not to do anything are morals and devotion. Such
impetus ensures people to limit themselves. It also ensures people not to harm themselves and the
others as well.
On the other hand, the life of an innocent might be ruined without any proof or testimony by a court
decision. Such a case never or scarcely happens if guidance of humanitarian and fair principles which
provide the implementation of rehabilitative aims of Islamic criminal law and Sharia are consulted. In
view of the suspect’s rights and social duties, a wrong decision given by a judge without considering
the aims towards education contrast with the basic rules which constitute the basis of Sharia. All of
these should be taken into account during the implementation of Islamic law and they require judges
to be independent, well-informed, polite, merciful and serious while adjudicating. Indeed, the essence
of Islamic criminal law is wisdom and the begining of wisdom is theophobia.
The emphasis which is laid on the pedagogic context of Islamic criminal law arises from this point.
First of all, we can say that worships are important tools of education, prominence of beliefs and

backing of legislation and they have important roles in deterring people from committing crimes and
sins. While worships in Islam are related to being reference, education of self and purification of
soul, Islamic criminal law is related to the legal context which consists of protective and pedagogical
rules and it provides the implementation of the aims of such rules. Because, Islam tackled poverty,
cruelty and bigotry and it called people to have unity, fraternity, modesty and high morals. It fought
against everything which constituted a contradiction to wisdom by accepting wisdom as the basis for
the value of human being. In cases where the implementation of “had” punishments is not suitable,
the governor is supposed to postpone the execution of punishment. Indeed, implementation of “had”
punishments in such situations would constitute violation of the protection of human rights and blowing down the foundations of justice.
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مقدمة
صاص َحي ٌ ُ
َْ ْ
َاب لَعَلَّ ُك ْم َت َّت ُق َ
ون”
َ
“ولَ ُك ْم ِفي ْال ِق َ ِ
َاة يَا أو ِلي اللب ِ
( )179سورة البقرة
يقول السياق التربوي للتشريع الجنائي في اإلسالم َّ
إن بنيان الشريعة طوابق ،والعقيدة أساس التشريع
الجنائي؛ فبالحدود وحدها ال تُقام الشريعة ،وال يقوم بناء الدين إال بإقامة هذه الطوابق وهدم البعض
هد ٌم للكل .فالتشريع الجنائي في اإلسالم بعض من كل مرتبط بغيره من مكونات الدين ويحتل رتبة
أخيرة من مراتبه ،ولن يفلح أي تشريع جنائي فرداً في الحد من مستويات الجريمة في غياب الوعي
والحصانة التربوية والعقدية ،فوازع األخالق والتقوى من أقوى ما يدفع العباد ،في حياتهم ،لاللتزام
بحدود المحدود ويصرفهم عن إلحاق الضرر بالغير أو بالذات.1
يكتسب التعريف بمقاصد أحكام العقوبات وغايتها التربوية في الشريعة اإلسالمية أهمية كبرى في هذا الزمان الذي توجه
فيه سهاما لطعن واالنتقاص للنيل من سمعة التشريع اإلسالمي وفعاليته  ،وتثار فيه حول أحكام هو تشريعاته الشبهات
واالعتراضات التي دفعت أكثر المقننين والمشرعين في الدول اإلسالمية والعربية إلى إهمال النظم الربانية في األحكام
والتشريعات الجنائية واالستعاضة عنها بالقوانين الوضعية البشرية ،التي لم تمنع الجريمة ولم تقلص من حجمها والمن
2
آثارها ،بل على العكس من ذلك ،والواقع يشهد بذلك.
وفي هذاالسياق ،كان لكل مجتمع ،أمة كانت أم شعباً مهما كانت درجته من الفكر والحضارة ،حظه من قواعد قانونية
يجري عليها في معامالته وتصرفاته المالية ،وفي األحوال الشخصية 3التي تقوم عليها األسرة والزواج 4وما يتصل به،
وفي عالج جرائم المجتمع بوضع العقوبات الزاجرة الرادعة ،وفي غير هذا كله من الشؤون ومسائل الحياة ومشاكلها،
تحقيقاً لغايات تربوية.5
وتقوم حقيقة هذه المعامالت 6بين الناس في أي مجتمع ،على أساس َّ
أال تترك فوضى ينظمها كل فرد وفق رغبته ومشيئته،
حيث كما يقول الفيلسوف الفرنسيبوسويه« :يملك الكل فعل ما يشاؤون ،ال يملك أحد فعل ما يشاء ،وحيث ال سيد ،فالكل
سيد وحيث الكل سيد ،فالكل عبيد ،وتلك حال ال يتصور أن تكون ،وإن كانت فهي ال تدوم ،إذ ينتهي األمر إلى أن يكون
الحكم للقوة تقضي في الضعفاء بما تشاء».
ولم يشذ المجتمع العربي ،في شبه جزيرة العرب قبل اإلسالم ،عن هذا األصل الذي يقوم عليه بقاء الشخص والنوع
واالجتماع والعمران ،فقد عرف العرب في جاهليتهم قواعد قانونية كثيرة قام عليها مجتمعهم ،وكان ذلك في نواح شتى
عالجها اإلسالم فيما بعد ،فألغى منها ما ال يتفق والعدل ،وأبقى ما وجده خيرا ،فما كان اإلسالم ليغير كل ما كانت
عليه األمة العربية ،حتى ما كان صالحا لبناء مجتمع صالح للحياة الطيبة ،.وفي هذا السياق تتجلى الغاية التربوية في
التشريعات اإلسالمية ،والجنائية منها بخاصة.
 1عبدالكريمزيدان،المدخللدراسةالشريعةاإلسالمية،دارالنهضةالعربية،القاهرة 1977م.
http://www.alukah.net/library/0/77976/#ixzz3XH6OuTsZ 2
Mohamed Salah Bey, Le droit de la famille et le dualisme juridipue, revue algerienne des sciences juridipues economiques et 3
.politiques , volume n 3, 1997
 4محي الدين عبد الحميد  ،األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية  ،دار الكتاب العربي ،الطبعة األولى .1983،
 5محمد قدري باشا :مرشد الحيران إلى معرفة أحوال اإلنسان في المعامالت الشرعية ،المطبعة األميرية الكبرى ،بوالق .1891
 6محمد قدري باشا :مرشد الحيران إلى معرفة أحوال اإلنسان في المعامالت الشرعية ،مشروع قانون ،المطبعة األميرية الكبرى ،بوالق .1891
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وبالمقاييس التربوية ،كان حظ العرب قبل اإلسالم من القواعد والمبادئ القانونية في نواحي الحياة العملية ،فلم يصلوا
إلى ما يكفي لقيام أمة صالحة للحياة ،ومن أجل هذا وغيره كانت الحاجة ماسة لإلسالم وشريعته وفقه تشريعه ،فالتشريع
الجنائي في اإلسالم هو مجموع األحكام الشرعية المحددة للعقوبات المفروضة ،لغاية تربوية ،على َم ْن اعتدى على إحدى
مضر جرمته الشريعة من قول أو عمل،
ُلحقاً بها ضررا خفيفا أو شديدا ،بفعل
ٍّ
حق من الحقوق م ِ
الضروريات الخمس أو ٍ
يحدثه اإلنسان ضد نفسه أو غيره ،ويتعرض الجاني نظير ما وقع منه من معصية أو ضرر لعقوبة تتراوح بين الحد
كمال يُدفع ألهل القتيل عوضا
كعقوبة مقدرة شرعا على ذنب ،والتعازيرالمؤدبة على ذنب ال حد فيه وال كفارة،والديات ٍ
عن دم وليهم وتطييبا لخاطرهم من قبل من يجب عليه ذلك ،ليصبح في القصاص حياة للناس واستقرار للمجتمع في ظل
المفهوم التربوي للتشريع الجنائي في اإلسالم ومنهجه في الحياة.7
وما يتميز به التشريع الجنائي في اإلسالم هو جزءمن كل ،فالتشريع اإلسالمي نظام شامل وغني يحكم اإلنسان وتصرفاته،
في خاصة نفسه ،وفي صالته باهلل تعالى وفي عالقاته بالمجتمع الذي يعيش فيه واألمة أو الدولة اإلسالمية بالدول األخرى
فينظم العالقات ،ببيان القواعد التي تهيمن عليها وتحكمها ،ألن اإلسالم دين وأخالق ودولة بمعنى الكلمة ،ففي تشريعه جميع
النظم واألحكام التي تدير العالقات ،العامة والخاصة ،ما تعلق منها بالفرد أو المجتمع أو الدولة ،وفي التشريع اإلسالمي
أيضاً العبادات وأحكامها والمعامالت وأحكامها والقانون بقسميه الخاص 8والعام ،ففيه من القوانين :المدني وهو أصل القانون
الخاص ،والتجاري ،والمرافعات والدولي الخاص والعام ،والدستوري ،واإلداري ،والمالي والجنائي.
وفي هذا السياق لتميز الكل الذي منه التشريع الجنائي في اإلسالم ،عرض التشريع اإلسالمي ،ككل لمسائل القانون
ً
شامال لكل
بأقسامه وفروعه المختلفة ،وكان تشريعا كامال لألمة اإلسالمية في كل أحوالها الداخلية والخارجية ،كما كان
أبواب وفروع التشريعات الحديثة ،كما هو غني بأصوله وأحكامه فأفاد منه الغربيون أنفسهم في قوانينهم الوضعية،
وبخاصة فرنسا التي استمد قانونها المدني لسنة  1805ميالدية (هو األصل األول لقوانيننا الوضعية الحديثة) مذهب
اإلمام مالك بن انس رضي اهلل عنه الذي ساد في األندلس في الحكم والقضاء ،وال يزال سائدا في المغرب العربي حتى
اليوم ،وكانت بالد األندلس مثابة يفد إليها علماء أوربا يغترفون من العلم اإلسالمي ويستضيئون بنوره ،وهي مع هذا
قطعة من أوربا ،وبذلك يكون التشريع اإلسالمي قد حكمت به أقاليم من اسبانيا وفرنسا وإيطاليا ،ومنه التشريع الجنائي،
بكل ما يحمله من غايات تربوية.
ولكن بعد أن تزحزح المسلمون في أزمان ماضية عن قيادتهم للعالم ،وأخذ علماء الفقه اإلسالمي بالتقليد في األحكام الشرعية،
وقف االجتهاد في التشريع وانزوى الفقهاء عن الحياة العامة قليال أو كثيرا حسب األزمان المختلفة ،ولوال ذلك ما كنا بحاجة
أبدال الصطناع قوانين ال تتفق وديننا وتقاليدنا ،قوانين يبين من المقارنة 9أن التشريع اإلسالمي يفضلها في غير موضع.
فبمقارنة التشريع اإلسالمي بالتشريعات الوضعية القديمة والحديثة ،يتبين تفوقه عليها في نواح كثيرة؛ منها الحبسة وهي وظيفة
النيابة العمومية اليوم ،والتعزيز وهو ترك تحديد العقوبة نوعا ومقدارا للقاضي فيحكم بما يراه تبعا لما يراه من ظروف الجريمة
وحالة المجرم ونفسيته ،وهو نظام يمتاز به الفقه اإلسالمي وينادي به كبار العلماء الجنائيين في العصر الحديث 3
التشريع الروماني في تقدير بعض المبادئ العظيمة ،ومنها
ومن حيث قيمة النظم القانونية ،فقد سبق التشريع اإلسالمي
َ
مبدأ انتقال الملكية لمجرد االتفاق ،أي بال حاجة إجراءات رسمية وأمور شكلية ،ومبدأ سلطان اإلرادة ،أي إرادة كل من
المتعاقدين  ،4ومبدأ النيابة التامة5.
“لم تسلك الشريعة اإلسالمية في نموها الطريق الذي سلكه الفقه الروماني ،فإن هذا القانون بدأ عادات كما قدمنا ،ونما
وازدهر من طريق الدعوى واإلجراءات الشكلية .أما الشريعة اإلسالمية ،فقد بدأت كتابا منزال ووحيا من عند اهلل ،ونمت
وازدهرت من طريق القياس المنطقي واألحكام الموضوعية ...إال أن الفقهاء المسلمين امتازوا على فقهاء الرومان ،بل
امتازوا على فقهاء العالم ،باستخالصهم أصوال ومبادئ عامة من نوع آخر ،هي أصول األحكام من مصادرها ،وهذا ما
سموه بعلم أصول الفقه» 6

 7الحافظ بن حجرالعسقالني ،سبل السالم ،حققه طه عبد الرؤوف سعد ،المجلد الثاني،الجزء الثالث ،مطبوعات مكتبة المشهد الحسيني والمكتبة األفريقية للطباعة والنشر والتوزيع ،ج.م.ع ،بدون تاريخ طبعة.
 8عبد المهيمن يكن ،القسم الخاص من قانون العقوبات ،القاهرة ،دار النهضة العربية 1969م.
 9عبد القادر عودة ،التشريع الجنائي اإلسالمي مقارناً بالقانون الوضعي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،الجزءاألول ،الطبعة الثالثة عشرة (1415هـ 1994 -م).

ُ
«الجماعية» الحريصة على
ُكسب التشريعات في اإلسالم ،ومنها التشريع الجنائي أهمية ،أنها تشريعات تسودها
ومما ي ِ
الفرد والمجتمع ،كما في تشريعات العبادات والمعامالت التي تهدف لتهذيب الفرد وتحقيق ما فيه خيره وخير المجتمع
مثل تشريع األركان الخمسة  ،وتحليل البيع وتحريم الربا ،واألمر برعاية الجار والوفاء بالعقود وتحريم الزنا ،وإقامة
الحدود صيانة للمجتمع،إذ إن الطابع العام السائد في التشريع اإلسالمي هو الطابع الجماعي .فلما فتح اهلل العراق والشام
على المسلمين أيام عمر بن الخطاب أراد فريق كبير من المسلمين قسمة األرض وما عليها بين أصحاب الحق الفاتحين،
10
لكن اإلمام عمر رأي أن يترك األرض بيد مالكها على أن يدفعوا الخراج والجزية لصالح المسلمين جميعا.
وكما اوجب التشريع الجنائي الدية بأبعادها التربوية ،أوجب التشريع اإلسالمي العام النفقه الالزمة من بيت المال لكل
فقير عاجز عن العمل وليس له قريب تجب عليه نفقته ،ال فرق في ذلك بين المسلم وغير المسلم الذي يعيش تحت ظل
اإلسالم ،فقد أمر عمر بن الخطاب برفع الجزية عن كل ذمي ال يقدر على أدائها وبأن يفرض له في بيت المال ما يكفيه
هو وعياله ما أقام بدار اإلسالم ،حيث يتجلى الطابع التربوي والتكافل االجتماعي كميزة تشريعية سامية.
كما عرف التشريع اإلسالمي قاعدة «ال ضرر وال ضرار في اإلسالم» وعرفتها التشريعات الحديثة بعد ذلك بقرون
وقرون تحت عنوان «نظرية سوء استعمال الحقوق”.
فالقرآن الكريم وسنة الرسول وأثر الصحابة والتابعين هي مصدر هذه الجماعية التي هي روح التشريع الجنائي في
اإلسالم ،11إذ ليست العقوبة في المفهوم التربوي للتشريع الجنائي في اإلسالم ً
غاية في حد ذاتها بقدر ماهي وسيلة قد يكون
ثقيال ،ومع ذلك ،قد تنتهي حياة غير متهم بتوقيع المفتي على حكم قضائي قد تنقصه ٌ
وقعها على النفس ً
بينة هنا أو حتى
شهادة هناك ،مما يجعل األحكام الجنائية في هذا المفهوم التربوي تكاد تكون معدومة أو نادرة التنفيذ لو استظلت بظل
الغاية التربوية للتشريع الجنائي اإلسالمي والمقومات العدلية واإلنسانية المؤدية لتنفيذ أحكام هذا التشريع ،12مع األخذ
بعين االعتبار ما للمتهم من حقوق وما عليه من واجبات مجتمعية قد تتناقض مع أبسط األسس التي تقوم عليها الشريعة؛
كل ذلك يجعل أحكام التشريع أحكاماً ليس من السهل اتخاذ قرار قاطع بها دون أن يكون القاضي على قدر من النزاهة
ٌ
رأسها مخافة اهلل.
واالستقاللية والعلم والغيرية والرأفة والجدية كمقومات أساسية لشريعة جنائية إسالمية عما ُدها
حكمة ُ
فكان عهد النبوة والصحابة أهم عهود هذا التشريع ،ألن مصدر األحكام الشرعية فيه كان الوحي بشقيه ،القرآن والسنة.
وغطى هذا العهد المرحلة المكية ،وهي اثنتا عشرة سنة وخمسة أشهر وثالثة عشر يوما .وقد اتجه الوحي في هذه
المرحلة إلى بيان أصول الدين والدعوة إليها ،واألمر بأمهات الفضائل والنهي عن الرذائل ،ولم يتعرض إلى األحكام
العملية إال قليال وبشكل كلي غالبا؛ كما غطى المرحلة المدنية :وهي مدة إقامة النبي عليه الصالة والسالم بالمدينة (بعد
الهجرة) ،وهي تسع سنوات وتسعة أشهر وتسعة أيام؛ وفي هذه المرحلة أخذ الوحي ينزل بالتشريعات المفصلة التي ال
بد منها لتنظيم حياة المسلمين ،إذ بدأت الدولة اإلسالمية تتكون ،وتحتاج إلى ما تقوم به من نظم وتشريعات وقوانين تحدد
العالقات بين أفرادها ،وبينها وبين غيرها من األمم؛ وفيها وضع اإلسالم ألول مرة في تاريخ العرب فكرة الدولة ،وجعل
ين َءا َمنُوا أَ ِطيعُوا َّ
االمْر ِم ُ
الر ُس َ
ول َوأُ ْولِي َ
من الواجب طاعة السلطان ،قال تعالى﴿ :يَآ أَيـُّ َها ال ِذ َ
نك ْم[ ﴾...سورة
اللَ َوأَ ِطيعُوا َّ
ِ
النساء ،من اآلية .]59
ورى َب ْي َن ُه ْم[ ﴾...سورة
وقيد التشريع اإلسالمي 13سلطة الدولة بوجوب الشورى في الحكم ،فقال تعالىَ ...﴿ :وأَم ُ
ْر ُه ْم ُش َ
َ
ْر[ ﴾...سورة آل عمران ،من اآلية  ،]159وجاء في الحديث
الشورى ،من اآلية  ،]38وقال أيضاَ ...﴿ :و َش ِ
او ْر ُه ْم ِفي االم ِ
النبوي الشريف( :السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية ،فإن أمر بمعصية فال سمع وال طاعة؛ كما دعا اإلسالم
إلى الجهاد في سبيل اهلل وحرم الغزو الجاهلي ،وأباح الحرب الدفاعية ألجل دفع العدوان ،وحرم قتل األطفال والشيوخ
والنساء ،كما منع قتل رجال الدين ومنع التمثيل بالعدو؛ كما وضع أحكام األسرة من زواج وطالق ووالية ونفقات
ومواريث ،14كما أقر اإلسالم الحريات ووضع الضوابط الالزمة لها.15

 10نورالدين عتر،فكر المسلم وتحديات األلف الثالثة ،دار الرؤية ،دمشق ،الطبعة األولى (1423هـ2002-م).
 11محمد محي الدين ،القانون لجنائي ،مطبعة جامعة القاهرة ،والكتاب الجامعي 1981م.
 12أحمد بسيوني أبو الروس ،التحقيق الجنائي والتصرف فيه واألدلة الجنائية ،المكتب الجامعي الحديث األربطة،اإلسكندرية .2005
 13محمد يوسف موسى ،المدخل لدراسة الفقه اإلسالمي ،القاهرة ،دارالنهضة العربية 1967م
 14عبد العزيز عامر  ،األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية،دار الفكر العربي ،الطبعة األولى.1984،
 15إبراهيم رفعت الجمال  ،الحقوق غير المادية بين الزوجين ،الدار الجامعة الجديدة للنشر ،اإلسكندرية.2005 ،
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َنط ُق َعن ْال َه َوى إ ْن ُه َو إ َّ
ال
وال مصدر للتشريع في هذا العهد إال وحي السماء كما صرح القرآن بذلك في قوله تعالىَ ﴿ :و َما ي ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ً
ْ
ُوحى﴾ سورة النجم ،اآليتانَ ...﴿ ،4-3 :وَن َّزْل َنا َعلَي َ
ُسلِ ِم َ
ين ﴾...
م
ل
ل
ى
ر
ُش
ب
و
ة
اب ِت ْبيَاًنا لِّ ُك ِّل َش ْي ٍء َو ُه ًدى َو َر ْح َم َ َ ِ ْ
ْك ْال ِك َت َ
َو ْح ٌي ي َ
سورة النحل ،من اآلية .٩٨
الر ُس ُ
ول بَلِّ ْغ َمآ أُنز َل إلَي َ
ْك ِمن َّربـِّ َك َوإِن
وقد أمر الرسول «صلّى اهلل عليه وسلم» بتبليغ الوحي في قوله تعالى﴿ :يَآ أَيـُّ َها َّ
َ ِ ِ
ْك ِّ
نز ْل َنآ إلَي َ
َ
َّ ْ ْ َ َّ ْ
الذ ْك َر لِـتُـبَـي َ
ِّن
ل ْم َتف َعل ف َما بَلغ َت ِر َساال ِت ِه ﴾...سورة المائدة ،من اآلية  ،67وأ ِمر ببيانه في قوله تعالىَ ...﴿ :وأ َ ِ
َ َ
ْه ْم ﴾...سورة النحل ،من اآلية  .44وقد تمثلت خطة التشريع في هذا العهد في حدوث واقعة ،أو ورود
اس َما نُ ِّزل إِلي ِ
لِلنَّ ِ
16
سؤال ،أو تشريع أحكام غير مسبوقة بواقعة أو سؤال ،أوأحكام أخرى تتعلق باألسرة وبعض العقوبات ونحو ذلك .وقد
تميزا التشريع في هذا العهد بالتدرج في التشريع زمنياً وتجزيئاً ،كما في الصالة والزكاة وتحريم الربا والخمر ،ورفع
الحرج والنسخ.17
ويبدأ عهد الصحابة بوفاة الرسول «صلّى اهلل عليه وسلّم» في السنة الحادية عشرة للهجرة وينتهي في أواخر القرن األول
الهجري ،ويمتاز هذا العهد باتساع رقعة الدولة اإلسالمية والتي شملت بالد الشام ومصر والعراق وفارس ،وال يخفى
علينا تباين بيئات وحضارات تلك البالد مما استتبع ظهور مسائل جديدة تتطلب اجتهادات تستجيب لتلك المسائل ،ولذلك
صدرت فتاوى عديدة عن الصحابة رضوان اهلل عليهم مبنية على االجتهاد استوعبت كل ما جد من مسائل ،ومع ذلك لم
يتوسع الصحابة في وضع فرضيات واإلجابة عنها ،بل كانوا يكتفون باإلجابة عما ورد إليهم فعال ،وكانوا في أول عهدهم
أي في خالفة أبي بكر وأول خالفة عمر يتولون بسلطتهم التشريعية في ما ال نص فيه في جمعية تشريعية متكونة من
رؤوس الصحابة ،ويدل على ذلك ما رواه البغوي في مصابيح السنة ،عن أبي بكر.
وقد اختلف الواقع بين الصحابة لوجود نصوص في القرآن وفي السنة ظنية الداللة ،مما يفتح المجال لالختالف في فهم
تلك النصوص؛ ولعدم تدوين السنة ،لذلك قد يصل حديث معين إلى أحد الصحابة دون اآلخر ،فتكون  -بالضرورة  -فتوى
العالم بالحديث مختلفة مع فتوى غير العالم به؛ ولتباين مصالح العباد من بلد إلى آخر ،ذلك ما نتج عنه اختالف الفتاوى.
وبرز من المفتين فيهذه الفترة؛ في المدينة المنورة الخلفاء األربعة وأم المؤمنين عائشة وزيد بن ثابت وعبد اهلل بن عمر
ّ
بن الخطاب وفي مكة المكرمة عبد اهلل بن عباس ،وفي الكوفة :عبد اهلل بن مسعود ،وفي البصرة أنس بن مالك وأبو موسى
األشعري ،وفي الشام معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت ،وفي مصر عبد اهلل بن عمرو بن العاص.
في أوائل القرن الثاني الهجري بدأ عهد التدوين واألئمة المجتهدين ،وامتد حتى أواسط القرن الرابع الهجري .ويعد
هذا العهد عهدا ذهبيا للتشريع اإلسالمي ،حيث ظهرت فيه حركة التدوين واضحة فتم تدوين السنة وفتاوى الصحابة
والتابعين وتابعيهم ،كما برز األئمة والفقهاء أصحاب الملكات الفقهية الراسخة ،وكان ذلك بفضل اهتمام الخلفاء العباسيين
بالعلم وأهله ،ويتجلى ذلك في تقريبهم للفقهاء وأهل العلم ،فهارون الرشيد مثال طلب من أبي يوسف وضع قانون إسالمي
لألمور المالية ،فاستجاب لذلك بتأليف كتابه «الخراج» ،ونجد أبا جعفر مهتما بالفقه وأهله ،وقد ورد أنه أراد أن يجعل
موطأ اإلمام مالك قانونا لدولته ،ولكن مالكا لم يرض بذلك قائال« :يا أمير المؤمنين ال تفعل ،قد سبقت إليه أقاويل،
وسمعوا أحاديث ،ورووا روايات ،وأخذ كل قوم بما سبق إليهم ،فدع الناس وما اختار أهل كل بلد منهم ألنفسه».
كما كان بفضل اتساع رقعة البالد اإلسالمية التي الممتدة من إسبانيا إلى الصين ،وقد استتبع ذلك تباين ظروف تلك
البالد تبعا الختالف الحضارات والثقافات ،مما أدى إلى استجابة الفقه لجميع التساؤالت والقضايا ،وفي ذلك إثراء للفقه
وتطوير له.
زد على ذلك فضل تدوين السنة الذي كان له أثر فعال في تنشيط الحركة الفقهية في هذا العهد ،حيث أن الفقهاء يرجعون
إلى السنة للبحث عن ضالتهم دون كبير جهد ،مما يسهل استنباط األحكام التي تستجيب لمستحدثات العصر.
ويعودالفضل الرابع إلى حصول المناظرات بين الفقهاء ،فذلك من دواعي التعمق في البحث واستقراء األدلة إلثبات كل
فقيه صحة رأيه وقوة وجهة نظره ،وذلك يؤدي أخيرا إلى اتساع دائرة الحركة الفقهية.

 16أحمد عبيد الكبيسي ،األحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون المقارن ،ج  ،1الزواج والطالق وآثارهما ،مطبعة عصام ،بغداد .1977
 17جاسر عودة :نقد نظرية النسخ ..بحث في فقه مقاصد الشريعة ،الشركة العربية لألبحاث والنشر.2013 ،

وقد تميز عهد التدوين بتدوين اآلراء الفقهية ،في بطون الكتب ،كما تميز بتحديد المذاهب وبروز آراء المجتهدين ،فصار
لكل إمام مذهب ،وله تالميذ يتلقون عنه طريقته ويقتبسون من تفكيره ،كما تميز باختيار الدولة مذهبا من المذاهب تعمل
به وتسير على منهاجه ،بل يترك األمر إلى القاضي واجتهاده ،فلم يكن هناك قانون ملزم إال الكتاب والسنة ،وفي ما وراء
ذلك فللقاضي رأيه واجتهاده وطريقة استنباطه ،كما كان االجتهاد في هذا العهد حرا طليقا لم تغلق أبوابه فأفتى الفقهاء
بحرية يظلها القرآن الكريم وتنيرها السنة النبوية ،ويهديها المأثور عن الصحابة والتابعين إلى محجة الصواب ،كما ساد
في هذا العصر مبدأ االختالف بين الفقهاء وجسد العلماء األعالم أدب االختالف فيما بينهم قوال وسلوكا.
وتوقف الدفع بتوقف حركة االجتهاد بسبب انقسام الدولة اإلسالمية إلى دويالت متناحرة ،وانشغال والة األمور بالفتن
والحروب ،ولم يهتم أحد بالعلم وأهله ،كما توقف بسبب شعور العلماء في هذا العهد بالنقص وعدم الثقة في نفوسهم
وتهيبهم من االجتهاد ،زد على ذلك تعصب العلماء آلثار مدارسهم وأئمتهم ،مما دفع بهم إلى التمسك بتلك اآلثار وبذل
الجهد من أجل إبراز صحتها ولو بكثير من التعسف ،وتميز عهد توقف الدفع والجمود بجمود الحركة الفقهية ،وقصور
همم معظم الفقهاء ،وشيوع التقليد ألئمة الفقه السابقين ،كما تميز بانتشار الترجيح بين الروايات المنقولة ،وبالتأليف
على طريقة المختصرات التي تُسمى بالمتون ،وقد غلب عليها الغموض فظهرت شروح المتون ،ثم ظهرت إلى جانبها
الحواشي ،كما تميز أخيراً ببروز كتب الفتاوى ،وهي إجابات الفقهاء عن أسئلة الناس ،ومنها الفتاوى الهندية والفتاوى
الكبرى البن حجر الهيثمي ومجموع فتاوى ابن تيمية.
ويمكن اعتبار النهضة الفقهية الحديثة عهداً خامساً في عهودالقانون الجنائي في اإلسالم ،ويبدأ من أواخر القرن الثالث عشر
الهجري الذي تميز بابتعاد الفقهاء عن التعصب المذهبي واالعتماد في الترجيح بين أقوال العلماء على قوة الدليل ،كما تميز
يسر االطالع على كنوز الفقه اإلسالمي ،وفي هذا العهد انتشرت حركة
ببروز الفقه المقارن في البحث والدراسة ،مما َّ
التشريع واتسعت دائرة تقنين الفقه اإلسالمي ،وكانت البداية بظهور مجلة األحكام العدلية عام 1293ﻫ1876/م بالدولة
العثمانية ،إذ احتضنت أحكام المعامالت المدنية ،ثم اتسع التقنين ليشمل مجاالت أخرى كاإلدارية والجنائية وغير ذلك.
ومن مظاهر النهضة الفقهية الحديثة تأليف الكتب باالعتماد على مختلف المذاهب الفقهية ،واعتماد الدراسات المقارنة
بين الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي في المناهج الدراسية والرسائل الجامعية في كثير من الجامعات والكليات ،كما
مجمع الفقه اإلسالمي ،وإنشاء األزهر الشريف مجمع البحوث اإلسالمية،
إنشاء رابطة العالم اإلسالمي في مكة المكرمة
َ
بموجب القانون  103لسنة 1961م ،ومن اختصاصاته تقنين الفقه اإلسالمي بجميع مذاهبه وإصدار بحوث فقهية متنوعة.
وفي هذا العصر أُنجزت مشاريع الموسوعات الفقهية كمشروع موسوعة الفقه اإلسالمي بكلية الشريعة في جامعة دمشق،
ومشروع المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية بالقاهرة ومشروع جمعية الدراسات اإلسالمية بالقاهرة ،ومشروع موسوعة
الفقه اإلسالمي الذي أعدته وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت ،كما ُعقدت ملتقيات لدراسة ومناقشة قضايا متنوعة،
مثل ملتقيات الفكر اإلسالمي التي كانت تعقد سنويا في الجزائر ،،زد على ذلك تقنين الفقه اإلسالمي ،فقد ظهرت الحاجة إلى
ضرورة صياغة الفقه اإلسالمي في مواد محددة لتسهيل العثور على الحكم المراد ،ففي أواخر القرن الثالث عشر الهجري قامت
الخالفة العثمانية بتشكيل لجنة من العلماء لتقنين أحكام المعامالت اعتمادا على الفقه الحنفي ،وشرعت تلك اللجنة في عملها سنة
1285ﻫ1869-م ،وانتهت منه سنة 1293ﻫ1876-م ،وسمي ذلك التقنين (مجلة األحكام العدلية) ،ثم أصدرت الدولة العثمانية
(قانون العائلة) سنة 1336ﻫ1917-م .ثم صدرت عدة قوانين تقنينا للفقه اإلسالمي ،منها في مصر قوانين األحوال الشخصية
الستة ،ووشكلت لجاناً فنية وضعت مشاريع قوانين إدارية وجنائية ،كما صدرت دراسات حول ذلك عن األزهر وغيره من
المراكز والوزارات في الوطن العربي .وقد صدرت قوانين ووضعت مشاريع قوانين في البلدان العربية منها ما نحن بصدده
في مصر مشروع قانون الحدود الشرعية ومشروع قانون العقوبات  ،وفي السودان صدرت قوانين منها قانون العقوبات وقانون
اإلجراءات الجنائية وقانون اإلثبات  ،وفي اليمن صدرت قوانين منها القانون رقم  90لسنة 1979م الخاص باإلثبات الشرعي.
فالتربية ممارسة سلوكية غايتها التثبيت أو التعديل أو التغيير ومن هنا يأتي أيضاً تأكيد السياق التربوي للتشريع الجنائي في
اإلسالم على كون العبادات وسيلة للتربية ورديفاً للعقيدة ودعامة للتشريع ،وذات دور كبير في صرف العباد عن ارتكاب
المعاصي والجرائم؛ ما دامت هذه العبادات في اإلسالم ترتبط وتصدق بمصداقية السلوك والغيرية وتربية الذات وتزكية
الروح ،حيث يرتبط التشريع الجنائي بسياق حقوقي تكفله منظومة تشريعات تربوية وقائية موازية ،تحفظ سيرورتها وتحقق
العقل أساساً
َ
مقاصدها18؛ إذ حارب اإلسالم الفقر والظلم والتعصب ،ودعا إلى التآلف والتآخي والتعفف والتسامي ،وق ّدر
لتكريم اإلنسان وحارب كل ما فيه اعتداء عليه ،ومتى اختل شرط من شروط هذا التشريع أُوجب على ولي األمر وقف تطبيق
 18طه فارس مقاصد ،التشريع االسالمي ،بحث مقدم للمؤتمر الدولي المقام في الشارقة في  29أبريل  ،2008تحت عنوان أصول النظام الجنائي في اإلسالم ومنهجه في حفظ المدنية.
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إخالل بروح التشريع ومقومات العدالة وحفظ
الحدود مؤقتا حتى تتحقق الظروف المواتية ،ألن في تطبيقها في هذا الحال
الحق وضمان الحياة الكريمة للعباد في سياق المفهوم التربوي للتشريع الجنائي في اإلسالم ومنهجه في الحياة.
منهجه في حماية الحقوق واألنفس واألمن االجتماعي والفضاء البيئي
وللتشريع الجنائي اإلسالمي ،بمعناه التربوي،
ُ
الجرم المُرتكب ،بالقصاص أو الدية في حالة تنازل صاحب الدم
بتشريع عقوبات زجرية متفاوتة القسوة جزاء على قدر ُ
عن حقه وبحد الحرابة جزاء على جريمة الفساد في األرض والبغي وتهديد أمن المجتمع واستقراره قال تعالى َ {:و َك َت ْب َنا
ف ب َْ
َْ
َ
س بالنَّ ْفس َو ْال َعي َ ْ
َ
ْ
ف ”......المائدة:
ال ْن ِ
ْن َوال ْن َ ِ
َعلي ِ
ْن ِبال َعي ِ
ْه ْم ِفي َها أ َّن النَّف َ ِ ِ
كما أن له منهجه التربوي الوقائي في حماية األعراض 19والنظام االجتماعي ،ليكون االعتداء عليها بهتك أعراض الناس
والطعن في أنسابهم واتهامهم دون بينة ،أو بالزنا أو بالقذف ،ومن شأن ذلك إشاعة الفاحشة في المجتمع ،مما يفضي إلى
اهتزاز القيم األخالقية وانفصام العالقات الزوجية واألسرية ،ومن هنا شرعت العقوبات الزاجرة والمانعة من انتشار هذه
«الزا ِني ُ
َة َو َّ
الجرائم وهي حد الزنا وحد القذف ،قال تعالىَّ :
اح ٍد ِم ْن ُه َما ِم َئ َة َج ْل َد ٍة »......سورة النور
الزا ِني َف ْ
اجلِ ُدوا ُك َّل َو ِ
اآليات .5 4 3 2
ومن منهجه التربوي اإلنمائي أيضاً حماية األموال وحق التملك ،بعد توفير اإلسالم مناخ التكافل والتراحم وتهييئه أسباب
الوفرة ،وقد سن الشارع العقوبات الزاجرة المانعة من االعتداء على ممتلكات الغير وحقوقهم بدون وجه حق ،20وضمانا
السار َق ُة َف ْاق َطعُوا أَ ْي ِد َي ُه َما َج َزا ًء ب َما َك َسبَا َن َك ًال ِم َن َّ
الس ُ
اللِ َواللَُّ َعز ٌ
يز َح ِكي ٌم
ِ
ِ
ارق َو َّ ِ
لشيوع األمن واالستقرار قال تعالىَ “ :و َّ ِ
“ سورة المائدة اآلية .38
يتميز التشريع الجنائي في أبعاده التربوية بخصائص ضامنة توفر ألفراد المجتمع من الحقوق ما يكفيهم بحيث يصبح
ارتكاب الجريمة في حد ذاته هو الوحشية ،واإلسالم ال يقضي بهذه العقوبات الرادعة إال في حالة التأكد المطلق الذي ال
شبهة فيه 21عن طريق وسائل اإلثبات المتفق عليها كاالعتراف والشهادة بشروطها واليمين والقرائن المصاحبة ،وعلى
الرغم من أن العقوبات اإلسالمية قد تبدو في بعض الحاالت عنيفة وقاسية إال أنها ال تطبق بتسرع ،أو لمجرد الشبهة
وإنما هي محكومة بعدد من اإلجراءات الدقيقة التي ينبغي توافرها ،قبل إدانة المجرم ،مما يجعل تحقيقها ً
قليال ،إن لم يكن
نادراً ،ويمكن القول بأنها وضعت للردع والتحذير وتخويف المسلم من أن هناك جرائم ال يرضى عنها َّ
الل تعالى الذي
هو أرحم الراحمين وأعدل العادلين.
وقد كان لتحديد هذه العقوبات بأبعادها التربوية أثر بالغ في تكوين ضمير جماعي لدى المسلمين عبر العصور وفي كل
المجتمعات تقريباً ،وهذا الضمير جعلهم يمتنعون عن ارتكاب الجرائم من منطلق ديني أكثر من خوفهم من تشريع مدني.
وتُصنَّف الجرائم في الشريعة اإلسالمية ثالثاً:
جرائم الحدود ،وهي الردة والخمر والزنا والقذف والسرقة إذا ثبتت بالدليل وبشهادة الشهود فقط إذا غاب الدليل ،كما
تثبت تلك الجرائم أيضا باإلقرار الصحيح.
وجرائم القصاص والدية ،وهي الجرح والقتل العمد ،وشرعت الدية بديال للقصاص إذا سقط .
وجرائم التعازير ،وعقوبتها غير مقدرة تجب في كل معصية ليس فيها حد أو كفارة ،كالربا وخيانة األمانة والسب
والرشوة ،وتهدف التعازير كما الحدود إلى التأديب واإلصالح والزجر.
وعلى أي حال فالعقوبة في التشريع الجنائي في اإلسالم تهدف تربية ونهجاً إلى حفظ الحقوق ،وتتراوح بين حدود
قصاص وديات و تعازير.
المقدرة شرعا ،لكونها تمنع عن المعاودة ،وألنها َّ
الحدود  :جمع حد  ،وهو في األصل المنع ويطلق على العقوبات َّ
مقدرة
من الشارع ،والحد شرعاً :عقوبة بدنية َّ
مقدرة شرعاً لحق اهلل تعالى.
 19صالح مصطفى ،الجرائما لخلقية ،مطابعا لقاهرة 1987م.
 20معوض عبد التواب ،قانون العقوبات ،دار الوفاء للطباعة ،المنصورة،ج1988 ،2م.
 21منصور محمد منصور ،الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه اإلسالمي ،الطبعةاألولى (1406هـ1986-م).

التعازير :غير َّ
مقدرة شرعا وهي تأديب على ذنوب لم تشرع فيه الحدود  ،وتدخل في عقوبات التعزير الحبس و الغرامة
والضرب والتعويض والمصادرة وغير ذلك من العقوبات التي فوض الشارع لولي األمر تقديرها.
وتسموا األبعاد التربوية في التشريع الجنائي في اإلسالم في حفظ حقوق المتهم بإلغاء العقوبة عند عدم كفاية األدلة ،فيدرأ
الحد بالشبهة وال يقام إال بالبينة ،وال تكون البينة إال بأربعة شهداء في حد الزنا ،ويشترط في إثبات الجرائم الموجبة
للقصاص بالشهادة .وتعمل المقاصد التي من أجلها شرعت العقوبات على حفظ حقوق الناس ومنها:
حفظ سالمة وصالح المجتمع بالتصدي للجنات بعقوبات رادعة كحالة القتل العمد  ،فإعدام الجاني بقاء للمجتمع ،ألن
حياة المجتمع أولى باالعتبار من حياة الفرد لقوله تعالى  « :ولكم في القصاص حياة يا أولي األلباب لعلكم تتقون».
البقرة  ،179وزجر من تسول له نفسه ارتكاب جرائم ،وهذا يفرض إقامة بعض الحدود الشرعية عالنية .لقوله تعالى:
« الزانية والزاني فاٌجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وال تاخذكم بهما رأفة في دين اهلل إن كنتم تومنون باهلل واليوم اآلخر
وليشهد عذابهما طائفة من المومنين» النور2
ومن الغايات التربوية للتشريع الجنائي اإلسالمي ردع الجاني عن اإلجرام وتشجيعه على التوبة ،حيث اعتمد التشريع
الجنائي اإلسالمي تدابير وقائية وإصالحية وعقابية متنوعة ،وأن الواقعة الجزائية ينظر إليها إصالحياً وعقابياً ،بما يحفظ
أمن المجتمع ،ويعيد تأهيل المدان.
وثمة عقوبات إصالحية ،فالعقوبة يجب احترام نصها التشريعي أو سابقتها القضائية ،في نطاق مبدئها المستقر ،وأنه ال
سلطة تقديرية في مقابل النص أو السابقة.
إذا كان ال توجد عقوبة منصوصة أو سابقة قضائية تحكمها فال مجال من حيث األصل للتعبير بكلمة البديل ،ومتى
اقتنع القاضي لظروف معينة استجدت في بعض الوقائع أن يخرج بها عن السابقة القضائية فهذا الموضوع يأتي في
ُ
العدول به عن المبدأ القضائي السابق المستقر استيفاء ترتيب معين في نظام السلطة
إطار االجتهاد الجديد الذي يتطلب
القضائية ،ونفهم من هذا أنه ال يمكن أن نعدل عن العقوبة المقررة في السابقة القضائية بغير هذا األسلوب ،أما النص
التشريعي فال يجوز العدول عنه ِّ
حال من األحوال ،على أن البعض يرفض كما في كتاباتهم األكاديمية أن
بأي بديل في أي ٍ
يوصف العمل الخيري أو عموم العمل الشريف بالجزاء ويَمنع ربطه به ليبقى على معناه النبيل وصورته الذهنية اإليجابية
في نفوس الناس ،وبغض النظر عن هذا الرأي فنحن في جميع األحوال نفضل تسمية أي عقوبة من هذا القبيل بالجزاءات
أو األحكام اإلصالحية أو التأهيلية طبعاً بالشرط الذي ذكرناه وهو عدم مخالفتها لنص تشريعي أو سابقة قضائية مستقرة،
وبالتالي فمصطلح البديل غير وارد كمصطلح قضائي في تقديرنا بعد المراجعة له ،ارتأينا مؤخراً تسميته بنظام العقوبات
اإلصالحية ،هذا رأينا كمقترح ،ونحن نحترم إرادة المنظم وصالحياته في جميع األحوال.
فعقوبة اإلعدام مقررة في التشريع اإلسالمي ،ويجب العمل بنصها اإللهي ،وثمة دول اإلسالمية تعتز بتحكيمها للشريعة
اإلسالمية ،بل إن أسس كيانها قائم على ذلك ،عقوبة اإلعدام تشريع سماوي ،تقرها العديد من الدول ،ومنها دول كبرى.
إذا نظرنا إلى المنطق في تفصيل عقوبة اإلعدام وحيثياتها فمعايير العدالة بأبعادها التربوية فيها موجودة لتطبيقها قاعدة:
الجزاء من جنس العمل ،وكون العقوبة من جنس العمل ،فهذا منطق ال يقبل التفكير الصحيح سواه ،وإال لتعاطفنا مع
القاتل على حساب الضحية ،وليس ببعيد أن نقول إن الضحية بحجم مجتمع آمن ،ونالحظ أن بعض الجهات الحقوقية ،أو
حتى السياسية تصطدم في تحفظاتها أو مالحظاتها أو حتى إداناتها الخاصة بالمنطق الجنائي ،وبدساتير الدول وقوانينها،
وتتجاوز الخطوط الحمر لسيادة األمم ،وتتدخل في خيارها التشريعي واستقاللها القضائي ،وخاصة إذا كان هذا الخيار
يمثل العقيدة الوجدانية لعموم الشعب.فإذا كان المحارب في حال الحرب وإشهار العداوة وعدم الخداع في ذلك يُعدم فذلك
يبرر قتل المحارب في حال السلم وهو المخادع للمجتمع الذي أمنه ووثق به ،وكالهما في جميع األحوال مقاتل ،ثم إن
الذي صنع الحضارة المادية الغربية بفكرها الدستوري والقانوني الوضعي بعد العصور الوسطى التي مرت بأوربا هم
في الحقيقة صناع الفقه والقضاء الدستوري والجنائي في الغرب ،وهم الذين أقروا هذه العقوبة ،وهل كانت أيديهم بعد
إلغاء هذه العقوبة في عموم أوربا ً
مثال متلطخة في السابق بدماء بريئة بفعل نظرية عقابية أخطأوا فيها بحق اإلنسانية،
أنفس بريئ ٍة من القتل في تقدير النظريات األخيرة  ،إنه وفي جميع األحوال وكما يجب
ثم أي خطأ ؟ ،إنه خطأ بحجم قتل ٍ
احترام عقول ونظريات أولئك الرواد األوائل بالنسبة للحضارة المادية الغربية ،يجب في المقابل احترام قناعة من يأخذ
بهذه العقوبة أياً كانت خلفية قناعته.
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وقد كانت األديان السماوية قبل اإلسالم في نصوصها الثابتة في زمن أنبيائها تأخذ بهذه العقوبة ،بل وإنه في النصوص
التي يتلوها من يؤمن بها حالياً ممن بعضهم ضد هذه العقوبة نجد النص على أن سافك دم اإلنسان يُسفك دمه ،إن من
يناقش في عقوبة اإلعدام رافضاً لها ويتجاوز رفضه حدود إبداء الرأي والتعبير بالقناعة والعمل فيما يخصه ،إلى إدانة
من يطبقها فهو بجملة مختصرة ال يحترم األديان وال سيادة دساتير وقوانين الدول ،وال يحترم قناعة من بنى حضارته
وأسس لقواعد نظرياته الدستورية والقانونية في شأن من الصعب أن أُب َِّدله من زمن لزمن ،فليس هو اجتهاداً يُمكن تحديثه
بتغير الزمان أو المكان أو األشخاص فموضوعه يختلف تماماً عن االجتهادات األخرى العتبارات عديدة.
وكانت عقوبة اإلعدام مطبقة في بعض الدول الغربية الكبرى ،وهي التي َّ
صدرت الدساتير والقوانين للعالم حتى 1982م،
بل إن المقصلة أو الجيلوتين اخترعها طبيب في تلك الدولة في بدايات عصر النهضة األوربية.
أن فطرة البشر تكاد تتفق على عدالة ومنطق هذه العقوبة في وقائع اإلدانة التي تستوجبها  ،وذلك منذ وجد اإلنسان على
كوكب األرض.
ُ
يكون في تطبيق هذه العقوبة أكثر مما يحققه الرأي اآلخر ،ووجود جريمة
فتحقيق عامل الزجر عن ارتكاب الجريمة،
القتل بالرغم من األخذ بعقوبة اإلعدام ال يعني أنها غير مجدية كما يتصور البعض ،ألن هذه الجريمة ما دام اإلنسا.ن على
كوكب األرض فستكون حتماً موجودة ،ومتفاوتة من مكان لمكان ومن وقت آلخر وذلك بحسب كفاءة التحقيق واالدعاء
والقضاء ،وبحسب تفاوت الثقافة والوعي ،22وفعالية تطبيق القانون وغيرها من العوامل المؤثرة.
وهذا المنطق ال يقبل الجدل بدليل أن الرأي اآلخر بحث عن عقاب بديل ولم يقلل من معدل الجريمة وفق نظرياته ،وال
يَشك المنطق أن األخذ بهذه العقوبة أدعى إلى تراجع معدالت الجريمة وأدعى لالستقرار واألمن المجتمعي وهو ما نص
عليه القرآن الكريم حيث وصف األخذ بها بأنه يحقق الحياة للناس ،ثم إن شعور أهل القتيل وكل المتعاطفين مع قضيته
بقتل الجاني ليس كشعورهم والجاني حي يرزق ،برعاية حكومية ،وقد تنتهي محكوميته ،ويخرج طليقاً ويده ملوثة بدم
برئ بل بدم المجتمع ،وذلك أن الحكم بالسجن المؤبد سيكون بحسب العديد من القوانين لسنين محددة وإن طالت ،ثم يعود
للمجتمع بعدما ي َُق َّرر استصالحه ،وقد تلطخت يده بدم المجتمع المحرم وهذا هو الصحيح ،فالقتيل جزء من كيان المجتمع
فهو أحد أعضائه ولذلك عبر النص اإلسالمي بأن من قتل نفساً بغير نفس أي بغير قصاص أو بغير جريمة الفساد في
األرض فكأنما قتل الناس جميعاً ،وبيَّن هذا النص أن هذا موجود في الشرائع السماوية السابقة ومكتوب عليهم كفريضة
تشريعية ،وهذا واضح فيما هو بين أيديهم اآلن ،إن التحفظ على عقوبة اإلعدام طرح نظري جديد ال يمكن للمنطق
الصحيح أن يقبله تحت أي ذريعة.
مبدأ عقوبة قطع يد المعتدي بسوء وُجدت حتى في الكتب الدينية المنتسبة لألديان السماوية فقد جاء فيها نص يقول :اذا
تخاصم رجالن وتقدمت امرأة أحدهما لتخلّص رجلها من يد ضاربه وم ّدت يدها وأمسكت بعورته فاقطع يدها.
وأعتقد أن كل من يؤمن بصحة هذا النص وهم يمثلون عموم الغرب البد أن يحترموه ،وإذا تم انتقاد النص اإلسالمي
فلينتقد هذا بكل شجاعة وعلناً على حد سواء كما ينتقد النص اإلسالمي بغض النظر عن الجانب التطبيقي فمحور
الموضوع هو النص ،هذه عدالة المساواة في الطرح ،وإذا كان الدين ينفصل عن الدولة في الغرب فإن ديننا ال ينفصل
ص ُدق في اتباع الدين الذي ننتسب إليه.
ألننا نحترم تشريع الخالق وإال فإننا عندئذ لم َن ْ
وإن كان النص المشار إليه قد تم تجاوزه بحكم صالحية علماء الدين اإللهية ،فيطل في االعتقاد أنه وحي الخالق المنزل،
وأنه يمثل في نزوله إرادة الخالق وحكمته ،وال يمكن أن يكون نص الخالق صالحاً لوقت وغير صالح لوقت آخر وإال
كان نصه غير قادر على ضبط التشريع بينما يقدر على ذلك علماء الدين ،ولماذا لم يكن النص من أصله من صالحية
علماء الدين وهذا أفضل من أن يعدلوا على الخالق فيما بعد ،ثم حتى ال يكون هناك فئة من البشر تحظى بنص إلهي وفئة
أخرى بنص ُعلَ َما ِئ ّي.
فاليد التي سرقت هي يد معتدية على أمن المجتمع ،بل إنها في واقع الحال خائنة له بعد أن ائتمنها ووثق بها ،وهي بعد
إدانتها التامة تمثل عضواً فاسداً فيه من شأنها أن تسري بطبيعتها اإلجرامية كما يسري الفساد في أي شيء ،وعندما يتم
عزل المادة الفاسدة نحافظ على ما تبقى من صالحها ،ولنأخذ ً
مثال بالعضو المصاب بداء السرطان فإنه يتم استئصاله وال
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يُعطف عليه ،وال على تأثر صاحبه بفقدانه وإال سرى لبقية جسده ،فهو يُستأصل بالرغم من األلم النفسي المترتب على
فقد العضو  ،من أجل أن نحافظ على سالمة المتبقي ،ونحن نرى سريان ذلك في الجسد كما نراه في المجتمع ،أعتقد أن
هذا من الناحية المادية منطق عقلي ال بد من تعميمه على كل حالة فساد متى كانت على هذا المستوى في بشاعة تصنيفها
وخطورتها.
مع هذا فإن النص اإلسالمي في حد السرقة يغلب عليه الجانب التحذيري مع عدم إغفال الجانب الوقائي والعقابي ،ألن
الشريعة اإلسالمية بحسب النصوص والشروح الفقهية تدعو صراحة إلى عدم تطبيق عقوبة قطع يد السارق للشبهة التي
قد تنال من توافر شروط القطع وانتفاء الموانع ،23وهو القريب فيما يُعرف في القانون الوضعي بالتماس الظرف المخفف
والذي يصل في الشريعة اإلسالمية بحسب بعض النصوص إلى تلقين المدان أي عذر للنزول بالعقوبة إلى الجزاء األخف
أو حتى البراءة في بعض الوقائع ما يعني أن الشريعة اإلسالمية تهدف إلى حفظ المجتمع ،ال لمطلق إقامة الحدود بصفة
مجردة ،كما يظن بعض المسيئين لإلسالم من خالل تصويره على أنه دين دموي يتشوق للقطع.
جاء للنبي صلى اهلل عليه وسلم من أقر أمامه بوقوعه في معصية أخالقية ذات وصف فوقي في التدرج الجنائي ،تُوجب
الحكم عليه باإلعدام ،ليس عند المسلمين فحسب ،لكن أيضاً في نصوص ديانة سماوية أخرى سابقة لإلسالم ينتسب لها
ُ
اليوم الماليين من البشر ،ومع هذا فقد حاول النبي صلى اهلل عليه وسلم أكثر من مرة أن يَعرض على من أقر بارتكاب
هذه المعصية الفوقية االحتماالت التي قد تكون حصلت له من أجل تخفيف العقوبة ،والتي بمجرد إقراره بها يتم فوراً
تخفيف العقوبة ،وهكذا في كل ما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها التي تسمى في اإلسالم الحدود وهي المحددة بنص
تشريعي يستهدف حفظ أعراض الناس  ،وعقولهم  ،وأموالهم  ،وتأمين تنقالتهم ،كل هذا يدل على أن التشريع الجنائي
اإلسالمي ال يحرص على إقامة هذه العقوبات بوصف مجرد ،بل إنه يلتمس قدر اإلمكان األعذار حتى إنه وبحسب ما
نص عليه عدد من فقهاء اإلسالم يمكن أن يعرض القاضي على المتهم الظروف المخففة التي يمكن أن تكون صاحبت
ً
استدالال بالنص التشريعي السابق ،وقد وصف بعض كبار ُّ
الش َّراح المسلمين هذه العقوبات بأنها أقرب إلى أن
الواقعة
ً
تكون نصوصها حاملة في مضمونها أحكاما تهديدية تصف خطورة الجريمة في التكييف اإلسالمي ال أن اإلسالم مجرد
حريص أو كما يقول بعض من أخطأ مجرد مندفع إلى تطبيقها ،فالتطبيق العملي يخالف ذلك تماماً ،ومع ذلك فنحن نحترم
هذه النصوص ونعمل بها على التفصيل الذي يأخذ به الفقه والقضاء اإلسالمي منذ نزل النص اإلسالمي إلى يومنا هذا.
إن عقوبة الجلد محدد ٌة في اإلسالم بنصوص على جرائم كبيرة وهي ذات وقائع مسيئة للمجتمع غاية اإلساءة تتعلق
بالتعدي على األعراض والعقول.وتحمل رسالة في التشريع العقابي اإلسالمي تتلخص في أنها تشمل ألماً حسياً يهدف
لحفظ المجتمع بنص يحقق مصالح استباقية مع تحقيق الجزاء العقابي ،والجانب التطبيقي لهذه العقوبة ليس مطلقاً أو يمثل
سلطة تقديرية لسلطة التنفيذ ،بل يوجد لذلك ضوابط تهدف لحفظ كرامة اإلنسان ،وعدم المساس بحالته الصحية مطلقاً،
لتكتفي هذه العقوبة بإعطاء الرسالة االستباقية للمجتمع حيث تتضمن حمايته من أن يقع في مثلها  ،هذا من جهة ،ومن
جهة أخرى طمأنته بأن واقعة اإلدانة تم تطبيق الجزاء عليها ،كما أنها أيضاً تحمل كما رسالة تذكيرية للمدان.
فاأللم الحسي والمعنوي الذي أدين به المتهم في حق المجتمع وقبل ذلك وبعده مخالفته للنص اإلسالمي ،هذا مقاب ٌ
َل حسياً
ومعنوياً بما ُحكم به على المدان من عقوبة الجلد فاإلسالم ال يتعاطف مع المجرم على حساب ضحيته ،والضحية هي
كافة المجتمع ،وليس فقط فرداً من أفراده ،حتى في القذف الخاص فإن المجتمع يجب أن يأمن في عرضه من خالل أمنه
في عرض أفراده .
وإذا كان ما صدر من المدان هنا مُؤلماً للمُجتمع فيجب أن يشعر الجاني باأللم نفسه ،هذا منطق العدالة ومعادلة الجزاء
من جنس العمل ،مع أننا في هذا وغيره يجب احترام النص التشريعي كنص مجرد وتأكيد حكمته ،فلو ُخيِّر العديد من
المدانين في تلك القضايا بين الجلد بضوابطه التي تراعي الكرامة اإلنسانية والصحة البدنية وبين السجن الختاروا في
جميع األحوال الجلد بدون أدنى شك وهو ما يطالب به بعضهم في قضايا ال تستحق الجلد وإنما السجن ،وال يماثل الجلد
بحقه الجزائي وبضوابطه المحددة ما يدور في الكثير من السجون والمعتقالت من اإلهانة بالتعدي على األجساد بالضرب
المهين للكرامة ،وللعلم أيضاً فإن غالب هؤالء المعتدى عليهم لم يُحاكموا ،وحتى لو تمَّت محاكمتهم فال يجب معاملتهم
بهذه المعاملة المهينة ،وكذلك ال مقارنة في معايير اإلهانة اآلدمية بين الجلد وبين تكبيل المتهم وتصفيده بالحديد بصور
بشعة لو ُفعلت مع الحيوان لتقزز منها اإلنسان ،وهي مع األسف تمارس مع المتهمين  ،تمارس معهم بدون قيم أخالقية
تراعي الكرامة اآلدمية مهما صدر من اإلنسان  .هذا إذا كان مداناً فكيف وهو ال يزال متهماً.
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وحجة العلمانيين هي أن من أوقع نفسه في دائرة الشبهة بمجرد أدنى قرينة جنائية يستحق اإلجراءات المشار إليها  ،ولو
كان في مرحلة جمع األدلة والتحقيق والحبس االحتياطي ،وأنه هو الذي جر لنفسه ألمها الجسدي والنفسي حتى لو كان
ُهيناً ،وال يقارن هذا اإلجراء المهين للمتهم ،بجلد المدان بقيو ٍد تحفظ كرامته اآلدمية وتجازيه
في اعتقاده واعتقاد غيره م ِ
على تجاوزه على مجتمعه اآلمن ،بالتصور الموضوعي ال يمكن أن نقارن عقوبة الجلد المشار إلى ضوابطها بسحب
المتهم بسالسل مهينة يمكن التحفظ عليه دونها بكثير ،وإذا كان َيمْثل أمام القضاء في عموم القوانين غير مقيد فلماذا هذه
اإلهانات وهو في سجنه أو َت َن ّقله ،بالمنطق ليس هناك أي مبرر للشفقة على المدان جنائياً في محاسبته التشريعية جسدياً
بضوابط ال تُسيء للكرامة اآلدمية ،ثم إن المجتمع المسلم يحترم هذا النص ويتقبله تماماً وهذا يكفي ،وغير المسلم لم
يدخل منطقة التطبيق الشرعي لهذا النص إال وهو على دراية بدستور ونظام الدولة ،فهو قابل به ضمناً عند حدوث واقعة
للج ْلد فالجاني هو من اعتدى على المجتمع وأخاف أمنه،
جزائية منه تستوجب تطبيقه عليه ،أما األلم الحسي والمعنوي َ
بل ونجد في الكثير من الوقائع أن جريمته تُحدث ألماً حسياً ومعنوياً مكدراً ومثيراً للرأي العام ،وال بد أن يطمئن تشريعياً
وقضائياً لحجم المحاسبة ،فالرؤية الموضوعية تجزم يقيناً بأن التعاطف مع الجاني على حساب الضحية والدعوة للشفقة
عليه والتخفيف عنه ،وهو بال شك ال يستحق ذلك لربما اعتُبر بتحليل آخر أنه يدعم جانب المشاركة الوجدانية مع الجاني.
الجلد في حاالت معينة وبضوابط دقيقة ،من حيث األصل وبإطالق ليس له قيود
وكما تشريع عقوبة القطع فتشريع عقوبة َ
وصف قد
يعرفه من ينسب نفسه لديانات سماوية يحترمها المعترض ،ويحترم نصوصها ،ومن ذلك عدم وصفه لها بأي
ٍ
وصف به عقوبة الجلد في اإلسالم  ،وقد جاء في تلك النصوص لتلك الديانات أن الجلد علنا كان وسيلة عقاب الرجل
ً
باطال بأنها لم تكن عذراء عندما تزوجها ،وهو نص مقدس في ديانة يؤمن بها أكثر سكان كوكبنا ،ومن
الذي يتهم زوجته
منطق عدالة المساواة في النقد ال بد من شمول هذا النص بالنقد واعتباره غير أخالقي وال إنساني بوصفه نصاً مجرداً
سواء تم تطبيقه أو لم يتم نقول هذا ألن التنظير ال ينفك في التحليل الحقوقي عن التطبيق مطلقاً .
وكانت «المثلية» إلى السبعينات مصنفة باتفاق كاضطراب نفسي يُعالج ،فأقرتها الحريات بدون سقف على حساب الفطرة
اإلنسانية والنمو البشري لحسابات حزبية وسياسية بعد التفاعل المرتد لبعض النظريات العالجية الحديثة ،وأنه في عام
 1972تم إلغاء مصطلح الجنسية المثلية كاضطراب وانحراف نفسي ،وهذا يدل على أنها كانت مصنفة كاضطراب نفسي
بإقرار من أسس للطب النفسي وعلم النفس ،وكان المثليون قبل الستينات يعزلون في مصحات لعالج اضطراباتهم .
ال جدوى وال َ
قيمة للحديث عن األحكام قبل نفاذها سوى محاولة التأثير على حسن سير العدالة فيها ،ولذلك منعته القواعد
النظامية أثناء النظر القضائي في مرحلته االبتدائية ،أما انتقادها في السياق الحاد فهو بعد أن تكتسب النفاذ بالقطعية يعتبر
في العرف القانوني المستقر ازدراء لقضائها ،وهو في توصيفه الجزائي قد يصل إلى رتبة الجناية بحسب درجة التجني
والحدة في االتهام والتأثير على الرأي العام بالقول المفضي للفعل الضار ،ألن كل اعتراض عليها من المفترض أن يكون
تم تقديمه لدرجة التقاضي األعلى درجة في سياق ضمانات التقاضي ،فال وجه مطلقاً لطرحه بالنقد أمام الرأي العام غير
المختص وغير المؤهل لمناقشتها عالوة على أنه ُم َغيَّب عن تفاصيل وقائعها والتي من المستبعد أن يستعرضها المنتقد
بكل دقة وحياد.
إن انتقاد بعض الهيئات والمنظمات الحقوقية للتشريع الجنائي اإلسالمي أصبح الزمة متكررة في تقاريرها ،وربما تكون
أخالقيات النقد قد سقطت عند توصيفه َ
كـال ْز َمة تستولي على مجمل سياقات طرح صاحبه.
وماذا عن الرجم؟
“تعارض منظمة العفو الدولية 24عقوبة اإلعدام دون قيد أو شرط في جميع الظروف ،على أساس أنها تُ َمثِّل منتهى
الحياة.ويتم توقيع هذه العقوبة التي يستحيل الرجوع
العقوبة القاسية المهينة وغير اإلنسانية ،وتُ َش ِّكل انتهاكاً للحق في
ُّ
عنها متى تم تنفيذها على الرغم من احتمال الخطأ البشري ،مما يُؤدي إلى سوء تطبيق العدالة ،وإعدام سجناء أبرياء.
ومما يُضاعف المخاطر المالزمة لقضايا اإلعدام في البلدان اإلسالمية وجود عيوب بنيوية في نظام القضاء الجنائي.25
فمنظمة العفو تعارض مبدأ السن بالسن والعين بالعين ،أي كل ما جاء في التشريع اإلسالمي من قصاص في النفس أو
قصاص في األطراف تعارضه بل وتهاجمه وتحرض دول العالم على التنديد به ،ويتمثل ذلك في الحملة المستمرة على
www.amnesty.org 24
 25عبد العظيم شرف الدين ،العقوبة المقدرة في جرائما لحدود ،الدار الدولية لالستثمارات الثقافية ،ش.م.م،ج2006 ،1م.

بلدان إسالمية والتدخل السافر في الشؤون الداخلية وخاصة للدول التي ترفع شعار تطبيق الشريعة اإلسالمية كالسعودية
التي ترقع هذا الشعار وال تطبقه إال على الضعفاء من الباكستانيين والهنود والعاملين فيها من دول إسالمية مختلفة ،لكنها
ال تطبق هذا الحكم إذا كان الجاني من السعوديين؛ أصحاب النفوذ أو من الدول الغربية مثل أمريكا والمملكة المتحدة
وخير شاهد على ذلك حالة الممرضتين اللتين قتلتا زميلتيهما في العمل ..ورغم ذلك لم يطبق القصاص عليهما!! وعادتا
إلى المملكة المتحدة معززتين مكرمتين!! وهكذا صدق فيهم قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم (إذا سرق فيهم الشريف
تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد) ،فرغم انحراف التجربة السعودية في تطبيق قانون الجنايات اإلسالمي إال
أن منظمة العفو ال تهدأ وال تمل من التنديد بهذه العقوبة وبكل عقوبات القصاص.
تصر منظمة العفو الدولية على تنحية التشريع الجنائي اإلسالمي من الحياة السياسية ،وتجد أذناً صاغية لتقاريرها،ومع
ُّ
ً
ذلك يستجيب والة أمور هذه األمة اإلسالمية لهذه الضغوط رغم أن معظمهم ال يحكمون بالشريعة اإلسالمية أصال،
لكن ما تبقى من آثار للشريعة اإلسالمية ال يريدونه ودليل ذلك تنويه منظمة العفو الدولية أنها حققت نجاحاً في حقوق
اللوطيين والسحاقيات واستجابت لهم أنظمة عربية مثل مصر إذ خففت الحكم على ستين منهم إلى ثالث سنوات بل ألغت
الحكم من محكمة أمن دولة عليا إلى محكمة جنح عادية ،رغم أن جريمة اللواط في الشريعة اإلسالمية من الجرائم التي
يعاقب عليها باإلعدام.فهذه منظمات تهدف إلى تدمير الفضيلة ونشر الرذيلة ليس في العالم العربي واإلسالمي فحسب
بل في العالم بأسره.
تُصدر منظمة العفو الدولية ،عن عقوبة اإلعدام ،تقارير سنوية وفصلية حول اإليجابيات التي حققتها في مجال مكافحة
هذه العقوبة وتفتخر أنها حققت إنجازاً في هذا المجال بسبب الغاء دول لهذه العقوبة من قوانينها رغم تفشي جرائم القتل
في العالم ،حيث جاء على موقعها في الشبكة العنكبوتية (األنترنت) ما أسمته تطورات إيجابية بشأن عقوبة اإلعدام:
فجمهورية الكونغو الديمقراطية ُخففت أحكام اإلعدام الصادرة على خمسة من الجنود األطفال إلى السجن مدى الحياة.
وفي إيراننجا رامين شهرالنغ ،وهو من أزنا في جنوب غرب إيران ،من الموت بعد أن ظل حبل المشنقة ملتفاً حول عنقه
أربع دقائق عندما عفت عنه أسرة الضحية سعيد خاتمي الذي كان يبلغ من العمر سبعة وسبعين عاماً ،وذلك حسبما ورد
في نبأ في صحيفة «كايهان» اليومية في السابع عسر من نوفمبر/تشرين الثاني.
وفي باكستان ،في العاشر ديسمبر/كانون األول ،أعلن الرئيس الباكستاني برويز مشرف أن جميع أحكام اإلعدام الصادرة
على مرتكبي الجرائم من األحداث ستُخفف إلى السجن مدى الحياة .واتُخذ القرار الذي يستفيد منه قرابة مئة من مرتكبي
الجرائم من األطفال خالل اجتماع الرئيس مع األمينة العامة الجديدة لمنظمة العفوالدولية إرين خان في إسالم أباد ،ونُشر
المرسوم في الجريدة الرسمية ،واكتسب قوة القانون في الثالث عشر ديسمبر/كانون األول.
وفي الفلبين وقع الرئيس السابق جوزيف إسترادا ،قبل أن يترك منصبه ،أوامر بتخفيف أحكام اإلعدام الصادرة على مئة
وثالثة سجناء ممن أيدت المحكمة العليا الحكم بإعدامهم.
وفي الواليات المتحدة األمريكية ـ فلوريد ابُرئ مواطن إسباني بعد ثالث سنوات من الحكم بإعدامه عندما قررت المحكمة
لدى إعادة محاكمته أنه غير مذنب.
وفي الواليات المتحدة األمريكية انخفض عدد حاالت اإلعدام في الواليات المتحدة األمريكية للعام الثاني على التوالي.
وتظهر السجالت انخفاضاً نسبته اثنين وعشرين في المئة في هذه الحاالت في عام  ،2001حيث أُعدم  66شخصاً ،بعد
انخفاض نسبته ثالثة عشر في المئة في عام  ،2000حين نُفذ خمسة وثمانين حكماً باإلعدام .وكان عام  1999قد شهد
تنفيذ ثمانية وتسعين حكماً باإلعدام.
وفي أوكالهوما بالواليات المتحدة األمريكية في العاشر من سبتمبر/أيلول ،أجلت محكمة االستئناف الجنائية في أوكالهوما
إلى أجل غير مسمى تنفيذ حكم اإلعدام في جيراردو فالديز مالتوس ،وهو مكسيكي ُحكم عليه باإلعدام في عام 1990
بتهمة القتل.
قرار طارئ صدر في الخامس عشرمن أغسطس/آب ،أجلت محكمة االستئناف الجنائية في تكساس تنفيذ حكم اإلعدام
في ٍ
في نابوليون بيزلي .وجاء قرارها قبل أربع ساعات فقط من الموعد المقرر لتنفيذ الحكم».
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ففي نجاة القاتل رامين شهرالنغ بعد عفو األسرة عنه ،تطبيق مثالي لعقوبة القصاص إذ صدر العفو أثناء التنفيذ وهذا من
محامد التشريع الجنائي اإلسالمي فلم يصدر قانون في إيران بإلغاء عقوبة اإلعدام!
وفي تخفيف الحكم على الصبي الباكستاني من اإلعدام إلى المؤبد أصل لحكم غير شرعي وال تقره الشريعة اإلسالمية
فال يوجد في الشريعة اإلسالمية الحكم بإعدام صغار السن واألحداث بل إن الفقهاء متفقون على أن عمد الصبي خطأ..
فإذن الخطأ في األنموذج الباكستاني غير الشرعي وال عالقة لهذا المثال بالشريعة اإلسالمية من قريب أو من بعيد فإذا
ألغى الجنرال برويز مشرف عقوبة اإلعدام على األحداث فبسبب الضغوط الدولية وليس حباً في الشريعة اإلسالمية!
أما في األمثلة األخرى فإنها تدل على تخبط هذه القوانين الوضعية التي تحكم باإلعدام تارة وتلغيه تارة أخرى وال تستقر
على حالة رغم ازدياد معدل الجريمة بصورة مخيفة،وفي آخر إحصائية لمنظمة العفو عن الدول التي ألغت هذه العقوبة
أو في طريقها إللغائها أو ألغتها باستثناء الجرائم التي ترتكب في حالة الحرب ،إذ ذكرت أن أربعاً وسبعين دولة ومقاطعة
قد ألغت عقوبة اإلعدام عن كل الجرائم ،وأن خمس عشرة دولة ألغت عقوبة اإلعدام باستثناء الجرائم التي تحدث في
حالة الحرب ،وأن تسعاً وعشرين دولة ال تنفذ عقوبة اإلعدام عملياً منذ عشر سنوات أو أكثر ،ليكون مجموع الدول التي
ألغت أو ال تنفذ عقوبة اإلعدام مئة وإحدى عشرة دولة.
وبذلك يكتسب التشريع الجنائي اإلسالمي مفهومه نظاماً تربوياًشرعياً يحدد األفعال التي تجرم مرتكبيها وتبين العقوبات
والحدود الشرعية المقررة لها ،26يقابله في القوانين الوضعية القانون الجنائي الذي يحدد العقوبة بما يقابلها من جرم
كاقتراف الذنب أو المعصية كممنوع شرعي زجره اهلل بالحدود أو التعازير ،وال يكتمل إال بشروط ثالثة :هي النص
ين َحتَّى َن ْب َع َث َر ُس ً
الصريح على التحريم من القرآن أو السنة لقوله تعالىَ « :و َما ُكنَّا ُم َع ِّذ ِب َ
ول» ،وتحقق الفعل المادي
ُّ
وتحقق المسؤولية الجنائية بالقدرة على تحمل التكاليف الشرعية التي منها البلوغ
الملموس للجريمة الموجبة للعقوبة،
والعقل لقوله عليه السالم« :رفع القلم عن ثالث ،عن النائم حتى يستيقظ  ،وعن الصبي حتى يحتلم ،وعن المجنون حتى
يفيق”.

 26أبو زهرة ،الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي ،مطابع دار النهضة العربية 1964م.

Prof.Dr. Shalluf Hadi1
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
َ وا
ْ ْن النَّاس أَن َت ْح ُكم
ْ ؤد
ُّ ُُر ُك ْم أَن ت
َ ات إِلَى أَ ْهلِ َها َوإِ َذا َح َكمْتُم َبي
ُوا
ُ إِ َّن اللّ ي َْأم
ِ األ َما َن
ِ
َ ِب ْال َع ْد ِل إِ َّن اللّ ِن ِعمَّا َي ِع ُظ ُكم ِب ِه إِ َّن اللّ َك
﴾۸۵﴿ يرا
ً َص
ِ ان َس ِميعًا ب
“Allah size, emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Allah, bununla
size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla işiten,
hakkıyla görendir”. (58)
Nisa Suresi 58. Ayet. Azîm olan Allah ne doğru söyledi.
Halife Ömer bin Hattab, “Allah bütün insanları eşit olarak yaratmıştır” buyurmuştur ve bu sözü daha
sonra batılılar tarafından “ölümsüz beyanat” olarak adlandırılmış, ayrıca Amerikan Devrimi sürecinin
“günümüze kadar devam eden en önemli” “belki de tek ifadesi” olmuştur. İlk olarak Thomas Jefferson
bu ifadeyi Amerikan Bağımsızlık Bildirgesinde kullanmıştır. Daha sonra bu ifade Amerika Birleşik
Devletlerinde siyasal ve sosyal hayatın geniş bir alanını temsil eden çeşitli isimleri tarafından da benimsenmiş ve kullanılmıştır. Bu ifadenin en son şekli Benjamin Franklin tarafından verilmiştir.
İslami değerlere, sınırlandırmalara ve yasaklara yabancı olan Müslüman veya Gayrimüslim bir toplumu İslam Ceza Hukuku’yla tanıştırma girişimi, çölde çilek yetiştirmeye benzer (Dr. IftikharAhmad
Ayaz, “ThePhilosophy of Punishments in Islam” başlıklı konuşması).
İslam Ceza Hukuku’nun kaynakları olarak Kur’an-ı Kerim, Hadis ve Sünneti biliyor olsak da, bu bağlamda, erken dönem İslam tarihindeki ve daha sonra İslam Ceza Hukuku’nun ortaya çıkışındaki diğer
önemli unsurların da rolünü ele almak uygun düşmektedir.
‘Şeriatın’ en önemli kaynağı, Allah’ın kelamı olan Kur’an-ı Kerim’dir. Daha sonra buna tamamlayıcı nitelikte, İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in uygulamaları ve sözlerinden oluşan ve yargı kararlarında
yardımcı olması gereken Hadis gelmektedir. Eğer Kur’an ve Hadiste, önümüzdeki belirli bir sorun hakkında hüküm yer almıyorsa, belirli koşullu prensipler uyarınca aklın emirlerini takip etmemiz gerekmektedir.
Burada Sünni ve Şia Müslümanları arasında, başlangıçtaki siyasal ayrışmaya dayanan farklılıkları
keşfetmemiz gerekmektedir. Sünni mezhepler, içtihatlara dayanarak gelişmiş ve sonuç olarak Hanefi,
Maliki, Şafii ve Hanbeli mezhepleri olarak ortaya çıkmıştır. Şia mezhebi ise, kendi içinde İsnâ’aşer’îyye, Zeydiyye ve İsmaîliyye olmak üzere üç ana kola ayrılmıştır. İslami içtihat hukukunun gelişiminin,
Sünni ve Şii Müslümanların İslam Hukuku kaynaklarını yorumlayışından yoğun bir şekilde etkilendiğini kabul etmek bizim için çok önemlidir. Bu kabul bize, Kur’an’ın öldürme ve yaralama (Kısas,
)لقصاص, hırsızlık, zina, gasp ve iftira (Hudud  )حدودgibi belirli cezaları ve içki içmenin yasaklanmasını
doğrudan belirlediğini açıklamaktadır. Ancak bu suçların detayları ve zina ve içki içme gibi büyük suç-
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ların cezaları ikinci önemli kaynak olan Hadisle belirlenmiştir. Bu kaynakları tartışırken, bu iki kaynak
arasındaki tamamlayıcı ilişkiyi vurgulamak gerekmektedir.
Dinleyicilerden bunun nerede ortaya çıkacağıyla ilgili bir soru gelebilir. Buna iyi bir örnek vermek
gerekirse, Kur’an’da hırsızlık yasaklanmış ve cezası da belirlenmiştir, ancak cezanın hangi koşullar
altında verileceği Hadisle belirlenmiştir.
Dinleyicileri, temel kaynakların birçok çevirisi ve tefsiri olduğu konusunda uyarmak faydalı olacaktır.
Bu nedenle Peygamberin Sünneti ve Hadisin değeri üzerinde devam etmekte olan tartışmaları vurgulamak ve altını çizmek önem arz etmektedir. Hadisin farklı tiplerine, özellikle dönemine ilişkin bir
açıklama tartışılabilir.
Diğer kaynaklar, ikincil kaynak olarak göz önünde bulundurulur. Bunlar, Müslüman ulemanın görüş
birliğine vardığı konular (icma )االجماع, benzer olaylardan hüküm çıkarma (kıyas )القياس, bağımsız akıl
yürütme (içtihat) ve diğerlerinden oluşur. İslam niçin ikincil kaynakların kullanılmasına izin vermiştir?
Bu sorunun cevabı oldukça basittir: birincil kaynakların cevap vermediği noktada ikincil kaynaklar hukukun dinamik kalmasını sağlar. Örneğin, cezanın takdirinin yöneticilere bırakıldığı alanlarda (Ta’zir
 )التعزيرbir fiil, birincil kaynaklardan ziyade ulemanın görüş birliğiyle suç olarak belirlenebilir. Buna nasıl
bir örnek verilebilir? Bu noktada, dinleyicilerin dikkatini çekmek için şu örnek verilebilir: içki içmenin
cezası 80 değnek olarak belirlenmiştir. Bu ceza, dördüncü halife olan Hz. Ali tarafından kıyas yoluyla
belirlenmiş bir cezadır. Ayrıca ikincil kaynaklar geleneksel cezaları genişletmek eğilimindedirler.
Dinleyicilere soracağımız şu soru için ilginç bir senaryo çizilebilir: alkol taşırken yakalanan bir kişiye ne
olur? Bu durum İslam Hukuku’na göre bir suç olarak değerlendirilebilir mi ve eğer değerlendirilebilirse,
cezası nedir? Bu nokta Ebu Hanife tarafından göz önünde bulundurulmuştur. Ebu Hanife, eğer böyle
bir kişi cezalandırılacaksa, bir kişi cinsel organı olduğu için zina suçundan cezalandırılabilir demiştir.
İslam Ceza Hukukunda Sorumluluk
Şimdi sunumumuzda İslam hukuk geleneğinde cezai sorumluluk anlayışına değinmek gerekmektedir. Dinleyicilerin ilgisini çekmek için bu aşamada, İslam Hukuku’na göre bir kimsenin işlemediği bir
suçtan sorumlu tutulup tutulamayacağı hakkında ne düşündüklerini sorabiliriz. Bir kimse başkasının
işlediği bir suçtan sorumlu tutulursa ne olur? Sorumluluk belirli koşullarda bir başkasına geçebilir mi?
Bu bağlamda bir kimsenin kendi eylemlerinden hangi durumlarda sorumlu tutulabileceği hakkındaki
Kur’an ayetleri incelenmelidir.
• Akıl hastası bir insan aklı başına gelene kadar;
• Çocuk buluğ çağına gelene kadar
• Uyuyan bir insan uyanana kadar (Buhari).
İslam “akıl hastası” bir insanı nasıl tanımlar? İslam Ceza Hukuku, bu kategoriye giren bir insanı
önemle korumaktadır. Dinleyicilere bir örnek vermek gerekirse, akıl hastası bir insanın mallarını korumak için genellikle bir vasi atanır. Ayrıca böyle bir insan, İslam’ın beş şartını yerine getirme yükümlülüğü altında da değildir. Bu konuda karşılaştırmalı perspektiften dile getirilmesi gereken bir
başka nokta daha vardır. ‘akıl hastalığı nedeniyle suçlu sayılmama’ anlayışının Hazreti Peygamber
döneminde ortaya çıktığı belirtilmektedir. Bu tarih, Batı dünyasında kaydedilen bir insanın akıl sağlığından dolayı bireysel olarak temize çıkması vakasından yaklaşık yedi asır sonrasına denk gelmek-

tedir (Pridmore&Pasha, 2004). Akıl baliğ olmuş bir çocuğun cezai sorumluluğu bakımından İslam
mezhepleri objektif kriter mi yoksa sübjektif kriter mi belirlemiştir? Bu kriter İngiliz yargısından nasıl
farklılaşmaktadır?
Uyuyan bir kişi bakımından ilginç bir tartışma yapılabilir. İslam geleneğine göre, uykusunda eşini
öldüren bir adamın durumu ne olmalıdır? Burada, İngiliz kayıtlarında yer alan uyurgezer Brian Thomas olayına gönderme yapılabilir. Burada, İslam Ceza sorumluluğu ile uzun süreli uyku bozukluğu
çeken kocanın yargılamasının geri çekilmesi arasındaki benzerliği görmek faydalı olacaktır. Dinden
çıkmayla sonuçlanacak sözleri söylemeye zorlanan bir insanın durumu ne olacaktır? Böyle bir insan
cezai olarak sorumlu addedilebilir mi? Bu durum, Ammar bin Yasir’in anne ve babasıyla birlikte, baskı
altında dinden dönme sonucunu doğuracak sözleri söylemeye zorlanması olayıyla ilgilidir. Hazreti
Peygamber bunun dinden dönme sonucunu doğurmayacağını belirtmiştir. Daha sonra Kur’an’ın 16.
Suresinin1106. Ayeti nazil olmuş ve Hazreti Peygamber’in içtihadını doğrulamıştır.
Uluslararası Ceza Hukukunun Kaynağı
Uluslararası ceza hukuku ciddi suçlar olarak değerlendirilen belirli fiil kategorilerini yasaklayan, bu
fiillerin araştırılması, soruşturulması ve cezalandırılması hakkında usul kuralları belirleyen ve failleri
bireysel olarak kendi komisyonlarına karşı sorumlu tutan hukuk mevzuatıdır. Uluslararası insancıl hukukun ihlal edilmesinin önlenmesi, özellikle uluslararası toplum nezdinde cezalandırılması gereken
savaş suçları gibi belirli ağır ihlaller açısından, bu hukuk dalının devamlılığının sağlanması, hayati
derecede önem arz etmektedir. Uluslararası ceza hukukunun temel aldığı belirli birkaç temel prensip
vardır. Uluslararası suçlar, artan bir şekilde sınır ötesi unsurlar içerdiği için, devletler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini gerektirmektedir. Bu prensiplere koordineli bir biçimde benimsenmesi için gittikçe
artan bir baskı vardır. Devletler, kendi ulusal ceza hukuku prensiplerine önem verirken aynı zamanda
uluslararası prensipleri ve taraf oldukları bölgesel organların unsurları tarafından belirlenen prensipleri de benimsemek zorundadırlar.
Ancak uluslararası ceza hukukunun bazı örnekleri, I. Dünya Savaşı’ndan önceki dönemde bulunabilir. Bununla birlikte, savaş döneminde işlenen suçları yargılamak amacıyla gerçek anlamda bir
uluslararası ceza mahkemesinin kurulması, savaşın hemen sonrasına rastlamaktadır. Bu nedenle,
Versailles Anlaşması, Alman Kralı Wilhelm II’nin yargılanması için bir uluslararası mahkeme kurulmasını düzenlemiştir. Ancak Kaiser Hollanda’ya sığınmıştı. II. Dünya Savaşı sonrasında, İttifak kuvvetleri sadece savaş suçlarını değil, Nazi rejimi altında insanlığa karşı işlenen suçları da yargılamak
amacıyla uluslararası bir mahkeme kurmuştur. Nuremberg Mahkemesi ilk oturumunu 1945 yılında
yapmış ve kararlarını 30 Eylül / 1 Ekim 1946 tarihlerinde açıklamıştır. Benzer bir mahkeme Japon
savaş suçları için de kurulmuştur (Uzak Doğu Uluslararası Askeri Mahkemesi). Bu mahkeme 1946
ile 1948 yılları arasında görev yapmıştır.
Bosna’daki savaşın başlamasından sonra, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 1993 yılında Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesini ve Ruanda’daki soykırımdan sonra, 1994 yılında Ruanda
Uluslararası Ceza Mahkemesini kurmuştur. Uluslararası Hukuk Komisyonu 1993’te daimi bir Uluslararası Ceza Mahkemesi kurmak üzere hazırlık çalışması başlatmıştır; 1998’te Roma’da bir Diplomatik
Konferansta, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni kuran Roma Statüsü imzalanmıştır. Uluslararası Ceza
Mahkemesi, ilk tutuklama kararlarını 2005 yılında vermiştir. Burada, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin
Uluslararası Hukukun bir alt kuruluşu olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle, kaynakları uluslararası hu-

1 Nahl suresi (Ç.N.)

361

362

kuku oluşturan kaynaklarla aynıdır. Bu klasik kaynaklar 1946 tarihli Uluslararası Adalet Divanının kuruluş Statüsünde şu şekilde sayılmıştır: sözleşmeler, uluslararası teamül hukuku, hukukun genel ilkeleri
(ikincil ölçüt olarak yargı kararları ve üstün nitelikli hukuk doktrini). Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin
statüsü özdeş değil, kıyas edilebilir kaynaklar içermekte ve Mahkeme bu kaynaklara dayanmaktadır.
İslam Hukuku’ndan gelen bütün prensipler:
a) Kanunilik prensibi, “Nullumcrimen, nullapoena sine lege”
b) Geriye yürümezlik prensibi
c) Ne bis in idem2
İlkeleridir.
Kanunilik prensibi olarak da bilinen ve Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin
15’inci maddesinde düzenlenen bu prensip, kimsenin, işlendiği sırada yürürlükte bulunan ceza kanunları tarafından suç olarak tanımlanmayan bir fiil veya kusurundan dolayı cezalandırılamaz. Bu
nedenle, belirli bir suçun var olabilmesi için, o belirli fiili suç olarak tanımlayan bir yasama işleminin
var olması ve o suç için belirli bir cezanın öngörülmüş olması gerekir, fiilin gerçekleştiği sırada yürürlükte olan kanun bu suçun yaptırımı olarak belirli bir ceza öngörmelidir. Bu prensibin amacı, kanunun
belirli ve öngörülebilir olmasını ve böylece bireylerin fiillerinin hukuki sonuçlarını öngörmelerini sağlamaktır. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin statüsü kanunilik prensibini hüküm altına almıştır (Madde 22). Kanunilik prensibi, kanunların geriye yürümezliği prensibi, belirlilik ilkesi ve kıyas yasağıyla
ilişkilidir. Kanunların geriye yürümezliği ilkesi, belirli bir fiili yasaklayan kanunun, suç teşkil eden fiilin
gerçekleşmesinden önce var olması gerektiğini düzenler. Bu nedenle, bu prensip kanunun geriye yönelik olarak uygulanmasını yasaklar. Belirlilik ilkesi, suç teşkil eden fiilin yeteri kadar açık bir şekilde
tanımlanmasını gerektirirken, kıyas yasağı fiilin tanımının katı bir şekilde yapılmış olmasını gerektirir.
Ne bis in idem
Bu Latin hukuk kuralı, bir kimsenin aynı fiilden dolayı birden fazla kez yargılanmamasını ve cezalandırılmamasını gerektirir. Bu ilke, davalıların, yargılamanın nihai olduğundan emin olmalarını sağlar ve
keyfi ve kötü niyetli yargılamalara karşı iç hukukta ve uluslararası düzeyde koruma sağlar. Dahası bu
prensip, araştırmaların ve soruşturmaların titizlikle başlatılıp yapıldığını garanti altına almayı amaçlar.
Kanun Önünde Herkes Eşittir
Bu hak, Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin 14’üncü maddesinde güvence
altına alınmıştır:
“Herkes mahkemeler ve yargı yerleri önünde eşittir. Herkes, hakkındaki bir suç isnadının veya hak ve
yükümlülükleri ilgili bir hukuki uyuşmazlığın karara bağlanmasında, hukuken kurulmuş yetkili, bağımsız ve tarafsız bir yargı yeri tarafından aleni olarak yargılanma hakkında sahiptir. Davayı izleyenler
ve basın mensupları, demokratik bir toplumdaki genel ahlak, kamu düzeni (ordrepublic) veya ulusal
güvenlik nedeniyle veya tarafların özel yaşamlarının menfaatinin gerektirmesi halinde veya mahkemenin görüşüne göre aleniliğin adaletin gerçekleşmesine zarar vereceği özel şartların kesinlikle gerektirdiği ölçüde, duruşmalardan tamamen veya kısmen çıkarılabilir; ancak bir ceza davasında veya
2 Aynı suçtan iki kez yargılanamama prensibi (Ç.N.)

hukuk davasında verilen hüküm, gençlerin menfaati, veya aile uyuşmazlıkları veya çocuğun velayeti
ile ilgili davalar, aksini gerektirmedikçe aleni olarak tefhim edilir.
Hakkında bir suç isnadı bulunan bir kimse, hukuka göre suçluluğu kanıtlanıncaya kadar masum sayılma hakkına sahiptir.
Hakkında bir suç isnadı bulunan bir kimse, bu isnadın karara bağlanmasında, tam bir eşitlik içinde
asgari şu haklara sahiptir:
a) Hakkındaki suç isnadının niteliği ve nedenleri konusunda ayrıntılı bir şekilde ve anlayabileceği bir
dilde derhal bilgilendirilme;
b) Savunmasını hazırlamak ve kendi seçtiği avukatla görüşmek için yeterli zamana ve kolaylıklara
sahip olma;
c) Sebepsiz yere gecikmeden yargılanma;”
Ayrımcılık yasağı
Savcılar ve hakimlerin karar verirken ve inceleme yaparken uluslararası hukuka göre, cinsiyet, yaş,
ırk, renk, dil, din veya inanç, siyasi veya diğer fikirler, ulusal etnik veya sosyal köken, varlık, doğum
veya diğer statülere göre ayrımcılık yapmaları yasaklanmıştır.
Halife Ömer bin Hattab, “Allah bütün insanları eşit olarak yaratmıştır” buyurmuştur ve bu sözü daha
sonra batılılar tarafından “ölümsüz beyanat” olarak adlandırılmış, ayrıca Amerikan Devrimi sürecinin
“günümüze kadar devam eden en önemli”, “belki de tek ifadesi” olmuştur. İlk olarak Thomas Jefferson,
bu ifadeyi, Amerikan Bağımsızlık Bildirgesinde kullanmıştır. Daha sonra bu ifade, Amerika Birleşik
Devletlerinde siyasal ve sosyal hayatın geniş bir alanını temsil eden çeşitli isimleri tarafından da benimsenmiş ve kullanılmıştır. Bu ifadenin en son şekli Benjamin Franklin tarafından verilmiştir.
Tarafsızlık Prensibi
Savcılar ve hakimler karar verirken ve inceleme yaparken, hiç kimseye veya guruba karşı önyargılı
davranamazlar.
“Ey iman edenler! Adaleti ayakta tutan ve kendiniz, ana-babanız ve yakın akrabanız aleyhine de
olsa, yalnız Allah için şahitlik eden kimseler olunuz. Zira zengin de olsa, fakir de olsa, Allah ikisine de (sizden) daha yakındır. Nefsinizin arzusuna uyarak adaletten uzaklaşmayın. Eğer (şahitlik
ederken) dilinizi eğer, bükerseniz veya çekinirseniz, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.”
Kur’an 4:135.
“Ey iman edenler, Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adaletle şahitlik yapanlar olunuz. Bir kavme
olan kininiz, sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli olun, çünkü o, takvaya daha yakındır. Allah’tan
korkun. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.” Kur’an 5:8.
İslam Hukuku tarafsızlık prensibini kabul etmiştir.
İslam Ceza Hukukunda Ceza Felsefesi
Müslümanların algısına göre İslam sadece bir din değil, aynı zamanda inzal edilen prensipler üzerine
bina edilmiş bir medeniyet ve sosyal düzendir. İslam, Allah’a ve bütün insanlığa karşı yükümlülüklerle
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ilgili münhasır kurallar ve düzenlemeler uyarınca koyulan ceza kanunları ile diğer dünya dinleri arasında farklı bir noktada durmaktadır.
Yüce Allah, Kur’an’ı Kerim’i bize rehberlik etmesi için, insan hayatını bütün boyutuyla düzenleyen
bütüncül bir hayat kanunu olarak indirmiştir. İslam’da bu, ‘Şeriat’ olarak bilinir.
İslam’da cezaların felsefesi insan elinin müdahalesiyledir. Bu konudaki çağdaş düşünceleri özetlemek faydalı olabilir. Ceza teorileri, genel olarak faydacı ve cezalandırıcı olmak üzere ikiye ayrılabilir.
Faydacı ceza teorisine göre cezalandırmanın amacı, suçluyu gelecekte suç işlemekten men etmek
veya “caydırmaktır”. İntikam teorisine göre, ise suçlu cezalandırılmayı hak ettiği için cezalandırılır.
İslam ceza sistemindeki cezalar, Kant ve Hegel tarafından geliştirilen ‘Batı bireyci felsefesi’ tarafından dile getirildiği gibi kendi içinde son bulmazlar. Cezalar gerçekte, insan topluluğunun ahlaki değerlerini ve genel refahını geliştirme aracıdırlar. İslami cezaların felsefesi, Batılı kriminologlar tarafından
geliştirilen ceza felsefesinden çok farklı ve üstündür.
Caydırıcı felsefeye göre, cezalandırma diğer insanların suç işlemesini engellemelidir. Ceza toplumun
geri kalanına bir örnek teşkil eder ve diğerlerinin suç nitelikli fiillerin karşılıksız kalmayacağının ve
cezalandırılacağının farkına varmalarını sağlar.
İslami cezaların, şimdiye kadar insan topluluklarında uygulanan sistemlerle karşılaştırıldığında daha
ağır cezaları içerdiğine şüphe yoktur. Batılı hukuk düşünürü Salmond’a göre bile, eğer suç oranlarını
ve sıklığını kesin ve açık olarak önleyecekse, bütün suçlular canlı canlı yakılarak cezalandırılabilir.
Cordon Gaskell (Reader’s Digest, Şubat, 1967) “Yabancılar, hırsızlık için el kesme cezasını korkunç
bir ceza olarak görebilirler, ancak onlar bile bu cezanın, Suudi Arabistan’ın dünyada en düşük suç
oranına sahip ülke olduğunu kabul etmektedirler” demiştir.
Bu nedenle İslami cezaların şiddetli ve zalimce olduğu iddiası tamamen temelsiz, yanlış ve saptırılmıştır. Ayrıca bu iddia, büsbütün cehaletten ya da skolastik ikiyüzlülükten kaynaklanmaktadır.
İslami cezalara Batılı eleştirmenler ve diğer İslam karşıtlarından gelen eleştirilerin en ciddisi, cezaların gayri medeni olması, etten ve kandan oluşan sıradan insanlar için değil, olağandışı canavarlar
için olduğu, insanlığın çıkarına hizmet etmekten ziyade barbarlığa hizmet ettiği ve suçlara karşı bu
cezaların uygulanmasının gerçekte insan medeniyetinin hayati unsurlarına zarar vereceğidir.
İslami cezalar sadece medeni değil, aynı zamanda geniş kapsamlı ve toplumda suçu önlemek için
oldukça etkilidir. İnsanoğlu, yapısal özellikleri ve kavramsal yapısı nedeniyle ne tamamen özgürlük
ne de totaliter bir yönetim ister. Eğer insan, hiçbir denetim ve sınırlama olmaksızın tamamıyla özgür
olursa, fırtınalı bir denizde akıntıya kapılmış bir odun parçası gibi sürüklenir ve bu düzensiz gidişatı için
aklı başında ve mantıklı bir yol çizmeyi çok az başarabilir. Özgürlüğün en uç noktaları tarafından şımartılan Batılı insanın içinde bulunduğu durum budur ve sonuç olarak hayatı uyumlu ve kendi kendine
devam eden bir hayat programından ziyade, sakinleştiricilere ve ‘mutluluk haplarına’ dayanmaktadır.
İslami cezaların arkasındaki felsefe, suçun suç olarak kabul edilmesi ve denetlenmesi gerektiğidir.
Kötülük hafife alınmamalıdır, çünkü eğer denetlenmez ve cezalandırılmazsa toplumun tamamını iğrenç bir örtüyle sarabilir. Bu temel İslami tez, kendi toplumlarında ortaya çıkan devasa suç oranlarından dehşete düşen ve bunun Batı mitolojisine ve tarihine kadar giden doğasına karşı sesini yükselten
Batılı gözlemciler tarafından da savunulmaktadır.

İslam Hukuku’nun doğasını ve kaynağını anlayarak, İslam Hukuku’nda suçların tanımını ve suç kategorilerini bilmemiz gerekmektedir.
Kur’an-ı Kerim, dört suç için belirli cezalar öngörmüştür. Bunlar zina, iftira, cinayet ve hırsızlık suçlarıdır. (bkz. ek: Bazı Müslüman Ülkelerde öngörülen Suçların Tablosu)
İslam hukukçuları ve ulema suçu, Kur’an-ı Kerim’deki emirlere ve yasaklara karşı gelmek olarak
tanımlamışlardır. Diğer bir deyişle, Arapça Allah tarafından çizilen sınırlar anlamına gelen ‘haddin’
aşılmasıdır. Bütün bu suçlar Allah tarafından konulan kuralların çiğnenmesi anlamına geldiği için,
dine karşı suçlar olarak nitelendirilir.
İslam Hukuku’nda suçlar iki büyük gruba ayrılır: Birincisi, Allah tarafından emredilmiş ‘Had’ suçları.
İkincisi, kısas, kefaret ve disiplin tedbirleri içeren cinayet, fiili saldırı ve mala zarar verme vs. gibi
diğer suçlar.
Bununla birlikte İslam cezai sorumluluğun tespit edilmesi için de prensipler belirlemiştir. Örneğin,
bütün fiiller saik ve niyetlere göre değerlendirilir.
Malekian’ın kitabı (Farhad Malekian – The Concept of Islamic International Criminal Law) Uluslararası Ceza Hukuku ve Uluslararası İslam Ceza Hukuku arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları hakkında
karşılaştırmalı bir yaklaşım sunmaktadır. Yazar, bu iki hukuk sisteminin bazı hükümlerini uluslararası
ceza hukukunun ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin artan önemini göz nünde bulundurarak değerrlendirmektedir. Yazar bu iki hukuk sisteminin arasındaki farklılıklar ve çatışmaların ne kadar önemsiz
olduğunu ortaya koymaya çalışmışıtır. Yazar bu sorunların ideolojik siyasi ve usule ilişkin meselelerin
sonucu olduğuna inanmaktadır. Daha da önemlisi, sorunun nedeni iki hukuk sisteminin de yanlış yorumlanmasıdır. Malekian’ın bu iddiasını ispat etmek için ortaya koyduğu öneri, öncelikle iki sistemin
de kurucu unsurlarına dayanmaktadır: Uluslararası Ceza Hukuku ve Uluslararası İslam Ceza Hukukunun ikisi de silahların, devletlerin, ulusların, dinlerin, ideolojilerin, ırkların, geleneklerin ve kültürlerin
eşitliğini vurgulamaktadır. Dahası, iki sistemin de temel amacı bütün insanların özgürlüğünü güvence
altına almak ve her türlü küçük farkları ve cehaleti ortadan kaldırmaktır (s. 24). Yazarın İslam Ceza
Hukuku’nun ve Uluslararası Ceza Hukuku’nun uyum içinde işleyişini örnekleme girişimi, Uluslararası
Ceza Hukuku’nun İslam Ceza Hukuku’nu görmezden gelmediği; aksine bağımsız devletlerin birlikte
var olmasına saygı duyduğu iddiasına dayanmaktadır.
İslam Hukuku ve uluslararası kamu hukuku arasındaki benzerlikleri ispatlamak için, Malekian genellikle İslam Hukuku’nun temel kaynağı olan Kur’an’a başvurmaktadır. Iki hukuk sistemi arasındaki
uyumu göstermek için Kur’an ayetlerine atıf yapmaktadır (s. 27-49). Bunun yanında önemli fıkıh kitaplarının da İslam Hukuku’nun gelişiminde oldukça önemli rolü olmuştur. Fıkıh, ahiret hayatına önem
vermesinin yanında, öncelikle dünyada yaşayan insanlar arasında barışçıl ilişkileri geliştirmek ve
güçlendirmek için ‘Allah’ın’ buyruklarını idrak etmeye odaklanmıştır. Karşılaştırmalı bir akademik çalışmada, fıkıh kaynaklarının azlığı önemli bir eksiklik teşkil etmektedir. Buna ek olarak, karşıt görüşleri ispatlamak için Kur’an’dan diğer ayetler örnek gösterilebilir. Daha açık olmak gerekirse, evrensellik,
eşitlik, barış, karşılıklı saygı ve meşru müdafaa gibi Uluslararası İslam Hukuku prensipleri BM belgeleri
ve Kur’an karşılaştırılmış, ancak analitik bir çalışma yapılmamıştır. Malekian’ın İslam Ceza Hukuku ve
Uluslararası Ceza Mahkemesi arasındaki tutarlılığı açıklaması daha sorunludur. “… Eğer bu iki ayrı
hukuk sistemi arasında ciddi çatışmalar olsaydı, Mahkemenin statüsü onaylanmazdı” (s. 343).
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Okuyucu yazarın kitapta “adalet içinde barış, barış içinde adalet” getirme umudunu kolayca kavrayabilir. Doktrindeki ikincil kaynaklar ve Anlaşmaların metinleri bu umudu açığa çıkarmaya yardımcı olabilir. Ancak İslam Hukuku’yla bağlantılı olarak modern felsefeye daha çok önem verilmesi gerekmektedir. Yazar ceza hukukunun İslami anlayışının incelikli olduğunu ve kendini kolayca modern insan
hakları normları felsefesine adapte edebileceğini iddia etmektedir (s. 169). İslam Hukuku tarihinde bir
kimse cezaaların değiştirilmesinin, modern insan hakları anlayışının bir gereği olduğunu iddia etmesi
de sorunludur, çünkü analitik bir bakış açısı sunmamaktadır. Kitabın ikinci kısmında, bir çok suçun
uluslararası suç addedilmesinin, İslam ve Uluslararası Ceza Hukuku bağlamında karşılaştırmalı olarak detaylandırılmıştır. Suçların İslam Hukuku’na göre sınıflandırılması, yargılama mekanizması, suç
şüphesi altındaki kimsenin hakları ve cezalar üçüncü bölümün başlığını oluşturmaktadır.
Ek A: Bazı İslam Ülkelerindeki Suçların Tablosu
Kur’an ve Hadis Kaynaklı Ceza Hukuku
Kasten Öldürme/Cinayet
Denklik kanunu veya kan parası suçlu veya affedilmiş
Denklik kanunu, Ölüm Cezası veya tazminat ya da 50-100 sopa ve 6 ay-10 yıl arası hapis cezası
Taksirle Öldürme
Tazminat ve/veya inançlı bir köleyi azletme veya iki ay kefaret orucu tutma
Yaralama
Aynı şekilde yaralama veya tazminat ve/veya en fazla 20 sopa
Aldatma
İtiraf veya 4 yetişkin Müslüman erkeğin görgü tanıklığı 100 sopa, 100 kırbaç ve ölene kadar taşlama
Zina
İtiraf veya 4 yetişkin Müslüman erkeğin görgü tanıklığı 100 sopa, 100 kırbaç ve 1 yıl sürgün 100
kırbaç ve/veya 1 yıl hapis
Tecavüz
İtiraf veya 4 yetişkin Müslüman erkeğin görgü tanıklığı
Zina İftirası (koca tarafından kadına)
İtiraf veya 4 yetişkin Müslüman erkeğin görgü tanıklığı, tövbe etmediği takdirde 80 kırbaç
Hırsızlık
Sağ elin kesilmesi veya en fazla 1 yıl hapis ve en fazla 50 kırbaç, suçlamayı kabul etme veya 2 yetişkin erkeğin görgü tanıklığı yahut mağdurun görgü tanıklığı
İçki içmek
80 sopa 40-80 arası kırbaç ve/veya en fazla 1 yıl hapis cezası verilir.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
َ وا
ْ ْن النَّاس أَن َت ْح ُكم
ْ ؤد
ُّ ُُر ُك ْم أَن ت
َ ات إِلَى أَ ْهلِ َها َوإِ َذا َح َكمْتُم َبي
ُوا ِب ْال َع ْد ِل إِ َّن اللّ ِن ِعمَّا َي ِع ُظ ُكم
ُ إِ َّن اللّ ي َْأم
ِ األ َما َن
ِ
َ ِب ِه إِ َّن اللّ َك
85 ﴾ سورة النساء االية۸۵﴿ يرا
ً َص
ِ ان َس ِميعًا ب
Allah orders you all to hand back trusts to their owners, and when you judge between
people you judge with justice. indeed, the best is the exhortation with which Allah
exhorts you. allah is the hearer, the seer. (58)

 صدق اهلل العظيم85 سورة النساء االية
The Kalifa Omar ben Alkhatab  الخليفة عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه قال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احراراsaid
“ all men are created by Allah equal” and this quotation “All men are created equal” has been later
called by western an “immortal declaration”, and “perhaps [the] single phrase” of the American Revolutionary period with the greatest “continuing importance”. Thomas Jefferson first used the phrase
in the U.S. Declaration of Independence. It was thereafter quoted or incorporated into speeches by
a wide array of substantial figures in American political and social life in the United States. The final
form of the phrase was stylized by Benjamin Franklin.
To attempt to introduce the Islamic penal code in a Muslim or non-Muslim society which is ignorant of
Islamic values, restrictions and prohibitions, would be like attempting to grow strawberries in the desert. (Speech of DR. IFTIKHAR AHMAD AYAZ, “THE PHILOSOPHY OF PUNISHMENTS IN ISLAM”)
As we know that the source of Islamic criminal law the holy Qu’ran and the Hadith “ Sunna” but
here it may be appropriate at this juncture to discuss the respective roles of other key figures in early
Islamic history and the subsequent emergence of Islamic criminal law.
For the sources of ‘Sharia‘, we then have the Holy Quran, which is the very word of God. Supplementary to it, we have Hadith, which are traditions of the Holy Prophet of Islam - the records of his
actions and his sayings, from which we must derive help in arriving at legal decisions. If, in the unlikely event, there is nothing either in the Holy Quran or in the Hadith to answer the particular question
before us, we have to follow the dictates of reason in accordance with certain definitive principles.
Here we should explore the differences between Sunni and Shia Muslims, which was based on an
initial political difference between the two. The former sub-group evolved in terms of jurisprudence
and consequently four major Sunni schools of law, namely, Hanafi, Maliki, Shafi’i and Hanbali schools
were created. The latter subsequently advanced three main schools of jurisprudence, namely Athna
Ashari’a, Zaidya and Ismailia. It is vital that we appreciate that the evolution of Islamic jurisprudence
has been heavily influenced by the understanding Sunni and Shia Muslims have of the sources of
Islamic law. It should be explained that the Qur’an directly provides for certain punishments such as
murder and bodily injury (Qisas )القصاص, theft, fornication, robbery and defamation (Hudud )حدود. It
also provides for the prohibition of drinking alcohol. However, details of these offences and punish-

ment for other capital offences such as adultery and drinking alcohol are provided by the Hadith as a
second primary source. When discussing these sources, the lecturer should emphasise the supplementary relationship between the two.
The audience may be asked to provide an example of where this might occur. A good way to illustrate
this will be to mention that the Qur’an has prohibited and provided punishment for theft and it is the
Hadith which provided the conditions under which the punishment is to be carried out.
It will be useful to make the audience aware that there are many translations and interpretations of
the primary sources. It is therefore important to emphasise and highlight some of the on-going debates as to the significance of the Sunna of the Prophet and Hadith. An explanation as to the different
types of Hadith, particularly in terms of era may be discussed.
The other sources to be considered are secondary ones. These include the consensus of opinion of
Muslim jurists (Ijma )االجماع, analogical deduction (Qiyas )القياس, independent reasoning (Ijtihad) and
others. Why does Islam allow for the use of secondary sources? Quite simply, they provide a means
of ensuring dynamism of the law since the primary sources are finite. In the area of discretionary
punishments (Ta’zir  )التعزيرfor instance, the offence could be an act criminalised through the consensus of jurists rather than any of the primary sources. How can this be illustrated? A good example to
draw to the attention of the audience is that the punishment for drinking alcohol is in the form of 80
lashes. This is said to have been arrived at through analogical deduction by Ali, the fourth caliph. The
secondary sources also tend to expand on the traditional offences.
An interesting scenario could be put to the following question to the audience in this regard: What
would happen to a person found to be in possession of alcohol? Is this considered to be an offence
under Islamic law and if so, what is the punishment? This point was considered by Abu Hanifa who
reasoned that if such a man were to be punished, then a person may as well also be punished for
adultery for simply possessing the sex organ.
Islamic Criminal Law Responsibility
The lecture should now refer to the concept of criminal responsibility in accordance with the Islamic
legal tradition. In order to engage the audience, they may be asked whether at this stage, they think
that Islamic law would enable someone who had not committed a particular offence to somehow be
responsible for it. What if this person was responsible for the one who committed the offence? Could
liability be transferred in such circumstances? In this regard, an examination of the verses of the
Qur’an which state that a person shall be held responsible only for those criminal acts which he has
personally committed is necessary.
• An insane person till he becomes sane;
• A child till he grows to the age of puberty;
• A sleeping person till he awakes (Al-Bukhari).
How does Islam define an ‘insane’ person? Importantly, Islamic criminal law protects those persons
who fall within this category. An example that the audience can be provided with is that a guardian
is usually appointed in order to protect the property of such an individual. Such a person is also not
under an obligation to fulfil the five pillars of faith. Another interesting point that could be raised is
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that from a comparative perspective. It has been stated that the concept of ‘not guilty by reason of
insanity’ was established at the time of the Prophet. It was approximately seven centuries later that
the first acquittal of an individual based on mental state was recorded in the Western world (Pridmore
& Pasha, 2004). In terms of a child who reaches puberty being criminally responsible, do the Islamic
schools of thought adopt an objective or subjective test? How does this test differ to the English jurisdiction?
An interesting discussion could take place in respect of the sleeping person. According to Islamic
tradition, what should happen to the man who murders his wife whilst he is asleep? This is what happened in the British case involving the sleepwalker, Brian Thomas and this case could be referred
to. It will be useful to see the similarity between Islamic criminal responsibility and the decision made
by the prosecution to withdraw the case against the husband who suffered a long-standing sleep
disorder. What should happen to a person who is forced to utter words that may be construed as
amounting to renouncement of religion? Is such a person criminally liable? It has been related that
Ammar bin Yassir, together with his parents, was made to utter words which could be construed as
recantation under duress. The Prophet confirmed that this does not amount to disbelief. Later verse
106 of chapter 16 of the Qur’an was revealed and this endorsed the prophet’s judgement.
The Source of international criminal law
International criminal law is the body of law that prohibits certain categories of conduct deemed to be
serious crimes, regulates procedures governing investigation, prosecution and punishment of those
categories of conduct, and holds perpetrators individually accountable for their commission. The
repression of serious violations of international humanitarian law is essential for ensuring respect
for this branch of law, particularly in view of the gravity of certain violations, qualified as war crimes,
which it is in the interest of the international community as a whole to punish. There are several basic principles upon which international criminal law is based. Since international crimes increasingly
include extraterritorial elements, requiring enhanced interaction between States, it is becoming more
pressing to coordinate respect for these principles. States must uphold them while also respecting
their own national principles of criminal law and any specific principles outlined in the instruments of
the regional bodies to which they are party.
But some precedents in international criminal law can be found in the time before World War I.
However, it was only after the war that a truly international crime tribunal was envisaged to try perpetrators of crimes committed in this period. Thus, the Treaty of Versailles stated that an international tribunal was to be set up to try Wilhelm II of Germany. In the event however, the Kaiser was
granted asylum in the Netherlands. After World War II, the Allied powers set up an international
tribunal to try not only war crimes, but crimes against humanity committed under the Nazi regime.
The Nuremberg Tribunal held its first session in 1945 and pronounced judgments on 30 September
/ 1 October 1946. A similar tribunal was established for Japanese war crimes (The International
Military Tribunal for the Far East). It operated from 1946 to 1948. After the beginning of the war in
Bosnia, the United Nations Security Council established the International Criminal Tribunal for the
Former Yugoslavia (ICTY) in 1993 and, after the genocide in Rwanda, the International Criminal
Tribunal for Rwanda in 1994. The International Law Commission had commenced preparatory
work for the establishment of a permanent International Criminal Court in 1993; in 1998, at a Diplomatic Conference in Rome, the Rome Statute establishing the ICC was signed. The ICC issued
its first arrest warrants in 2005

We can say here the international criminal law is a sunset of international law. As such, its sources
are the same as those that comprise international law. The classical enumeration of those sources
is in Article 38(1) of the 1946 Statute of the International Court of Justice and comprise: treaties,
customary international law, general principles of law (and as a subsidiary measure judicial decisions
and the most highly qualified juristic writings). The ICC statute contains an analogous, though not
identical, set of sources that the ICC may rely on.
All principles come from Islamic law as:
a) The principle of legality, “Nullum crimen, nulla poena sine lege”
b) and principle of non-retroactivity
c) Ne bis in idem
Also known as the principle of legality, this principle, which is enshrined in Article 15 of the International Covenant on Civil and Political Rights, states that no one may be convicted or punished for an
act or omission that did not violate a penal law in existence at the time it was committed. Therefore,
the existence of a particular crime depends on the existence of legislation stating that the particular
act is an offence, and for a specific penalty to be imposed for that offence, the legislation in force at
the time of its commission must include that particular penalty as one of the possible sanctions for
that crime. The purpose of this principle is to ensure that legislation is specific and predictable so
that individuals may reasonably foresee the legal consequences of their actions. The ICC Statute
contains a specific provision on the principle of legality (Art. 22). The principle of legality is associated
with the principle of non-retroactivity, the principle of specificity, and the prohibition of analogy. The
principle of non-retroactivity states that the law proscribing a given act must have existed before the
act in question occurred. As such, this principle prohibits the retroactive application of the law. The
principle of specificity requires that the definition of the proscribed act be sufficiently precise, while
the prohibition of analogy requires the definition to be strictly construed.
Ne bis in idem
This Latin maxim enunciates the principle that no person should be tried or punished more than once
for the same crime. It ensures fairness for defendants since they can be sure that the judgment will
be final and protects against arbitrary or malicious prosecution at both domestic and international level. Further, this principle endeavours to ensure that investigations and prosecutions are scrupulously
initiated and carried out.
All persons are equal before the law.
This right is enshrined in Article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights :
All persons shall be equal before the courts and tribunals. In the determination of any criminal charge
against him, or of his rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and
public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law. The press and
the public may be excluded from all or part of a trial for reasons of morals, public order (ordre public)
or national security in a democratic society, or when the interest of the private lives of the parties so
requires, or to the extent strictly necessary in the opinion of court in special circumstances where
publicity would prejudice the interests of justice; but any judgment rendered in a criminal case or in
a suit at law shall be made public except where the interest of juvenile persons otherwise requires or
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the proceedings concern matrimonial disputes or the guardianship of children.
Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved
guilty according to law. In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be
entitled to the following minimum guarantees, in full equality:
a) To be informed promptly and in detail in a language which he understands of the nature and cause
of the charge against him;
b) To have adequate time and facilities for the preparation of his defence and to communicate with
counsel of his own choosing;
c) To be tried without undue delay; the principale of Non - Discrimination
In making and reviewing selection decisions prosecutors and judges should not discriminate on any
ground impermissible under international law including, gender, age, race, colour, language, religion
or belief, political or other opinion, national, ethnic or social origin, wealth, birth or other status.
The Kalifa Omar ben Alkhatab said “all men are created by Allah equal” and this quotation “All
men are created equal” has been later called by western an “immortal declaration”, and “perhaps
[the] single phrase” of the American Revolutionary period with the greatest “continuing importance”.
Thomas Jefferson first used the phrase in the U.S. Declaration of Independence. It was thereafter
quoted or incorporated into speeches by a wide array of substantial figures in American political and
social life in the United States. The final form of the phrase was stylized by Benjamin Franklin.
The principal of Impartiality
In making and reviewing selection decisions prosecutors and judges should not exercise bias in favor or
against any person or group. O you who have believed, be persistently standing firm in justice, witnesses for Allah, even if it be against yourselves or parents and relatives. Whether one is rich or poor, Allah
is more worthy of both. So follow not [personal] inclination, lest you not be just. And if you distort [your
testimony] or refuse [to give it], then indeed Allah is ever, with what you do, Acquainted.” Quran 4:135.
“O you who have believed, be persistently standing firm for Allah , witnesses in justice, and do not let
the hatred of a people prevent you from being just. Be just; that is nearer to righteousness. And fear
Allah ; indeed, Allah is Acquainted with what you do.” Quran 5:8.
The Islamic law founded the principle of impartiality
Philosophy of punishment in Islamic criminal law
According to Muslim perception, Islam is not only a religion but also a civilization and social order
based upon revealed principles. Islam stands out distinctly among the religions of the world in that its
punishment and retribution laws are applied under exclusive rules and regulations, dealing with matters related to obligations to Allah and obligations to human kind. For our guidance, Allah Almighty
has revealed in the Holy Quran a complete code of life - a law to govern all dimensions of human life.
This in Islam is known as ‘Sharia’.
The philosophy of punishments in Islam within the domain of human intervention, it may be useful to
briefly state the contemporary thought on this subject. Theories of punishment can be divided into

two general philosophies: utilitarian and retributive. The utilitarian theory of punishment seeks to
punish offenders to discourage, or “deter”, future wrongdoing. The retributive theory seeks to punish
offenders because they deserve to be punished.
The punishments in Islamic penal system are not prescribed as ends in themselves, as propagated
by the ‘Western individualistic philosophy’ advanced by Kant and Hegel. The punishments are, in
fact, a means of promoting moral values and general welfare of human society. The philosophy of Islamic punishments is remarkably different from and highly superior to the penal philosophy advanced
by Western criminologists.
Under the deterrent philosophy, punishment should prevent other people from committing criminal
acts. The punishment serves as an example to the rest of the society, and it puts others on notice that
criminal behaviour will not be tolerated and will be punished.
There is no doubt that Islamic punishments are the most consequential as compared to any system
of punishments ever enforced in human society. If a punishment is definite in preventing the rate
and frequency of crime, then even according to Salmond, a Western authority on jurisprudence,
the punishment of burning alive can be awarded to all the offenders. According to Cordon Gaskell
(Reader’s Digest, February, 1967): “Foreigners consider this amputation for theft a horrible punishment but even they admit that it has made Saudi Arabia the country with the lowest crime rate
in the world.”
The allegation of severity and cruelty against Islamic punishments is, therefore, absolutely baseless,
false and biased: it is rooted either in sheer ignorance or scholastic dishonesty. The most serious
allegation hurled against Islamic punishments by Western critics and other adversaries of Islam is
that they are uncivilized, that they are designed not for ordinary creatures of flesh and blood but for
extraordinary monsters, that instead of serving the interests of humanity, they promote the causes
of barbarity, and to implement these punishments as effective measures to check crime is in fact to
strike at the vitals of human civilization.
Islamic punishments are not only civilized but also comprehensive and highly effective in checking
crimes in society. Man, on account of his constitutional framework and conceptual configuration,
likes neither complete freedom nor totalitarianism. If he is completely free, without any checks and
restraints, he drifts away like a log of wood on a tempestuous sea and can rarely chart out a sane
and sensible course for his drifting and wayward tendencies. This is the condition of the Western
man who has been spoiled by extremes of freedom, and, consequently, he now depends more on
tranquilizers and ‘joy pills’ than on any coherent and self-sustaining programme of life.
The philosophy behind Islamic punishments is that crime is crime and that it has to be checked. Evil
should not be taken lightly, because, if unchecked and unpunished, it can wrap the entire society in its
hideous blanket. This fundamental Islamic thesis is supported by many Western observers who are
appalled by the gigantic proportions crime has assumed in their societies and the voicing of protest
against its tentacular nature goes far back in to Western mythology and history.
With an understanding of the nature and source of Islamic law, we should know the definition of
crimes and their categories under Islamic law. The Holy Quran provides specific punishments for
only four offences, that is, adultery, slandering, murder and theft. (see the Appendix : Table of Offences in some Muslim countries)
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The Muslim legislators and jurists have defined crime as going against or beyond the commands and
prohibitions laid down in the Holy Quran. In other words, crossing the ‘hadd’ which is Arabic for the
limits or the bounds fixed by God. All such crimes, since they are violations of the rules made by God
Almighty, are considered crimes against religion.
In Islamic law, offences are divided into two major groups: Firstly, crimes for which ‘Hadd’ punishments ordained by God are given. Secondly, other crimes such as homicide, assault and damage to
property etcetera, punishments for which include retaliation, expiation and disciplinary action. However, Islam also provides guidelines on how to determine criminal liability. For example, all acts are
judged by their motives and intentions.
1) Malekian’s (Farhad Malekian - The Concept of Islamic International Criminal Law) book presents the similarities and differences between international criminal law and Islamic international
criminal law in a comparative approach. The author aims to examine some of the provisions of
these two legal systems considering the growing importance of international criminal law and the
ICC. He seems determined to prove how insignificant the differences and conflicts between these
two legal systems are. The author believes these problems are the result of ideological, political, and
procedural questions. More importantly, to him, it is the consequence of the misconstruction of the
two legal systems. Malekians’s main suggestion in proving this comment is predominantly based on
the foundational elements of both systems: both international criminal law and Islamic international
criminal law signalize equality of arms, states, nations, religions, ideologies, races, traditions and
cultures. Moreover, the main objective of both systems is to ensure freedom for all human beings
and release all forms of insubstantial differences and ignorance (p. 24). The author’s attempt to
illustrate how Islamic criminal law and international criminal law operate in a harmony relies on his
argument that international criminal law does not disregard Islamic criminal law; rather, it emphasizes respect to the coexistence of sovereign states.
In proving the similarities between Islamic law and public international law, Malekian mostly uses
the main source of Islamic law, the Qur’an. To indicate the compatibility of the two legal systems, he
quotes verses from the Qur’an (pp. 27-49). However, major fiqh books are also remarkable in the evolution of Islamic law. Fiqh primarily focuses on comprehending ‘God’s’ will as a guide to generate and
sustain peaceful relations among human beings in this world, while considering the hereafter. For an
academic work, the lack of fiqh sources in such a comparative study is a fundamental shortcoming.
Additionally, one can also bring other verses from the Qur’an to prove the opposite view. To be more
specific, the principles of Islamic international law, such as universality, equality, peace, reciprocal
respect and self-defense, were dealt by comparing the texts of the UN’s charter and the Qur’an, but
not within an analytical framework. Malekian’s one explanation on the coherence of Islamic criminal
jurisdiction and the ICC is even more problematic: “… the Statute of the Court would not have been
ratified, if there were serious contradictions between these two separate legal systems” (p. 343).
The reader could easily grasp the author’s hope to bring “justice into peace and peace into justice”
in the book. The secondary sources in the literature and the text of the Charters may help to clarify
this hope. However, modern philosophy with regard to Islamic law must be paid more attention. The
author claims that the Islamic concept of criminal law is subtle and can adapt itself to the needs of
modern philosophy of human rights norms (p. 169). In the history of Islamic law, one can find commuting punishments, but to claim that this represents a modern human rights concept is problematic
because of the lack of analytical framework. The international criminalization of various crimes is

addressed in a detailed way with regards to Islamic and international criminal law comparatively in
the second part of the book. Islamic classification of crimes, mechanism of trial, rights of the accused
and punishments are some of the topics of the third part.
Appendix A: Table of Offences in some Muslim countries
Qur’an Hadith Evidential law of Crime
Intentional Killing/homicide
Law of equality or blood money offender or pardoned Law of equality Death penalty or compensation or 50-100 lashes and 6 months-10 years imprisonment
Killing by Mistake
Compensation and/or freeing a believing slave or fast for 2 months Compensation
Bodily Injury
Equal injury or compensation Equal injury or compensation and/or 20 lashes max
Adultery
Confession or 4 adult Muslim males giving eye witness evidence 100 stripes 100 lashes
And stoning to death Stoning to death Confession or 4 adult Muslim males giving eye witness
evidence
Fornication
Confession or 4 adult Muslim males giving eye witness evidence 100 stripes 100 lashes and 1
year exile 100 lashes and/or 1 year imprisonment Confession or 4 adult Muslim males giving eye
witness evidence
Rape
Confession or 4 adult Muslim males giving eye witness evidence
False Accusation (of wife by husband)
Confession or 4 adult Muslim males giving eye witness evidence Flog with 80 stripes unless repent
Theft
Amputation of the right hand Amputation of the right hand or 1 year imprisonment max and 50
lashes max Guilty plea or 2 adult male witnesses other than victim giving eyewitness evidence
Drinking Alcohol
Punishment provided, 80 stripes 40-80 lashes and/or imprisonment 1 year max
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ملخص
القانون الجنائي اإلسالمي يعنى الشريعة ،والشريعة تعني طريق اتباع قوانين اهلل .الشريعة شمولية
أوانتقائية في نهجها لتوجيه الفرد في معظم األمور اليومية .تسيطر الشريعة وتحكم وينظم السلوك
العام والخاص .ففي الشريعة قواعد النظافة الشخصية ،والنظام الغذائي ،والسلوك الجنسي ،وعناصر
تربية األطفال .وتنص أيضا على قواعد محددة للصالة والصوم والزكاة والصدقة ،وغير ذلك من
العبادات .يركز القانون المدني والقانون العام في المقام األول على السلوك العام ،ولكن كالهما يقومان
بتنظيم بعض األمور الخاصة.
لفهم الشريعة يجب أوال فهم مزاعم اإلسالم ومبادئه األساسية .كلمة اإلسالم تعني «الخضوع أو االستسالم إلرادة اهلل.
ولذلك ،يجب على المسلمين الطاعة والخضوع إلرادة اهلل أوال وقبل كل شيء .يؤمن المسلمون بأن نزل على الرسول
(ص) من قبل اهلل آيات عن طريق جبرائيل لتشكيل أهم الكتاب في اإلسالم ،وهو القرآن.
هناك أكثر من  1.3مليار مسلم في العالم اليوم ،أكثر من  ٪20من سكان العالم .كان يقدر بأن بحلول عام  ،2000واحد
من بين كل أربعة أشخاص على األرض سوف يكون مسلما .وهناك  35دولة أكثر من  55 %من سكانها مسلم .وهناك
 21دولة أخرى فيها جاليات كبيرة من المسلمين .هناك  19دولة أعلنت اإلسالم في دساتيرها .اإلسالم دين عالمي
وينتشر سريعا.
ياايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند اهلل اتقاكم ان اهلل عليم خبير.
(سورة الحجرات االية )13
إن اهلل يأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن اهلل نعما يعظكم به إن اهلل كان
سميعا بصيرا(.سورة النساء االية  )58صدق اهلل العظيم
وقال الخليفة عمر من الخطاب رضي اهلل عنه «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا» .وسمي قول «جميع
الناس خلقوا متساوين» في وقت الحق من قبل الغرب ب»اإلعالن الخالد» ،وربما هي العبارة الوحيدة التي تستمر
أهمميتها من زمن الثورة األمريكية .توماس جيفرسون هو أول من استخدم العبارة في إعالن استقالل الواليات المتحدة.
وأصبح شخصيات كبيرة في الحياة السياسية واالجتماعية األمريكية في الواليات المتحدة يقولونها في خطاباتهم .أعطى
بنيامين فرانكلين الشكل النهائي لهذه العبارة.

Prof. Dr. Sadiq Reza1

 صادق رضا. د.أ

İSLAM CEZA HUKUKUNDA YARGI SÜRECİ
DUE PROCESS IN ISLAMIC CRIMINAL LAW

اإلجراءات القانونية الواجبة في القانون
الجنائي اإلسالمي
1 Boston Üniversitesi, Öğretim Üyesi, ABD
1 University of Boston, Member of Academic Stuff, USA
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Özet
Ceza hukukundaki yargı sürecinin ilke ve kuralları––nasıl olacağı ve nasıl olmayacağı, suçun ve suç şüphesinin araştırılması, sanığa dava açılması, suç davalarının
karara bağlanması ve suçlunun cezalandırılması––İslam Hukuku’nun geleneksel
kaynaklarında bulunmaktadır: Kur’an, sünnet ve klasik içtihat ilminde. Ancak bu ilke
ve kuralların yalnızca çok azı İslam Ceza Hukuku’nun modern zaman pratiklerinde
takip edilmektedir. Aksine, İslam Ceza Hukuku’nu icra ettiği iddiasında olan devletler
bugün çoğunlukla, İslam Hukuku’nun kendisinin korunması ve sabitelerine herhangi
bir atıf yapmadan, Avrupa uluslarından tatbik edilen ceza muhakeme usulü kanun
ve pratiklerini uygulamaktadırlar. İslam’ın cezai yasakları ve cezalandırmalarının
kendi usul ilke ve kurallarını tanımadan ve önemsemeden icra etmek, adil bir yargılama ve cezalandırma değildir. Bu yüzden, ceza yargı sürecinin neyi teşkil ettiği
İslami bir bakış açısından tanımlanmalı, açıkça ifade edilmeli ve icra edilmelidir.
Sonuç, hem İslami kaidelerle hem de uluslararası insan hakları ölçütleriyle daha
geniş bir uyum olacaktır.
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Abstract
Rules and principles of due process in criminal law—how to, and how not to, investigate crime and criminal suspects, prosecute the accused, adjudicate criminal cases, and punish the convicted—appear in the traditional sources of Islamic law: the
Quran, the Sunna, and classical jurisprudence. But few of these rules and principles
are followed in the modern-day practice of Islamic criminal law. Rather, states that
claim to practice Islamic criminal law today mostly follow laws and practices of criminal procedure that were adopted from European nations in the twentieth century,
without reference to the constraints and protections of Islamic law itself. To enforce
Islam’s criminal prohibitions and punishments without recognizing and heeding its
own procedural rules and principles is to prosecute and punish unjustly. What constitutes criminal due process from an Islamic perspective must therefore be identified,
articulated, and enforced. The result would be greater compliance with both Islamic
norms and international standards of human rights.
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ملخص
تظهر قواعد ومبادئ اإلجراءات القانونية الواجبة في القانون الجنائي –كيف يكون تحقيق الجرائم
والمشتبه بهم في القضايا الجنائية ،وإقامة الدعوى على المتهم ،والفصل في القضايا الجنائية ،ومعاقبة
المدانين ،وكيف ال يكون -تظهر في مصادر الشريعة :أي في القرآن الكريم ،والسنة ،والفقه .ولكن
القليل من هذه المبادئ والقواعد تمارس في القانون الجنائي اإلسالمي الحديث .بدال من ذلك ،الدول
التي تدعي ممارسة القانون الجنائي اإلسالمي اليوم معظمها تتبع قوانين وممارسات اإلجراءات
الجنائية التي أخذت من الدول األوروبية في القرن العشرين ،دون اإلشارة إلى قيود وحماية الشريعة
ي والعقوبات في القانون الجنائي اإلسالمي دون االعتراف بقواعدها
اإلسالمية .تطبيق النواه 
اإلجرائية الخاصة والمبادئ هو محاكمة ومعاقبة ظالمة .ألجل ذلك ال بد من تعربف وتحديد وتطبيق
ما يشكل اإلجراءات القانونية الجنائية من منظور إسالمي .ستكون النتيجة أكثر امتثاال لكل من القواعد
اإلسالمية والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان.

Prof. Dr. Ali Bakkal1

 علي بقال. د.أ
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ZİNA CEZASI İLE İLGİLİ NASLARIN TEDRÎCÎLİK AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
THE CRITICISM OF THE DOGMAS ABOUT THE PUNISHMENT OF
ADULTERY IN THE CONTEXT OF GRADUALISM
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Giriş
Belirli konularla ilgili hükümlerin aşama aşama gelmesi (tedrîcîlik), Kur’an’ın temel
özelliklerinden biridir. Bu yöntemin bir neticesi olarak, önceden gelen bazı ayetler
ya neshedilir veya kapalılıkları giderilmek suretiyle beyan edilir. Tedrîcîliğin de kendi
içinde bir sistemi ve yöntemi vardır. Genel olarak, hüküm getiren ayet ve hadisler bu
sistemle uyum halinde olur. Bu araştırmada, zina cezası getiren nasların bu ilke ile
ne kadar uyumlu olduğunu tespit edilmeye çalışılacaktır.

I. Zina Cezası Getiren Ayetler
Kur’an’da zina cezası getirdiği kabul edilen beş ayet vardır. Bunlar Ahzâb, Nisâ ve
Nur surelerinde yer alır.
1. Peygamber hanımlarının cezası:
Konuyla ilgili hüküm getirdiği kabul edilen ilk ayet, Ahzâb suresinde bulunmaktadır. Ahzâb sûresi,
Âl-i İmrân suresinden sonra, Mümtehıne ve Nisâ surelerinden önce hicretin 5. yılı (Mart 627) Şevval
ayının başlarında başlayıp, Zilkâde ayının sonlarında biten Ahzâb, yani Hendek Gazvesinden sonra
Medine’de nazil olmuştur. Bu surede Peygamber hanımları hakkında şöyle buyurulmaktadır:
“Ey Peygamber’in hanımları! İçinizden kim apaçık bir çirkinlik (fahişe) yaparsa, onun cezası iki kat
verilir. Bu, Allah’a göre kolaydır.”1
“İçinizden kim Allah’a ve Resulüne itaat eder ve salih bir amel işlerse, ona mükâfatını iki kat veririz.
Biz, ona bereketli bir rızık hazırlamışızdır.”2
“Ey Peygamber’in hanımları! Siz, kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz…”3
İbn Abbâs, 30. ayetteki “fâhişe” kelimesinin zina anlamında değil, “geçimsizlik ve kötü ahlâk”4 anlamında olduğunu söylemiştir. Dolayısıyla bu durumda, iki kat ceza zina cezası değildir. 31. ayette
açıkça Peygamber hanımlarının diğer kadınlar gibi olmadıkları belirtilmiş, 32. ayette de itaat etmeleri ve salih amel işlemeleri halinde mükâfatlarının da iki kat olacağı ifade edilmiştir. Buradaki
ceza ve mükâfat dünya ile ilgili değil, ahretle ilgilidir. Kaldı ki, bu ayetten önce zina cezası getiren
herhangi bir ayet nazil olmadığı için onun iki kat cezadan bahsetmek mümkün değildir. Ayrıca Hz.
1 el-Ahzâb, 33/30.
2 el-Ahzâb, 33/31.
3 el-Ahzâb, 33/32.
4 İbn Kesîr, Tefsîr, III, 490.
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Peygamber, bu ayetin nüzulünden önce, evli olan erkek ve kadınlar için recm cezası uygulamıştır.
Dünyada recmi iki kat uygulamak mümkün değildir. Dolayısıyla 30. Ayetteki cezadan maksat dünyevî değil, uhrevî cezadır. Ahirette verilecek ceza da zina karşılığında verilecek olan ceza değil,
Hz. Peygamber’e karşı yaptıkları itaatsizlik ve geçimsizlik karşılığında verilecek olan cezadır. Ayet
dünyevî bir ceza getirmemiştir.
2. Hapis cezası:
Kur’an’da zina cezası getiren ilk ayetler Nisâ suresinde yer almaktadır. Nisâ süresi, Medine’de Müslüman toplumun oluşması, Bedir, Uhud ve Hendek savaşları gibi çetin günlerin yaşanması, geride
yetimlerin ve dul kadınların bırakılması, müşriklerin yanı sıra, Ehl-i kitap ve münafıklarla temel inanç
ve sosyal ilişkiler bakımından problemlerin ortaya çıkmasından sonra muhtemelen 5. (626-27) yılda
nazil olmuştur.5 Nüzul sırası itibariyle Mümtehıne süresi ile Zilzâl süresi arasında yer alır.
Zina suçuna ilişkin belirlenen ilk ceza, Nisâ süresinin 15. ayetinde geçen hapis cezasıdır: “Kadınlarınızdan fuhuş (zina) yapanlara karşı içinizden dört şahit getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse, o
kadınları ölüm alıp götürünceye veya Allah onlar hakkında bir yol açıncaya kadar kendilerini evlerde
tutun (dışarı çıkarmayın).”6
Müfessirlerin çoğunluğu ayette geçen “el-fâhişe” kelimesinin zina anlamına geldiğini belirtmişlerdir.
“Kadınlarınızdan” ifadesi de eşleriniz, hür kadınlarınız, mü’min kadınlar ve evli kadınlar olmak üzere
farklı şekillerde yorumlanmıştır. Tabiin müfessirlerinden Mücâhid, ayette sözü edilen kadınların “sevici
= lezbiyen” kadınlar olduğunu söylemiş, Ebû Müslim el-Horasânî de onun bu görüşüne katılmıştır.
Günümüzde tefsir yazan bazı âlimler ile bazı Kur’an mütercimleri de bu görüşü benimsemişlerdir.
Ancak, ayette dört şahidin istenmesi ve Allah’ın onlara bir yol (sebîl) göstereceğini bildirilmesi, sözü
edilen kadınların lezbiyenler değil, zina eden kadınlar olduğunu gösterir. Özellikle Allah’ın onlara bir
yol (sebîl) göstereceğini bildirilmesi, bu hükmün geçici olduğunu ifade eder. Lezbiyenler hakkında ne
ayetlerde ne de hadislerde başka bir hüküm gelmediğine göre, sözü edilen kadınlar lezbiyenler değil,
zina eden kadınlar olmalıdır.
Diğer taraftan, zina cezası hakkında herhangi bir ayet inmeden, ilk inen ayetin daha özel bir durum
arz eden lezbiyenlikle ilgili olması garip bir durumdur.
3. Eziyet cezası:
Zina cezasına ilişkin ikinci sırada inen ayet, zina edenlere eziyet edilmesini öngören Nisa süresinin
16. ayetidir: “Sizlerden fuhuş (zina) yapanların her ikisine de eziyet edin. Eğer onlar tövbe edip
ıslah olurlarsa, onları incitip kınamaktan vazgeçin. Çünkü Allah, tövbeleri çok kabul edendir, çok
merhamet edendir.”7
Ayetteki “her ikisi”nden maksat, zina eden erkek ve kadındır. Bazı müfessirler bu iki kişinin, zina eden
bekâr erkek ve bekâr kadın olduğunu söylemişlerse de bunun delili yoktur. Mücâhid bu iki kişinin iki
erkek olduğunu söylemiş, Ebû Müslim el-Horasânî de onun bu görüşüne katılmıştır. Hapis cezasıyla
ilgili âyette onların görüşleriyle ilgili eleştirimiz burada da geçerlidir.

5 M. Kâmil Yaşaroğlu, “Nisâ Suresi”, DİA, XXXIII, 137.
6 en-Nisâ, 4/15.
7 en-Nisâ, 4/16.

4. Câriyelerin cezası:
Nisâ suresinin 25. ayetinde evli cariyelere, hür kadınlara verilen cezanın yarısının uygulanacağı belirtilmiştir: “… (Cariyeler) evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa, onlara hür kadınların (muhsanât)
cezasının yarısı uygulanır…”8
Yusuf Ziya Keskin’e göre, ayette hür kadınların cezasına atıfta bulunulmasını, bu ayetin Nûr suresi
ikinci ayetten sonra indiğini gösterir.9 Bize göre, mutlaka böyle bir gereklilik yoktur. Buradaki yarım
ceza, Nisâ 16. ayette öngörülen eziyet cezasının yarısı olarak algılanabilir.
5. Celde âyeti:
Zinâ cezasına ilişkin son hüküm, Nûr suresinin ikinci ayetinde yer almıştır: “Zinâ eden kadın ve zina
eden erkeğin her birine yüz değnek vurun; Allah’a ve ahret gününe inanan (insan)lar iseniz Allah’ın
dini(ni uygulama hususu)nda sizi, onlara karşı acıma duygusu (tut(up engelle)mesin. Mü’minlerden
bir grup da onlara yapılan azaba şahid olsun.”10
Nur Suresi Medine döneminde Benî Mustaliķ Gazvesi’nin ardından 5. (626-27) yılın sonlarında nâzil
olmuştur.11 Nüzul sırası itibariyle Haşr suresinden sonra, Hac suresinden önce gelir.
Ayette geçen “ve’z-zâniyetü ve’z-zânî” ifadeleri âm olduğundan 100 sopa hükmü hem evliler, hem
bekârlar için geçerlidir. Ancak fıkıh mezhepleri, Hz. Peygamber evliler için recm cezasını uyguladığı
ve bazı hadislerinde evlilerin cezasının recm olduğunu beyan ettiği için bu uygulama ve beyanların
bu ayetin âmmını tahsis ettiğini, dolayısıyla ayetin sadece bekârlar için geçerli olduğunu kabul etmişlerdir. Ayrıca bu ayetin, hapis ve eziyet cezasını öngören ayetleri neshettiğini belirtmişlerdir.

II. Hz. Peygamber’in Recm Uygulamaları
Hz. Peygamber, sahih hadislerde haber verildiğine göre, beş kişinin recmedilmesini
emretmiştir:
1. İki Yahudinin Recmedilmesi
İki Yahudinin recmedilmesiyle ilgili rivayetler sahabeden Abdullah b. Ömer, Câbir b. Abdullah, Berâ’ b.
Âzib, Abdullah b. Abbâs, Ebû Hüreyre, Câbir b. Semure ve Abdullah b. el-Hâris b. Cez’ olmak üzere,
yedi kanalla gelmiştir. Bu rivayetlerden şöyle bir ortak metin oluşturmak mümkündür:
Hz. Peygamber’in Medine’ye geldiği sırada Yahudi âlimler, ders yaptıkları bir evde toplanarak, kendilerinden zina eden bir erkekle bir kadının durumunu görüştüler ve sonuçta şöyle dediler: “Şu adamla
şu kadını Muhammed’e götürün; eğer onlar hakkında sizin uyguladığınız tecbiyeyi12 uygularsa, ona
uyun ve onu tasdik edin. Çünkü o bir meliktir. Eğer onlar hakkında recmle hükmederse, bu hükmü
kendi uygulamalarınıza dayanarak kabul etmeyiniz.”

8 en-Nisâ, 4/25.
9 Yusuf Ziya Keskin, Recm Cezası –Âyet ve Hadis Tahlilleri- , Beyan Yayınları, İstanbul 2001, s. 71.
10 en-Nûr, 24/2.
11 M. Kâmil Yaşaroğlu, “Nûr Suresi”, DİA, XXX, 247.
12 Tecbiye, zina edenlerin ziftle boyanmış iple dövülmesi, sonra yüzlerinin siyaha boyanması, ardından eşeğe ters-yüz bindirilerek teşhir
edilmesidir.
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Yahudiler, zina eden erkek ve kadını Hz. Peygamber’e getirip, “Yâ Muhammed! Bu adam evlendikten
sonra, evli olan bir kadınla zina etti. Aralarında hükmet. Biz aralarındaki hükmü sana havale ettik.”
dediler. Bunun üzerine Resûlullah, bazı Müslümanlarla birlikte Yahudi âlimlerinin ders yaptıkları eve
kadar geldi. Hz. Peygamber, kapıda durup onlara, “Ey Yahudi topluluğu! Tevrât’ı Mûsâ’ya indiren Allah
aşkına söyleyiniz: Tevrât’ta evli iken zina eden hakkında ne bulmaktasınız?” diye sordu. Onlar, “Yüzleri
kömürle boyanır; yüzleri birbirine ters gelecek şekilde bir eşeğe bindirilip teşhir edilirler.” dediler. Resûlullah, “Ey Yahudi topluluğu! Sizin en âliminiz çıkıp gelsin.” dedi. Bunun üzerine Abdullah b. Sûriyâ
çıkıp geldi. Resûlullah ona, “Allah aşkına söyle: Tevrat’ta bu iki kişinin durumu hakkında ne bulmaktasınız?” diye sordu. İbn Sûriyâ, “Zina edenleri teşhir ederiz; ayrıca onlara dayak atılır.” dedi. Orada
bulunan Abdullah b. Selâm, “Yalan söylüyorsun; Tevrat’ta recm cezası vardır.” diye müdahale etti. Hemen Tevrât’ı getirip açtılar. İbn Sûriyâ elini recm âyetinin üzerine koyup, sonra recm ayetinin öncesini
ve sonrasını okudu. Abdullah b. Selâm ona, “Elini kaldır.” dedi. İbn Sûriyâ elini kaldırınca orada recm
ayetinin olduğu ortaya çıktı. Yahudiler de, “Doğru Yâ Muhammed! Tevrât’ta recm ayeti vardır.” dediler.
Bunun üzerine Hz. Peygamber onlara, “Bu iki zânîyi recmetmekten sizi alıkoyan ne idi?” diye sordu.
Yahudiler, “Krallarımızdın birinin yakını zina etti, Kral onu hapsetti, recmetmedi. Sonra sıradan bir vatandaş zina etti, Kral onu recmetmek istedi. Bunun üzerine o vatandaşın taraftarları araya girip “Hayır,
vallâhi! Sen akrabanı getirip recmetmedikçe bizim arkadaşımız recmedilemez.” dediler ve aralarında
tecbiye uygulaması üzerinde anlaştılar. Resûlullah, “Ben, Tevrat’taki hükme göre muamele ederim.”
buyurdu. Şahitleri çağırdı. Onlar, milin sürmedanlıkta olması gibi, erkeğin zekerinin kadının fercinde
olduğunu gördüklerine dair şahitlik ettiler. Bunun üzerine Hz. Peygamber, zinakârların recmedilmesini
emretti; iki zânî cenazelerin konulduğu musallâya götürülerek orada recmedildiler.13
Hadis usûlü kaidelerine göre Câbir b. Abdullah, Ebû Hüreyre ve Abdullah b. el-Hâris b. Cez’den gelen
rivayetler zayıf; Abdullah b. Ömer, Berâ’ b. Âzib ve Abdullah b. Abbâs’tan gelen rivayetler ise sahihtir.
Tirmizî, Câbir b. Semure’den gelen rivayetin hasen-garib olduğunu söylemiştir.
Çeşitli rivayetleri değerlendiren Yusuf Ziya Keskin’e göre, iki yahudinin recmi olayı hicrî birinci yılın
sonları veya ikinci yılın başlarında gerçekleşmiştir.14 Ebû Hüreyre, İbn Abbâs ve Abdullah b. el-Hâris
b. Cez’den gelen rivayetlerde iki yahudinin evli oldukları belirtilmiş, diğer rivayetlerde bu hususla ilgili
herhangi açıklamada bulunulmamıştır.
2. Mâ‘iz b. Mâlik’in Recmedilmesi
Mâ‘iz b. Mâlik’in recmiyle ilgili rivayetler Nu‘aym b. Hezzâl, Nasr b. Dehr el-Eslemî, Ebû Berze el-Eslemî, Ebû Mâlik el-Eslemî, Büreyde b. el-Husayb, Câbir b. Abdullah, Câbir b. Semure, Ebû Sa‘îd
el-Hudrî, Ebû Hüreyre, Ebû Bekr, Abdullah b. Ömer, Abdullah b. Abbâs, Sehl b. Sa‘d es-Sâ‘idî ve
meçhul iki sahâbî olmak üzere, 15 ayrı tarikten gelmiştir. Bu rivayetlerden şöyle bir ortak metin oluşturmak mümkündür:
Mâ‘iz b. Mâlik, Nu‘aym’ın babası Hezzâl’in himayesinde idi. Onun Fâtıma adındaki cariyesiyle zina
etti. Mâiz durumu Hezzâl’a haber verince, ona, “Haydi Resûlullah’a git haber ver, belki senin hakkında
bir âyet iner (veya senin için mağfiret diler)” dedi. Hezzâl bu sözüyle, Resûlullah’ın ona bir çıkış yolu
bulacağını düşünüyordu. Mâ‘iz Medine’ye geldi. Resûlullah’ı mescitte istirahat ederken buldu. “Yâ
13 Bkz. Mâlik, Hudûd 1; Abdürrezzâk, Musannef, VII, 316-19, H. No:13330-32; İbn Ebî Şeybe, Musannef, X, 148-49, H. No: 9073, İbn
Hanbel, Müsned, II, 5, 7, 17, 61-62, 63, 76, 126, 151, 279-80; V, 91, 94, 96, 97; Dârimî, Hudûd 15; Buhârî, Hudûd 24, 37, Tefsîr 3/6;
İ´tisâm 16; Cenâiz 61; Menâkıb 26, Tevhîd 51; Müslim, Hudûd 26, 28; İbn Mâce, Hudûd 10; Ebû Dâvûd; Hudûd 25; Akdiye 27; Tirmizî, Hudûd
10, Beyhakî, Sünen, VIII, 214-15, 231, 246; Hâkim, Müstedrek, IV, 365. Hadis metinlerini ve bunlara ait değerlendirmeler için bkz. Yusuf Ziya
Keskin, Recm Cezası, s. 170-172.
14 Keskin, Recm Cezası, s. 168.

Resûlellah! Ben zina ettim, bana Allah’ın kitabını uygula (veya bana zina cezasını tatbik et.)” dedi.
Resûlullah, “Vah yazık! Dön, Allah’a tövbe ve istiğfar et.” buyurarak yüzünü ondan çevirdi. Mâ‘iz
ikinci ve üçüncü defa gelerek yine zina ettiğini söyledi. Hz. Peygamber de her defasından ondan yüz
çevirdi. Mâ‘iz dördüncü defa gelip yine “Yâ Resûlullah! Ben zina ettim, bana Allah’ın kitabını uygula
(veya bana zina cezasını tatbik et.)” deyince Hz. Peygamber, “Zina ettiğini dört defa söyledin değim
mi? Öyleyse kiminle zina ettin?” diye sordu. Mâ‘iz, “Falanca kadınla.” diye cevap verdi. Resûlullah,
“O kadınla aynı yatakta yattın mı?” dedi. Mâ‘iz, “Evet” dedi. “Tenin tenine dokundu mu?” diye sordu.
Mâ‘iz, “Evet” dedi. Resûlullah, “Belki onu öptün veya kokladın, yahut dokundun?” dedi. Mâ‘iz, “Hayır”
dedi. “Onunla cinsî münasebette bulundun mu?” deyince, yine “Evet” dedi. Hz. Peygamber, “Evli
misin?” diye sordu. Mâ‘iz ona da “Evet” dedi. Resûlullah onun kabilesine “Mâ‘iz’de bir delilik var mıdır?” diye sordu. Kabilesi, “Mâiz’de bir delilik hali bilmiyoruz.” Şu kadar var ki, o bir günah işlemiştir
ve kendisine ceza tatbik edilmesinden başka hiçbir şeyin onu bu günahtan çıkaramayacağına inanmaktadır.” dediler. Resûlullah bu sefer, “Şarap içti mi?” diye sordu. Orada bulunan bir adam kalktı ve
Mâ‘iz’in ağzını kokladı. Fakat ağzında şarap kokusu bulamadı. Bunun üzerine Resûlullah Mâ‘iz’in
recmedilmesini emretti.
Mâ‘iz, Bakîu’l-Garkad’a götürüldü. Orada kemik, kesek denen kuru balçık ve çanak çömlek kırıkları
ile taşlanmaya başlanınca bağırıp çağırmaya başladı ve Harre mevkiine doğru kaçtı. İnsanlar da
peşinde koştular. Mâ‘iz kaçarken, “Ey cemaat! Beni Resûlullah’a götürünüz. Beni kavmim öldürüyor.
Beni kandırdılar. Bana, “Resûlullah seni öldürmez demişlerdi.” dedi. Mâ‘iz burada Harre’nin iri taşları
ile taşlandı. Abdullah b. Üneys, Mâ‘iz’i karşıladı, ardından diğer arkadaşları geldi. Abdullah yük devesinin incik kemiğini attı ve onu öldürdü.
Hz. Peygamber’e Mâ‘iz’in feryad ettiği haber verilince, “Onu bıraksaydınız ya! Belki tövbe eder de
Allah tövbesini kabul ederdi.” buyurdu. Daha sonra Hezzâl’a da “Yâ Hezzâl! Mâ‘iz’i elbisenle örtseydin bu, yaptığın şeyden senin için daha hayırlı olurdu.” dedi. Sonra Resûlullah onu hayırla yadetti.
Üzerine cenaze namazı kılmadı, fakat kılınmasını da yasaklamadı.
Ardından Resûlullah ayağa kalkıp şöyle hitap etti: “Allah’ın yasakladığı şu çirkin fiilden (zina) sakınınız. Kim böyle bir şey yaparsa, Allah’ın örtüsüyle gizlesin ve Allah’a tövbe etsin. Kim suçunu açığa
çıkarırsa, biz de ona Allah Teâlâ’nın kitabını uygularız. Birtakım adamlara ne oluyor ki, biz Allah yolunda savaşa gittiğimizde onlardan biri bizimle birlikte savaşa gitmekten geri kalıyor. Tekenin, dişisine
atlayıp çiftleşirken çıkardığı ses gibi şehvet sesi olan kimse, kocaları uzakta olan kadınlardan birine
azıcık süt veriyor ve böylece onları kandırıyor. Vallâhi, eğer böylelerinden birini yakalarsam, muhakkak surette onu âleme ibret olacak şekilde cezalandırırım.”
Mâiz’in recmedilmesinden sonra insanlardan bir kısmı işlemiş olduğu zina sebebiyle onun helak olduğunu, diğerleri ise “onun tövbesinden daha büyük bir tövbe olmadığını” söylemeye başlamışlardı.
İki veya üç gün sonra Resûlullah, bir yerde oturmakta olan sahâbîlerin yanına geldi ve onlara selam
verdikten sonra “Mâ‘iz için istiğfar ediniz” dedi. Onlar da, “Allah Mâ‘iz’i mağfiret etsin” dediler. Bunun
üzerine Resûlullah, “Mâ‘iz öyle bir tövbe etti ki, eğer bir ümmet arasında taksim edilseydi, onların
hepsini kaplar (yeter artardı).” buyurdu.15

15 Bkz. Abdürrezzâk, Musannef, VII, 319-324, H. No: 13336-43, İbn Ebû Şeybe, Musannef, X, 71-79, H. No: 8815-33, İbn Hanbel, Müsned,
I, 8; III, 2-3, 61-62, 323, 381, 431; IV, 60-61, 66, 423; V, 86, 87, 91, 92, 95, 99, 102, 103, 127, 216-17, 447), Dârimî, Mukaddime 11;
Hudûd 12, 14), Buhârî, Hudûd 21, 25;. Talak 11, Müslim, Hudûd 17, 18, 20-23, İbn Mâce, Hudûd 10; Ebû Dâvûd, Hudûd 7, 23; Cenâiz,
47, Tirmizî, Hudûd 5; Nesâî, Cenâiz 63; Dârekutnî, Sünen, III, 91-92, 127-28, 196-97, Hâkim, Müstedrek, IV, 362, 363, 383, Beyhakî, Sünen,
VIII, 221, 214, 218-21, 225-28; Taberânî, M. Kebîr, VI, 153. Hadis metinleri ve değerlendirmeleri için bkz. Keskin, Recm Cezası, s. 222-224.
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Bu hadis on beş ayrı kanaldan gelmekle birlikte Mâ‘iz’le ilgili bu rivayetin ilk devir hadis kaynaklarından Mâlik’in Muvatta’ında yer almaması dikkat çekicidir.
Hadis usûlü kaidelerine göre, Nasr b. Dehr el-Eslemî, Ebû Berze el-Eslemî, Hz. Ebû Bekir, Sehl b.
Sa‘d es-Sâ‘idî ve meçhul iki sahâbîden gelen rivayetler zayıf; Câbir b. Semure ve Abdullah b. Abbâs’tan gelen rivayetler hasen; Nu‘aym b. Hezzâl, Ebû Mâlik el-Eslemî, Büreyde b. el-Husayb, Câbir
b. Abdullah, Ebû Sa‘îd el-Hudrî, Ebû Hüreyre ve Abdullah b. Ömer’den gelen rivayetler ise sahihtir.
Mâ‘iz’in evli olduğu sadece Büreyde b. el-Husayb, Câbir b. Abdullah ve Ebû Hüreyre’den gelen tariklerde belirtilmiş olup, diğer rivayetlerde evli ya da evli olmadığıyla ilgili herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.
İmam Şâfi‘î, insanların kendi aleyhlerine olacak şeyle bilmediklerinden bu şekilde ısrarla itirafta
bulunmalarından hareketle bu olayın İslâm’ın ilk yıllarında meydana gelmiş olduğu kanaatindedir.16
Yusuf Ziya Keskin de Mâ‘iz’in ne zaman recmedildiği konusunda ilk devir kaynaklarında herhangi bir
bilgiye rastlanmamakla birlikte, bu olayın iki yahudinin recmedilmesinden bir müddet sonra meydana
geldiğini kanaatinde olduğunu belirtir.17
3. Cüheyneli Kadının Recmedilmesi
Cüheyneli18 kadının recmedilmesiyle ilgili rivayetler Büreyde, İmrân b. Husayn, Ebû Bekre Nefey‘ b.
el-Hâris, Câbir b. Abdullah, Enes b. Mâlik ve Ebû Zer’den gelmiştir. Bu rivayetlerden şöyle bir ortak
metin oluşturmak mümkündür:
Cüheyne kabilesinden hamile bir kadın Resûlullah’a gelerek, “Ben zina ettim; bana haddi uygula.” dedi.
Resûlullah ondan yüz çevirerek, “Vah yazık! Evine dön de Allah’a tövbe ve istiğfar et.” buyurdu. Ertesi
gün olunca kadın tekrar gelip, “Yâ Nebiyyallah! Beni niçin geri çeviriyorsun? Sanırım Mâ‘iz b. Mâlik’i geri
çevirdiğin gibi beni de geri çevirmek istiyorsun. Allah’a yemin olsun ki ben hamileyim.” dedi. Hz. Peygamber kadına “Sen dul musun?” diye sordu. Kadın “Evet” dedi. Resûlullah, “Git, doğuruncaya kadar
bekle.” dedi. Bu sırada Ensâr’dan bir adam kadının bakımını üstlendi. Kadın doğurunca çocuğu Hz.
Peygamber’e getirdi ve “İşte onu doğurdum.” dedi. Resûlullah, “Git, onu emzir, sonra sütten kes.” dedi.
Kadın çocuğu sütten kesince Hz. Peygamber’e getirdi. Çocuğun elinde bir parça ekmek vardı. Kadın,
“Yâ Nebiyyallah! İşte çocuğu sütten kestim. Yemek de yemeye başladı.” dedi. Hz. Peygamber, “Bu
durumda kadını recmederek çocuğu kimsesiz bırakamayız.” dedi. Bunun üzerine Ensâr’dan bir adam
çocuğun bakımını üstlendi. Ardından Hz. Peygamber’in emri üzerine kadının göğsüne kadar gelen bir
çukur kazıldı ve kadının elbiseleri üzerine bağlandı. Sonra insanlara onu recmetmelerini söyledi. Onlar
da kadını recmettiler. Kadın ölünce çukurdan çıkarılmasını emretti. Ardından kadın üzerine cenaze
namazı kıldı. Hz. Ömer, “Yâ Resûlullah! Onu recmettiğin (veya o zina ettiği) halde üzerine cenaze namazı mı kılıyorsun?” dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber şöyle buyurdu: “Andolsun ki, o öyle bir tövbe
etti ki, şayet bu, Medine ahalisinden yetmiş kişiye bölüştürülseydi, onları bile içine alırdı. Onun, canını
Allah celle ve a‘lâ için vermesinden daha üstün bir tövbe gördün mü?” Daha sonra kadın defnedildi.19

16 Beyhakî, Sünen, VIII, 225-26.
17 Keskin, Recm Cezası, 214.
18 Cüheyne, Ezd kabilesinin alt kollarındandır. Ezd de Kahtânîler’e mensup bir Arap kabilesidir. Gâmid, Bârik ve Kudâ‘a kabileleri ise Ezd’in alt
kollarındandır. Cüheyneli kadının nisbesi bazı kaynaklarda Gâmidli ve Bârikli şeklinde geçmektedir.
19 Evzâ‘î, Sünen, 422-23, H. No: 1367; Abdürrezzâk, Musannef, VII, 325-26, H. No: 13347-48; İbn Ebî Şeybe, Musannef, X, 85-88, H. No:
8854-59; İbn Hanbel, Müsned, IV, 429-30, 435, 437, 440; V, 42-43, 178, 348; Dârimî, Hudûd 17; Müslim, Hudûd 22-24), Ebû Dâvûd, Hudûd
24; Tirmizî, Hudûd 9; Nesâî, Cenâiz 64; Dârekutnî, Sünen, III, 91-92, 101, 102, 122, 127; Hâkim, Müstedrek, IV, 363-64; Beyhakî, Sünen,
VIII, 214, 218, 221, 225, 226, 229.

Sahabeden altı ravisi bulunmakla birlikte, İmam Mâlik ve Buhârî bu hadisi rivayet etmemişlerdir. Ayrıca Hz. Ömer ve Hâlid b. Velîd’in Cüheyneli kadını recmedenler arasında olduğu zikredilmekle birlikte,
bu hadis onlardan da gelmemiştir.
Hadis usûlü kaidelerine göre, Ebû Bekre Nefey‘ b. el-Hâris ve Ebû Zer’den gelen rivayetler zayıf;
Büreyde, İmrân b. Husayn, Câbir b. Abdullah ve Enes b. Mâlik’ten gelen rivayetler sahihtir. Tirmizî,
İmrân b. Husayn’dan gelen rivayetin hasen-sahih olduğunu belirtmiştir.
Rivayetlerden, Cüheyneli kadının önceden başından bir evlilik geçtiği, dul iken zina ettiği ve bu sebeple hamile kaldığı anlaşılmaktadır.
Cüheyneli kadının Resûlullah’a hitaben söylediği “Mâ‘iz b. Mâlik’i geri çevirdiğin gibi beni de mi geri
çevirmek istiyorsun?” sözü, bu olayın Mâ‘iz’in recminden sonra meydana geldiğini gösterir. Ancak
Mâ‘iz’in ne zaman recmedildiği kesin olarak bilinmemektedir. İmâm Şâfi‘î, Mâ‘iz’in recminin hicretin ilk
yıllarında gerçekleştiği kanaatinde olduğu için, Cüheyneli kadının recminin de bu sıralarda olmasının
muhtemel olduğunu ifade etmiştir.20
Cüheyneli kadının recm olayını nakleden sahâbîlerden biri olan İmrân b. Husayn hicretin yedinci yılında;21 kadını recmedenler arasında ismi geçen Hâlid b. Velîd ise hicretin sekizinci yılında22 müslüman
olmuşlardır. Buna göre Cüheyneli kadının recmi, hicretin sekizinci yılından sonra meydana gelmiş
olmalıdır. Nitekim tarihçi Diyarbekrî (ö.1582/990) bu olayı hicrî 9. yılın olayları arasında sayar.23
4. Asîf Hadisindeki Kadının Recmedilmesi
Asîf işçi anlamına gelir. Kadın, kocasının tuttuğu işçi ile zina ettiği için hadis bu isimle anılır. Hadisi
rivayet eden Ebû Hüreyre ve Zeyd b. Hâlid dediler ki: Bizler Hz. Peygamber’in yanında bulunuyorduk.
İki adam davalarını Resûlullah’a arzettiler. Onlardan biri, “Yâ Resûlallah! Aramızda Allah’ın kitabı ile
hükmet.” dedi. Ondan daha anlayışlı olan diğer adam ise, “Evet, Yâ Resûlallah! Aramızda Allah’ın
kitabı ile hükmet ve konuşmam için bana izin ver.” dedi. Resûlullah, “Konuş” deyince adam şöyle
anlattı: “Oğlum bunun yanında işçi (asîf) idi. Onun karısıyla zina etmiş. Hasmın, oğlumun cezasının
recm olduğunu bana haber verince, ben yüz koyun ve bana ait bir cariyeyi vererek oğlumu kurtardım.
Sonra bu durumu ilim ehline sordum. Onlar bana, oğlumun cezasının yüz celde ve bir yıl sürgün olduğunu, recmin ise bu adamın karısına olduğunu haber verdiler.” Bunun üzerine Resûlullah, “Nefsim
kudret elinde olan Allah’a yemin olsun ki, aranızda Allah’ın kitabı ile hükmedeceğim. Koyunların ve
cariyen sana iade edilecek.” dedi. Adamın oğluna yüz celde vurdu ve onu bir yıl sürgüne gönderdi.
Üneys el-Eslemî’ye de, diğer adamın karısına gitmesini, şayet (suçunu) itiraf ederse recmetmesini
emretti. Üneys kadına gitti. Kadın suçunu itiraf edince, Üneys onu recmetti.24
Hadis usûlü kaidelerine göre bu rivayet sahihtir.
Hadisin metninden kadının evli, çok açık olmamakla birlikte erkeğin de bekâr olduğu anlaşılmaktadır.
Hadiste bahsi geçen kadının ne zaman recmedildiği hususunda kesin bir bilgi yoktur. Bazı bilginler Ebû
20 Beyhakî, Sünen, VII, 225-26
21 Ali Yardım, “İmrân b. Husayn”, DİA, XXII, 232.
22 Mustafa Fayda, “Hâlid b. Velîd”, DİA, XV, 289.
23 Hüseyin b. Muhammed b. el-Hasen Diyarbekrî, Târîhu’l-hamîs fî ahvâli enfesi nefîs , Dâru Sâdır, Beyrut, t.y., II, 39.
24 Bkz. Mâlik, Hudûd 6; Abdürrezzâk, Musannef, VII, 310-11, H. No: 13309-10; Ahmed b. Hanbel, IV, 110; Buhârî, Hudûd 30, 34, 38, 46;
Sulh 5; Ahkâm 39; Eymân 3; Âhâd 1; Şurût 9, Vekâle 13; İ‘tisâm 2; Müslim, Hudûd 25; Ebû Dâvûd, Hudûd 24; Tirmizî, Hudûd 8; Nesâî, Kudât
22; Beyhakî, Sünen, VIII, 212-13. Hadis hakkındaki değerlendirmeler ve çevresinde oluşan görüşler için bkz. Keskin, Recm Cezası, s.267-278.
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Hüreyre’nın hicrî 7. yılda müslüman olmasını, olayın bu yıldan sonra meydana gelmiş olması hususunda bir işaret olarak kabul etmişlerdir. Yusuf Ziya Keskin’in kanaatine göre, asîf olayı hem Nur suresindeki celde âyetinin inişinden, hem de Cüheyneli kadının recmedilmesinden sonra meydana gelmiştir.25
Bu olayların dışında Ebû Zer, bir sefer esnasında Resûlullah’ın zina eden bir adamı recmettiği, Leccâc b. Âmirî bir delikanlıyı, Vâil b. Hucr el-Kindî bir kadına tecavüz eden adamı, Câbir b. Abdullah bir
kadınla zina eden adamı ve Huzeyme b. Ma‘mer el-Ensârî de bir kadını recmettiğini rivayet etmiştir.26
Bunlardan Vâil b. Hucr’den gelen rivayet hasen, diğerleri zayıftır. Dolayısıyla bunlar, İslâm hukukçuları tarafından delil olarak kullanılmamıştır.

III. Zina Cezası Getiren Hadisler
1. Recm Âyeti!
Recm âyeti diye bilinen rivayet Hz. Ömer, Übey b. Kâ‘b, Zeyd b. Sâbit, Ebû Ümâme’nin Teyzesi el-Acmâ ve diğer bazı sahâbîlerden gelmiştir.
a. Hz. Ömer, Medine’de irad ettiği uzunca bir hutbede şöyle demiştir: “Şüphesiz Allah Teâlâ Muhammed’i (sav) hak ile gönderdi. Ona kitabı indirdi. Kendisine indirilenler arasında recm âyeti de vardı.
Biz onu okuduk ve ezberledik. Resulullah recmetti. Biz de ondan sonra recmettik. Gelecekte birinin,
‘Allah’ın kitabında recm ayetin bulmamaktayız’ demesi ve böylece insanların, Allah’ın indirdiği bir farîzayı terk etmeleri sebebiyle sapıtmalarından endişe etmekteyim. Allah’ın kitabında, evli olup da zina
eden suç ve suçluları beyine (şahitlik) veya gebelik, ya da itirafla sabit olan erkek ve kadınlara recm
cezası haktır. İnsanların, ‘Ömer, Allah’ın kitabında olmayan bir şeyi kitaba yazdı’ demeleri olmasa,
muhakkak ki indirildiği gibi recm âyetini yazardım.’ Ben recm âyetini okudum. (O da şudur): eş-Şeyhu
ve’ş-şeyhatü izâ zeneyâ fercümhümâ elbettete: ‘Yaşlı erkekle yaşlı kadın zina ederlerse, mutlaka
ikisini de recmedin.’ Bu ümmetten ileride bir grup gelecek, recmi yalanlayacaklar, havzı yalanlayacaklar, deccâli yalanlayacaklar, kabir azabını yalanlayacaklar ve bir grubun ateşe girdikten sonra tekrar
ateşten çıkmasını yalanlayacaklardır.”27
b. Übey b. Kâ‘b, Ahzâb sûresinin Bakara sûresine yakın veya ondan daha uzun olduğunu ifade ettikten sonra içinde recm âyetinin de olduğunu söylemiş ve bu âyeti şu şekilde vermiştir: “eş-Şeyhu
ve’ş-şeyhatü izâ zeneyâ fercümûhümâ elbettete nekâlen minellâhi, vallâhu azîzün hakîm = Yaşlı erkek ve kadın zina ettiklerinde, Allah’tan bir ceza olarak her ikisini de mutlaka recmedin. Allah azîzdir,
hakîmdir.”28 Hadis usulü kaidelerine göre bu rivayet hasen seviyesindedir.
c. Kesîr b. Salt dedi ki: İbnü’l-Âs ve Zeyd b. Sâbit Mushafları yazıyorlardı. Şu âyete (recm âyetine)
gelince Zeyd b. Sâbit “Şâhitlik ederim ki, vallahi ben Resûlullah’ı şöyle derken işittim: “eş-Şeyhu
ve’ş-şeyhatü izâ zeneyâ fercümûhümâ elbettete = Yaşlı erkek ve kadın zina ederlerse mutlaka onları
recmedin.’ dedi.” Bunun üzerine Ömer dedi ki: “Bu âyet indirilince Resûlullah’ın yanına geldim ve
“Bunu bana yazdır.” dedim. -Şu‘be şunu ziyade olarak söyledi: Sanki Resûlullah bu isteğimi hoş
25 Keskin, Recm Cezası, s. 273.
26 Bu hadisler ve onlara ilişkin değerlendirmeler için bkz. Keskin, Recm Cezası, s. 278-287.
27 Hadisin çeşitli rivayetleri için bkz. Mâlik, Hudûd, 8, 10; Abdürrezzâk, Musannef, VII, 315, H. No: 13329, VII, 330, H. No: 13364; İbn
Ebî Şeybe, Musannef, X, 75, 76, 77, H. No: 8825, 8828, 8829; Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 23, 29, 36, 40, 43, 47, 50, 55, 56; Dârimî,
Hudûd, 16); Buhârî, İ‘tisâm,16, Hudûd, 30, 31, Ahkâm, 21; Müslim, Hudûd, 15; İbn Mâce, Hudûd 9; Ebû Dâvûd, Hudûd 23; Tirmizî, Hudûd 7;
Beyhakî, Sünen, VIII, 210-13, 236.
28 Bkz. Abdürrezzâk, Musannef, VII, 329-30. H. No: 13363; Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 132.

karşılamadı. -Ömer dedi ki: “Görmüyor musun, yaşlı adam evli iken zina ederse celde vurulur ve
recmedilir. Evli değilse sadece celde vurulur. Genç ise, evli iken zina ederse recmedilir.”29
Hadis usulü kaidelerine göre Zeyd b. Sâbit’den gelen hadis isnad yönünden garîb olmakla birlikte,
ravileri sika olduğu için sahih kabul edilmiştir.
Zeyd b. Sâbit, recm âyetinin lafzının mensuh olduğuna dair herhangi bir açıklama yapmamıştır. Bununla birlikte onu mushafa yazmamıştır.
Bu hadise göre, evli olan yaşlı zina ederse kendisine önce celde vurulacak, sonra da recmedilecektir.
Ancak hiçbir mezhep böyle bir hükmü kabul etmemiştir.
d. Ebû Ümâme b. Sehl b. Huneyf’in teyzesi el-Acmâ şöyle demiştir: Allah’a yemin olsun ki, Resûlullah
bize recm âyetini okudu. O âyet şudur: “eş-Şeyhu ve’ş-şeyhatü izâ zeneyâ fercümûhümâ elbettete
bimâ kadâlâ mine’l-lezzeti = Yaşlı erkek ve kadın zina ettiklerinde, tam lezzet aldıkları için, her ikisini
de mutlaka recmedin.”30
Recm âyetiyle ilgili bazı problemler:
a. Her üç sahâbîden gelen rivayetlerde, recm âyeti olduğu ifade edilen metinlerde zina eden yaşlılara
sadece recmin uygulanacağı kaydedilirken, Zeyd b. Sâbit’ten gelen rivayette Hz. Ömer’in ifadesine
göre, yaşlı adam evli iken zina ederse kendisine önce celde vurulur, sonra recmedilir. Zina eden genç
ise, o sadece recmedilir. Esasen bu anlayış, recm âyetinin lafzına da aykırı görünmektedir. Çünkü
recm âyeti metinlerinde, zinâ eden yaşlı kişinin sadece recmedileceği ifade edilmiştir.
b. Ahzâb suresinin Bakara suresi gibi uzun olduğu ifade edilmekle, şu anda elimizde mevcut olan
Mushaftaki Ahzâb suresinin pek çok ayeti unutturulmuş demektir. Şu halde bu unutmanın ilâhi bir
unutturma şeklinde meydana gelmesi ve Kur’an’daki Ahzâb suresinde yer almayan bütün ayetlerin
herkese unutturulması gerekir. İnsanların recm ayetini unutmayıp, diğer ayetleri unutmaları izah edilecek bir durum değildir.
c. Recm ayeti diye rivayet edilen metnin, diğer Kur’ân ayetlerinde olduğu gibi, “ayet” diye anılması
da izahı zor bir durumdur. Hz. Ömer Kur’an’ın cem’i esnasında bu metni ayet diye getirmiş, fakat bunun âyet olduğuna dair herhangi bir şahit gösteremediği için heyet başkanı Zeyd b. Sâbit tarafından
Mushaf’a yazılmamıştır. Hz. Ömer, bu metnin ısrar ayet olduğunu ifade etmekle birlikte bu konuda
kendisine destekleyecek bir tane bile olsa şahit bulamaması dikkat çekici bir durumdur.
d. Übey b. Kâ‘b’ın, recm ayetinin Ahzâb suresinde bulunduğuna dair iddiası, diğer sahâbîlerden
gelen rivayetlerde bulunmamaktadır. Kaldı ki Hz. Ömer, söz konusu metni âyet diye getirdiği zaman
bunu kabul etmemiştir. Ayrıca recm ayetinin kafiyesi, Ahzâb suresindeki ayetlere uymamaktadır. Bu
durumda, Übey b. Kâ‘b’dan gelen rivayetin metin bakımından problemli olduğunu söyleyebiliriz.
2. Tahrîmu’d-Dem Hadisi
Tahrîmu’d-dem hadisini Hz. Osman, Abdullah b. Mes‘ûd ve Hz. Âişe rivayet etmiştir. Hz. Osman
rivayeti şöyledir: Resûlullah’ı şöyle derken işittim: “Müslüman bir kimsenin kanını (akıtmak), şu üç
şeyden biri dışında helal olmaz: Müslüman olduktan sonra kâfir olan veya evlendikten sonra zina
29 Bkz. Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 183; Dârimî, Hudûd 14; Hâkim, Müstedrek, IV, 360; Beyhakî, Sünen, VIII, 211.
30 Bkz. Hâkim, Müstedrek, IV, 359-60) ve Taberânî, M. Kebîr, XXIV, 350.
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eden kimsenin (kanı helal olur). Yahut bir canı öldürür, o cana karşılık kendisi de öldürülür.” Diğer iki
hadiste de “zina eden evli kadın” öldürülmesi helal olan üç kişiden biri sayılmıştır.31
Hadis usulü kaidelerine göre, her üç sahâbîden gelen rivayet sahihtir; dolayısıyla delil olarak kullanmaya uygundur. Ayrıca, aynı konuda Câbir b. Abdullah ve Ammâr b. Yâsir’den gelen hasen; Ebû
Kılâbe’den gelen mürsel, dolayısıyla zayıf sayılan hadisler de vardır. Ancak bunlar delil olarak kullanılmaya elverişli değildir.
3. Sebîl Hadisi
Sebîl hadisini Ubâde b. es-Sâmit ve Seleme b. Muhabbik rivayet etmişlerdir. Ubâde yoluyla gelen rivayet
şöyledir: Ubâde b. es-Sâmit dedi ki: Resûlullah’a vahiy geldiği zaman sıkıntıya maruz kalır ve yüz hatları
değişirdi. Vahiy hali kendisinden gidince şöyle buyurdu: “Benden alınız! Benden alınız! Benden alınız!
Muhakkak ki Allah onlara (zina eden kadınlara) bir yol tayin etti (hükmünü açıkladı). Evliyle evli, bekârla
bekâr (zina ederse), evliye yüz sopa ve recm, bekâra yüz sopa ve bir yol sürgün (cezası vardır).”32
Bazı tarikleri zayıf olmakla birlikte, hadisin çoğu kanalları hadis usûlü kaidelerine göre sahih kabul
edilmiştir. Seleme b. Muhabbik’den gelen metin33 de aynen Ubâde’nin metni gibidir. Ancak, Seleme
kanalıyla gelen hadisin isnadı sahih görülmemiştir.
Cenâb-ı Allah Nisâ 15. âyette zina eden kadınlar için “o kadınları ölüm (alıp) götürünceye, ye da Allah onlara bir yol (sebîl) gösterinceye kadar evlerde tutun (dışarı çıkarmayın).” buyurmuştu. Bu ayetten kendilerine ev hapsi verilen kadınlar için sonradan başka bir yol gösterileceği ve bunun ev hapsinden daha aşağı
düzeyde olacağı anlaşılmaktadır. İslâm hukukçularının çoğunluğu bu hadisin, ayette sözü edilen sebil
olduğunu ileri sürmektedirler. Ancak sebilin geleceğini Yüce Allah beyan buyurduğu halde, bunun Hz. Peygamber vasıtasıyla gelmesi garip bir durumdur. Tabiî olan sebilin de Yüce Allah’ın beyanıyla gelmesidir.

IV. Şer’î Hükümlerin Vazedilmesinde Tedrîcîlik Prensibi
Bir teşrî yöntemi olarak tedrîcîlik, hükümlerin ilâhî irade tarafından bir defada ve
bütün şeklinde değil, tebliğ süreci boyunca beşerî ve sosyal olgular dikkate alınarak
peyderpey konulmasını ifade eder. Şer’î hükümler vazedilirken, dört çeşit tedrîc yöntemi takip edilmiştir:
a. İcmal-tafsil yöntemi: Önce hükümler genel ve soyut ilkeler halinde bildirilmiş, daha sonra ayrıntılı
ve somut düzenlemeler yapılmıştır.
b. Zaman bakımından tedrîcîlik: Şer’î hükümlerin konulması, toplumsal ihtiyaçlar ortaya çıkıncaya
veya toplumsal yapı uygun hale gelinceye kadar geciktirilmiştir.

31 Bkz. Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 61-63, 65, 70, 382, 428, 444, VI, 58, 205, 214; Dârimî, Hudûd, 2, Siyer 11; Buhârî, Diyât 6;
Müslim, Kasâme, 25, 26; İbn Mâce, Hudûd 1; Ebû Dâvûd, Hudûd 1; Tirmizî, Fiten 1, Diyât 10; Nesâî, Kasâme 5-6, 13-14, Tahrimü’d-dem 5,
11; Dârakutnî, Sünen, III, 81-84; Beyhakî, Sünen, VIII, 213; Hâkim, Müstedrek, IV, 353-54, 367. Hadislerin ayrıntılı metinleri ve bunlara ilişkin
değerlendirmeler için bkz. Keskin, Zina Cezası, s. 137-148.
32 Bkz. Şâfi‘î, el-Ümm, VII, 88, İhtilâfü’l-hadîs, 153; Abdürrezzâk, Musannef, VII, 310, 329, H. No: 13308, 13359; İbn Ebî Şeybe, Musannef,
X, 80, H. No:8835; Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 313, 317, 318, 320, 321, 327; Dârimî, Hudûd, 19; Buhârî, Tefsir 4; Müslim, Hudûd 12,
13, 14; İbn Mâce, Hudûd 7; Ebû Dâvûd, Hudûd 23; Tirmizî, Hudûd 8; Beyhakî, Sünen, VIII, 210, 221-22.
33 Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 476.

c. Geçici hükümlerin konulması: Nihaî hükümlerin konulması için bazan geçiş dönemlerine ihtiyaç
vardır. Bu dönemlerde konulan hükümler de geçici nitelikte olur. Daha sonra getirilen temel hükümlerle geçiş dönemine ait geçici hükümler kaldırılır.
d. Hüküm içi tedriç: Konumuz itibariyle bizi daha çok ilgilendiren tedriç yöntemidir. Bu yöntem de iki
şekilde uygulanmıştır:
Birincisi, yükümlülüğün kolaydan zora, azdan çoğa doğru arttırılması şeklindeki uygulamadır. Bunun
en açık örneği içkinin yasaklanma şeklidir: Kur’ân-ı Kerîm’de ilk aşamada Müslümanların hurma ve
üzümden içki ve güzel rızık elde ettikleri belirtilmiş, içki ayrıca zikredilerek güzel rızıktan sayılmamıştır.34 İkinci aşamada, içkide hem büyük günah hem de yararlar bulunduğu, fakat günahının yararından daha fazla olduğu ifade edilmiştir.35 Üçüncü aşamada, sarhoş iken namaza yaklaşılmaması
emredilmek suretiyle içki içilmesi sınırlandırılmış,36 son aşamada ise, içki içilmesi kesin biçimde yasaklanmıştır.37 Bu örnekte olduğu gibi kolaydan zora doğru bir gidiş vardır ve buradaki her aşama bir
sonrası için sosyo-psişik açıdan hazırlık niteliği taşımaktadır.
İkincisi, zordan kolaya doğru azaltma şeklindeki uygulamadır. Bu yöntem nadiren kullanılmıştır. Gece
namazıyla ilgili hükmün hafifletilmesi bu tür tedrice örnek sayılabilir.38 Bir hükmün daha iyi yerleştirilmesi için bazen bu tür bir uygulamaya ihtiyaç vardır. Hz. Peygamber’in önce mezar ziyaretlerini
yasaklayıp sonra buna izin vermesi39 bu tür bir tedrîctir.
Hüküm içi tedrîc yöntemi, nesihle iç içe olan bir metottur. Nerede hüküm içi tedrîc varsa, aynı zamanda orada bir nesih uygulaması var demektir. Zira her yeni hüküm, kendisinden önceki aşamada
konulan hükmü yürürlükten kaldırmakta, son aşamadaki hüküm son düzenlemeyi bildirmekte, artık
önceki aşamalarda gelen hükümlerin uygulanma imkânı kalmamaktadır.40

V. Zina Cezası Getiren Nassların Tedrîcîlik Prensibi Açısından
Değerlendirilmesi
Zina cezası getiren nasları, sadece ayetler arasındaki tedrîcîlik ve âyet ve hadisler
arasındaki tedrîcîlik olmak üzere iki açıdan değerlendireceğiz.
1. Âyetler Arasında Tedrîc
Konuya sadece ayetler açısından yaklaşıldığı zaman tedrîcilik prensibi açısından herhangi bir problem görünmemektedir. Kanaatimizce, peygamber hanımları için öngörülen iki kat ceza dünyevî değil,
uhrevîdir. Ayrıca bu ceza, zina karşılığı değil, Hz. Peygamber’e itaatsizlik ve geçimsizlik cezasıdır.
Zina suçu için ilk öngörülen ceza, zina eden kadınlar -ayette evli bekâr ayırımı yapılmamıştır- için
takdir edilen ev hapsidir. Ancak “Allah onlar hakkında bir yol (sebîl) açıncaya kadar” kaydından, bu ce34 en-Nahl 16/67
35 el-Bakara 2/219
36 en-Nisâ 4/43
37 el-Mâide 5/90-91.
38 el-Müzzemmil 73/1-4, 20.
39 Müslim, Eşribe 65; Ebû Dâvûd, Eşribe 7.
40 Tedrîc yöntemi hakkında geniş bilgi için bkz. Talip Türcan, “Tedrîc”, DİA, XL, 265-67.

393

394

zanın geçici olduğu ve ileride bundan daha hafif bir cezanın takdir edileceği anlaşılmaktadır. Mecazen
Şâri olması dolayısıyla, nihâî cezayı Hz. Peygamber takdir edebilmekle birlikte, çıkış yolunu vadeden
zat Cenâb-ı Allah olduğu için sebilin de ayet yoluyla gelmesi daha tabiî bir durum olarak görünmektedir. Ayrıca ev hapsi cezasının geçici olması, tedrîcîlik prensibinin üçüncü kısmına uygun düşmektedir.
İkinci ceza, eziyet cezasıdır. Ayette bu cezanın verileceği kişiler, evli - bekâr ayırımına tabi tutulmamıştır.
Buna göre evli-bekâr ayırımı yapılmadan zina eden kişiler ayıplama, hatta dövme yoluyla tahkir edileceklerdir. Ancak bu şekildeki eziyetin sınırı belirtilmemiştir. Dolayısıyla bu ayet mücmeldir ve bu
kapalılığın kaldırılması lazımdır. Eziyet hem erkeklere hem kadınlara uygulanacağına ve kadınlar için
ayrıca bir sebil geleceğine göre, ev hapsi gibi eziyet cezasının da kadınlar için geçici olduğu anlaşılır.
Bu ceza kadınlar için geçici olunca, tabiî olarak erkekler için de geçici olacaktır.
Hürlere göre kölelere yarım ceza takdir edilmesi, söz konusu ayet Nur suresinin 2. Ayetinden önce
nazil olmuşsa - ki öyle görünüyor -, bunlara, hürler için yapılan eziyetin yarısının yapılacağı anlamına
gelir. Eğer celde ayetinden sonra nazil olduğu kabul edilecek olursa, kölelerin cezası 50 sopa olacaktır.
Celde ayetinin sonra gelmesi bu ayeti neshetmez. Çünkü bu ayet özel bir hüküm değil, bir kaide getirmektedir. Celde ayetinin inmesinden sonra bu ayet kölelere 50 sopa vurulması gerektiğini ifade eder.
Kur’an’da zina hakkında getirilen nihaî hüküm, zina eden erkek ve kadına yüz sopa (celde) vurulmasıdır. Bu ayetin Nisâ 15. ve 16. ayetlerini neshettiğini söylemek mümkün olduğu gibi, bunların bir
beyânı olduğunu söylemek de mümkündür. Ayrıca sadece ayetler dikkate alındığında, 15. ayette
sözü edilen sebîl, bu ayetin getirdiği hüküm olmaktadır. Ayette evli-bekâr ayırımı yapılmadığı için
hüküm, evli ve bekârlar için ortaklaşa geçerli olur.
Konuyla ilgili ayetler bir bütün olarak ele alındığında, zordan kolaya doğru azaltma şeklinde bir tedrîc metodunun uygulandığı söylenebilir. Dolayısıyla tedrîcîlik prensibi arasında ayetler arasında bir uyum vardır.
2. Ayet ve Hadisler Arasında Tedrîc
Şüphesiz sadece ayetleri dikkate alarak yorum yapmak doğru değildir. Hadisler fıkhın ikinci kaynağıdır
ve onları her zaman ayetlerle birlikte değerlendirmek gerekir. Ayetlerle hadislerin birlikte değerlendirilmesi kural olarak herhangi bir problem doğurmaz. Eğer bu durumda bir problem varsa, hadislerle
ilgili bir problem var demektir. Hz. Peygamber’in ceza uygulamaları ile ayetlerin inişi arasındaki kronolojiye göre şu değerlendirmeleri yapabiliriz:
a. Zina suçu hakkındaki ilk uygulamalar, iki Yahudi’nin ve Mâ‘iz b. Mâlik’in recmedilmesidir. İki Yahudi’nin recmi Tevrat hükmüne göre olmuştur.
b. İkinci sırada Nisâ suresinin 15. ve 16. ayetleri nazil olmuştur. Bu durumda, söz konusu ayetlerin
recm cezasını neshedip etmediği tartışılmalıdır. Ayetler âmm, recm uygulaması ise emir çerçevesinde değerlendirileceği için hâstır.
Cumhura göre, âmm ile hâs teâruz ettiğinde, hâs ister âmden önce gelsin, ister sonra gelsin ammı tahsis
eder. Çünkü hâssın delâleti kat’î, âmmın delâleti zannîdir.41 Bu görüşe göre, Nisâ 15. ve 16. âyetler recm
cezasını neshetmez; bilâkis recm uygulamaları, hapis ve eziyet ayetlerini tahsis eder: Recm cezası evlilere, ev hapsi bekâr kadınlara, eziyet ise bekâr erkeklere uygulanır. Ancak 15. ayette kastedilen kadınların
evli kadınlar olması halinde - ki biz böyle olduğu kanaatindeyiz - bu kuralın uygulanması mümkün olmaz.
41 Ferhat Koca, İslâm Hukuk Metodolojisinde Tahsis, İsam Yayınları, İstanbul 1996, s. 341.

Hanefilere ve Mu‘tezile bilginlerine göre önce has, sonra âmm gelirse, âm hâssı nesheder (kısmî
nesh). Çünkü her ikisinin de delâleti kat’îdir. Diğer taraftan âmmın istikrar bulmasından sonra, hâssın
gelmesi nasıl âmmı neshediyorsa, hâssın istikrar bulmasından sonra da âmmın gelmesi de hâssı
nesheder.42 Bu durumda Hapis ve Eziyet ayetlerinin recm cezasını neshetmesi gerekir.
c. Kölelere, hürlere uygulanan cezanın yarısının uygulanacağının belirtilmesi, bu hükmün kaide niteliğinde olduğunu gösterir. Dolayısıyla, bu ayetin kendisinden önce veya sonra gelen herhangi bir
ayetle neshedilememesi gerekir. Ancak bu ayet sarih olarak evli cariyelerden bahsettiği için esasen
evli hürlerin cezalarının ikiye bölünebilecek cinsten olmasını gerektirir. İbn Kuteybe, Taberî, Bâcî,
Zemahşerî, Râzî ve Muhammed Abduh gibi âlimlere göre, âyette geçen “muhsanât” kelimesi “hürler”
anlamına gelir.43 Bu manada muhsanât hem evlileri hem bekârları içine alır. Bu durumda cariyeler
için hem evli hem bekâr hürlere tatbik edilen cezanın yarısını vermek gerekir. Bekâr hürlerin cezasının (100 sopa) yarısını tatbik etmek mümkün olursa da evli hürlerin cezasının (recm) yarısını tatbik
etmek mümkün olmaz. Bu durumda da neden hür bekârların cezasının yarısının tercih edildiğini izah
etmek mümkün olmaz. Olsa olsa recmin yarısı olmaz, denilebilir.
Kurtubî ve Âlûsî’ye göre “muhsanât” “hür bekârlar” anlamına gelir. Bu durumda da evli hürlerle bekâr
hürlere ayrı cezalar tatbik edilirken, cariyelerin evli olanına da bekâr olanına da aynı cezanın tatbik
edilmesi gibi garip bir netice ortaya çıkar.
d. Nur suresindeki celde ayeti hicrî 5. yılın sonlarında nazil olduğu için önceden nazil olan Hapis ve
Eziyet ayetlerini nesheder. Kurtubî bu hususta ittifak olduğunu söyler.44
Ayrıca bu ayet âmmdır. Cumhûra göre önceki hâs sonraki âmmı tahsis edebileceği için, Hz. Peygamber’in önceki recm uygulaması bu âyeti tahsis etmiş sayılır. Bu durumda, zina eden evlilere recm,
bekârlara ise celde cezası uygulanır.
Hanefîler’e göre önceki hâs, sonraki âmmı tahsis edemeyeceği için önceki recm uygulamaları celde
ayetini tahsis edemez. Muhtemelen recm uygulamalarının esas alınması halinde böyle bir problem doğacağını gören Hanefîler, celde ayetinin tahsisi konusunda recm uygulamalarını değil, recm
hakkındaki hadisleri esas alırlar. Kural olarak hâs ve âmmın geliş tarihleri bilinmiyorsa, Şâfiî, Mâlikî,
Hanbelî usulcülerle bazı Hanefîler’e, Kâdî Abdülcebbâr ve Şevkânî gibi hukukçulara göre, hâs âmmı
tahsis eder. Hanefîler’den Cessâs’a göre, iki delilden biri diğerini nakzetmiyorsa, onlar hakkında ihtilâf edilmeyip ikisiyle de amel edilmesi gerekir.45 Hanefîler burada recm uygulamalarına dayanmak
yerine, recmle ilgili hadislere dayanmayı daha sağlıklı bulmaktadırlar.
e. Hz. Peygamber celde ayetinin gelişinden sonra Cüheyneli kadına ve Asîf hadisindeki kadına recm
cezası uygulamıştır. Şu halde Hz. Peygamber, ne Hapis ve Eziyet ayetlerinin, ne de Celde ayetinin
recm uygulamasını neshettiği düşüncesinde değildir. Hattâ ayetlerin inişinden önce de sonra da recmi tatbik ettiğine göre, âmm-hâs konusunda cumhûrun görüşünün daha sağlıklı olduğu söylenebilir.
Ancak recm cezasının sonraki uygulamaların, özellikle hapis ayetiyle çok uyumlu olmadığı söylenebilir. Sonradan bir sebîl geleceğinin müjdelenmesi, gelecek olan hükmün ev hapsi cezasından daha hafif

42 Koca, Tahsis, s. 341.
43 Keskin, Recm Cezası, s. 72.
44 Keskin, Recm Cezası, s. 63.
45 Koca, Tahsis, 342-43.
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olmasını gerektirir. Halbuki recm cezası, hapis cezasından çok daha ağır bir cezadır. Hapis ayetinde
geçen; “nisâiküm =kadınlarınız” sözünden bekâr kadınlar anlaşılırsa, problem bir derece çözülmüş
sayılır. Ancak ayetin siyak-sibakı, bu ifadeyle daha çok evli kadınların kastedildiğini göstermektedir.
f. Ayetler ve hadisler arasında, gerek cumhurun gerekse Hanefîler’in hâs-âm teorisine tam olarak
uyan bir durum olmadığı gibi, uygulamalar ve hadisler arasında da uyumsuzluklar vardır. Uygulamada Hz. Peygamber evli olanları sadece recmetmiş, ayrıca recmden önce onlara celde vurmamıştır.
Halbuki Zeyd b. Sâbit’in rivayet ettiği recm ayetinde, zina eden yaşlı adama hem celde vurulacağı
hem de recmedileceği ifade edilmiştir. Sebîl hadisinde de bu hüküm tekrarlanmıştır. Bu rivayetlerdeki
celde ilavesi recm uygulamalarında ve diğer hadislerde yoktur. Fıkıh mezhepleri de evliler için sadece recmin uygulanacağı hükmünü tercih etmişlerdir.
g. İttifakla bütün fakihler Hz. Peygamber’in recm uygulamaları veya recmle ilgili hadislerle âm olan
celde ayetinin tahsis edildiğini, celde ayetinin sadece bekarlar için geçerli olduğunu kabul etmişlerdir.
Ayette sadece celde cezası zikredilmiş, sürgün cezasından söz edilmemiştir. Hâlbuki Asif hadisi ile
Sebîl hadisinde, bekârın cezasının yüz sopa ve bir yol sürgün olduğu belirtilmiştir. Mâlikîler, Şâfiîler
ve Hanbelîler’e göre, bekâra celde cezası ile birlikte sürgün cezasının uygulanır. Hanefîler ise sürgün
cezasını vacip görmemişler, fakat bu hususun devlet başkanının yetkisinde olduğunu söylemişlerdir.
Bu durumda, sürgün cezası had olmayıp tâzir cezası niteliğindedir. Şîa’nın Zeydiyye kolu da bu görüştedir.46 Hanefîler’in bu konuda cumhurdan farklı bir görüşe gitmesi, esasen onların nas üzerine
ziyadeyi kabul etmemelerinden kaynaklanmaktadır. Onlara göre, sürgün cezasını öngören hadisler
haber-i vahiddir ve haber-i vâhidle nas üzerine ziyade yapılmaz. Hz. Ali gibi bazı sahâbîlerin de bunu
uygulaması sebebiyle sürgün cezasını, devlet başkanının yetkisinde olan bir tasarruf olarak görürler.

Sonuç
Tek başına zina ile ilgili ayetler dikkate alındığında, zordan kolaya doğru bir sürecin
takip edildiğini söyleyebiliriz. Kadınlara ev hapsi getiren ilk ceza, bu konuda nihaî
hüküm olan celde cezasına göre daha ağır bir hükümdür.
Ayetler, Hz. Peygamber’in uygulamaları ve sözlü rivayetlerle birlikte ele alındığı zaman, zina eden
evlilere baştan itibaren recm cezasının uygulandığı, bazı sözlü rivayetlere göre ise, recmden önce
celde cezasının uygulanması gerektiği belirtilmiştir. Bu durumda, evlilere ait hüküm azdan çoğa doğru ağırlaştırılmış olmaktadır.
Bekârların cezası, önce geçici olarak ev hapsi ve eziyet olarak belirlenmiş, sonra celde ayetiyle 100
sopa olarak takdir edilmiş, daha sonra da bazı rivayetlere göre, buna bir yıl sürgün cezası eklenmiştir. Buna göre, önce zordan kolaya, ağırdan hafiye doğru gidilmiş, daha sonra tekrar kolaydan zora,
hafiften ağıra doğru bir yol takip edilmişti. İşte böyle bir yol tedrîc kurallarına uygun düşmemektedir.
Çünkü ortada bir dönüş vardır. Ayrıca evliler için hüküm gittikçe ağırlaştırılırken, bekârlar için önce
hafifleştirilmiş, daha sonra yine bir derece ağırlaştırılmıştır. Burada da evlilerle bekârlar arasında
farklı bir uygulama ortaya çıkmaktadır.

46 Abdülkadir Üdeh, İslâm Ceza Hukuku ve Beşeri Hukuk, (Çev. Akif Nuri), İhya Yayınları, İstanbul 1978, III, 258.
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Abstract
Gradualism, as a process of legislation, is adjudicating the rules gradually in the notification process considering the humane and social conditions, not at once by the
divine will. There were four processes of gradualism implemented while revealing
the rules of Sharia. The forth one of these is, revealing the rules of the same subject
gradually. It is called “gradual process of internal provisions”. It is understood that this
process was implemented by two ways: First one is, increasing a responsibility from
the easier to the harder, from the less to the much; and the second one is, decreasing
from the harder to the easier.
As well as there are general verses about adultery in the Qur’an, there are also specific ones. The
first verse revealed about adultery rules imprisonment of the female adulterer (Nisa 15). But afterwards in the verse, it is said that there will be another way on this subject. The second verse rules to
torture of the male adulterer (Nisa 16). And the third verse rules both the male and female adulterer
without discrimination, to 100 stick penalty. In the fourth verse, it is stated that, the female slaves who
fornicates after marriage will be punished with the half of the free women’s penalty (Nisa 25). It is also
stated that, the wives of the Prophet will be tormented twofold if they fornicated (Ahzab 30).
There are several hadiths about the Prophet punished with stoning to death two fornicated Jews,
Malik b. Maiz, a woman from Cuheyne and a woman who fornicated with a shepherd. And also there
is a hadith, which is mainly considered by Islamic canonists, which states that if a married man or
woman fornicates, they should be punished with 100 sticks and then stoning, and if an unmarried
man or woman fornicates, they should be punished with 100 sticks and then exiled.
There is no problem about gradualism only by considering the verses. But when the verses are
analysed with the hadiths, there would some situations arise, which are not compatible with the
process of gradualism.
In this paper, first of all the four main process of gradualism will be studied, and then the two different
ways of the fourth process will be analysed.
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ملخص
التدرج كطريقة تشريعية يعني أن ال تشرع األحكام جملة واحدة ،وإنما أن تشرع تدريجيا وأن تأخذ
ظواهر بشرية واجتماعية بعين االعتبار خالل الدعوة .لقد استعمل أربعة أنواع من التدرج في وضع
األحكام الشرعية .ورابعها أن تنزل األحكام عن موضوع واحد تدريجيا ،ويسمى هذا النوع من التدرج
« التدرج في تشريع الحكم الواحد» .يطبق هذا األسلوب بطريقين .إحداهما تشديد المسؤولية من
السهل إلى الصعب ومن القليل إلى الكثير؛ وثانيها تقليل المسؤولية من الصعب إلى السهل.
كما أن هناك آيات عامة عن الزنا في القرأن الكريم ،فهناك آيات تشرع أحكاما خاصة عن الزنا .فأول آية نزلت عن
الزنا هي اآلية  15من سورة النساء وتفيد هذه اآلية أن تحبس الزانية .ولكن بقية اآلية تبين أن هناك «سبيل» في هذا
الموضوع .واآلية الثانية التي نزلت عن الزنا وهي اآلية  16من سورة النساء وضعت حد األذى على الزاني .واآلية
الثالثة (اآلية  25من سورة النساء) وضعت حد مائة جلدة لمن زنى رجال كان أو إمراة .وفي اآلية الرابعة (النساء )25
بُيّن أن األمة إذا زنت بعد الزواج فعليها نصف ما على المحصنات من العذاب .باإلضافة إلى ذلك تبين اآلية  30من
سورة األحزاب أن من يأت من زوجات الرسول (ص) بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين.
هناك أحاديث كثيرة أن الرسول (ص) رجم يهوديين زنيا ،وماعز بن مالك ،وامرأة من جهينة ،وامرأة زنت براع ،وأيضا
ُغرب لمدة
هناك حديث معتبر عند الفقهاء أن الزاني المحصن يجلد مائة جلدة ثم يُرجم؛ والزاني البكر يجلد مائة جلدة ،ثم ي ّ
سنة .لدينا روايات أخرى أن بعض األشخاص غير الموصوفين بهذه الصفات لم يطبق عليهم حد الزنا.
إذا نظرنا إلى آيات عن الزنا فحسب ،ال تحدث أي مشكلة من حيث التدرج ،ولكن إذا تناولنا اآليات واألحاديث معا ،نواجه
بعض حاالت ال تناسب أسلوب التدرج.
في هذا البحث تناولنا النصوص الواردة عن الزنا من ناحية أساليب التدرج األربعة ،وثم من ناحية نوعي األسلوب الرابع للتدرج.

Prof. Dr. Muhamad Alzuhili1

 محمد مصطفى الزحيلي. د.أ
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Giriş
“Rahmeti sonsuz, merhameti sınırsız olan Allah’ın adıyla… Dosdoğru şeriatı indiren,
engin bilgi ve hikmet sahibi Allah’a hamdolsun! Allah’ın dinini beyan eden Resulü’ne;
neslinden gelenlere ve bütün sahabesine salât ve selam olsun!”
Allah (c.c.), insanı iyiye ve kötüye eğilimli bir fıtratta yaratmıştır. İnsanın iradesini iyilik ve itaat etme
yönünde kullanması halinde herhangi bir ceza gerekmez; kötülük ve isyan etme yönünde kullanması
halinde ise, bunun bir cezası olmalıdır.
İnsan, sahip olduğu irade ve seçim kudretini herhangi bir fiili yapma veya yapmama yönünde kullanabilir ve her iki durumda da yaptığının sorumluluğunu üstlenir. Diğer yandan, insanın içindeki arzular
onu hiçbir sınır tanımadan ya da hiç karşı koymadan kendi taleplerini yerine getirmeye sevk eder.
Bu yüzden insan, -şeytanın da vesvesesine kapılarak- isyan edip günah işleyebilir, hükümlere karşı
gelebilir, hem kendine, hem de başkalarına zarar verebilir.
Dolayısıyla ilahî hikmet ve akıl, insanın bu serkeşliğinin önüne geçecek, haddi aşmasını engelleyecek, elinden tutup onu doğruya ve iyiye yönlendirecek, onu ıslah edip başkalarının hakkına saygı
duymasını, durması gereken yerde durmasını, başkalarının hakkına tecavüz etmemesini ve ahlâkî/
hukukî açıdan yanlış yolda yürümemesini sağlayacak bir takım müeyyideler belirlenmesini gerektirir.
İşte, semavî şeriatlarda ve beşeri hukuk sistemlerinde cezaî düzenlemeler yapmaya iten temel sebep
budur. Genel olarak insanın eğitilmesine ve suça meyletmeyecek bir karakter kazanmasına ihtiyaç
duyulmasının sebebi de budur.
Diğer yandan Allah, şeriatı insanların maslahatını temin etmek için indirmiş; maslahatı var etmek, korumak, ona yönelen saldırıları önlemek ve uygulamasını garanti altına almak için hükümler koymuş
ve maslahatlara saldıran ve karşı çıkanlar için cezai müeyyideler belirlemiştir.
Başkalarının hakkına tecavüz, haksızlık ve kurala muhalefet, farklı derecelerde olduğu için hukuka
aykırı her bir fiil için farklı bir ceza belirlenmiş ve suçlar, öngörülen cezaların türüne göre sınıflara
ayrılmıştır. Bu kısa araştırmada, bu tasnifin bir sonucu olarak gerçekleşen hukuka ve yargılama usulüne ilişkin olan ve suç ve ceza felsefesinde esaslı ve önemli bazı neticeler doğuran etkilerinin beyan
edilmesi amacıyla suçların sınıfları ele alınacaktır.
Mâverdî (rh.a.) suçu şöyle tanımlamıştır: “Suç, Allah’ın insanları had veya tazir cezası ile caydırdığı
şer’î/hukukî yasaklardır.”1 Kısaca suç şeriat tarafından belirlenen veya bir emre muhalefet edilmesi, tatbik edilmemesi ve Şâri’in yasakladığı her türlü fiilin yapılması durumunda hâkim tarafından
belirlenen cezadır.
1 el-Ahkâmu’s-sultâniyye, s. 211.
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Genellikle yasak kılınan fiiller az; buyrulanlar ise çok ve çeşitli olur. İlahi hikmet ve akıl, suç ile ceza
arasında bir münasebet/denge olmasını gerektirir. Bundan dolayı fıkıh bilginlerimiz ve kanun şarihleri
suç ile mütenasip cezalar konulabilmesi amacıyla, suç ve kabahatleri evvel emirde büyüklüğüne
göre, daha sonra da bazı bakış açılarına göre farklı tasniflere tabi tutmuşlardır. Pozitif hukuk sistemleri suçları, esas olarak “suçlar, kabahatler ve kural ihlalleri” olarak üçe ayırmışlar, daha sonra buna
bağlı alt sınıflamalar yapmışlardır.
Suçların sınıflandırılması şer’î-fıkhî ve kanuni açıdan ve yargılama usulü ve cezanın tatbiki açısından
pek çok önemli netice doğurur.
Araştırmanın Planı
Araştırmanın planı şu şekildedir:
Araştırma giriş, iki ana bölüm, sonuç ve kaynaklardan oluşmaktadır. Girişte konunun önemine ve
âlimlerin suçların tasnifine ilişkin farklı yöntemlerine işaret edilecektir. Suçların şer’î tasnifi konusunun
ele alındığı birinci bölümün ilk başlığında suçların, cezanın büyüklüğüne göre yapılan genel tasnifi,
ikinci başlığında ise, farklı bakış açılarına göre suçların alt sınıflandırmaları incelenecektir. Suçların
tasnifinin sonuçlarına dair olan ikinci bölümün ilk başlığında, cezanın büyüklüğüne göre suç tasnifinin
sonuçları, ikinci başlığında ise, farklı bakış açılarına göre yapılan suç tasniflerinin sonuçları incelenecektir. Sonuçta ise konu özetlenecek, bulgular ve tavsiyelere yer verilecektir. Son olarak araştırmada
başvurulan en önemli kaynaklar sıralanarak araştırma tamamlanacaktır.
Araştırmanın Yöntemi
Araştırmada, tümevarım/istikra yoluyla daha önceki konuya ilişkin bilgiler derlenip betinlenmiş, nasslar çözümlenmiş, farklı mezhep görüşleri mukayese edilmiş, ayrıca araştırmada kullanılan verilerin
bilgi değeri gözden geçirilmiştir.
Sharjah, 11/03/2015 (20/05/1436 h.)

I. İslam Hukukunda Suçların Tasnifi
İmamlar, âlimler ve selef-i salih, cezanın tür ve miktarını sınırlamak, yargılamanın
çerçevesini çizmek ve insanları hukuka aykırı fiillerden ve irtikap edilen suçlardan
doğan istenmeyen sonuç ve etkilerden sakındırmak amacıyla, suçun miktarı ve türü
açısından suçları çok ince bir tasnife tabi tutmuşlardır.
Âlimler suçları tasnifte iki yöntem benimsemişlerdir. Bunlardan birincisi suçların, cezanın büyüklüğüne göre tasnifi, ikincisi ise farklı bakış açılarına göre yapılan alt tasnifler olup bunlardan her biri birer
başlıkta ele alınacaktır.2

2 Günümüzdeki pozitif hukuk sistemlerinde suçların genel tasnifi “hukuka aykırı fiil, kabahat ve suç” şeklinde olup, her sınıfı uygun cezalar
konulmuştur. Cezalar, hapis ve hafif para cezasından başlayarak, “üç aydan üç yıla kadar hapis”, “süreli ve müebbet hapis”, “ağır işler”, “ağır
para cezaları” ve idama kadar gider. Diğer yandan, bu hukuk sistemlerinde suçların bazı alt tasnifleri de yer alır ve suçun türüne bağlı olarak onu
yargılayacak olan yargı mercileri belirlenir. Bütün bunlar ileride geleceği üzere, İslam Hukuku’nda tazir kapsamında yer alır. Bkz. Birleşik Arap
Emirlikleri Ceza Kanunu’nun 26. Maddesi.

A. Suçların Cezanın Büyüklüğüne Göre Olan Genel Tasnifi
Suçların genel sınıflaması olan bu tasnif, cezanın büyüklüğüne göre yapılan esas tasnif olup, her bir
suç sınıfında cezanın türü dikkate alınmış ve bu itibarla suçlar haddi gerektiren suçlar,3 kısası/diyeti
gerektiren suçlar ve taziri gerektiren suçlar olmak üzere üç sınıfta ele alınmıştır.
1. Had Cezaları
Bunlar, büyük ve tehlikeli suçların cezaları olup, İslam Hukuku’ndaki en ağır cezalardır; çünkü bu
cezaları hak eden kişiler, nev-i beşerin bekası için zaruri kabul edilen ve hayattaki en büyük maslahatlar olan, temel maksatlara/dokunulmazlıklara karşı saldırı anlamı taşıyan büyük suçlardan birini
işlemiştir. İslam Hukuku’na göre, temel maksat sayılan bu dokunulmazlıklar dinin, canın, aklın, neslin
(namus/soy) namusun ve bir de malın korunmasıdır. İslam hukuku bu maslahatların varlığı, sürdürülebilmesi ve korunması için gayret ederek, bunlardan herhangi birine yönelen saldırıyı en ağır cezayı
gerektiren büyük bir suç saymıştır ki, bu ağır cezalara had denir.
Fıkıh bilginleri had cezasını, “Allah hakkı olarak şeriat tarafından belirlenmiş ceza” diye tanımlamışlardır. Hükmün sebebine izafe edilerek isimlendirilmesi gibi, bu cezalar da sebeplerine izafe/nispet
edilerek anılırlar. Had cezalarının yedi türü vardır: zina haddi, kazf (zina iftirası) haddi, sirkat/hırsızlık
haddi, içki içme haddi, hırâbe/eşkıyalık haddi, ridde (irtidat) haddi ve devlete karşı isyan haddi. Bu
cezalardan ilk beşi üzerinde ittifak vardır. İrtidat ve devlete karşı isyan suçunun had cezası olup olmadığında ise görüş ayrılığı vardır. Sınırları çizilip çerçevesi net bir şekilde belirlendiği için ya da cezayı
gerektiren fiile teşebbüs etmeye mani oldukları için bu cezalara hudûd adı verilmiştir.4
Hakkında had cezası varit olan suçlar ise şunlardır: a) Zina, b) Hırsızlık, c) Kazf (zina iftirası), d) İçki
içmek, e) Eşkıyalık/yol kesme, f) Ridde (irtidat), g) Devlete karşı isyan.
Bu suçlardan her birinin had cezasını gerektirecek bir şekilde sübutu için pek çok şart vardır. Bu
şartların hepsi sağlanıp mahkemede suç, belirli yollarsa sübut bulunca hâkim şeriat tarafından belirlenmiş olan had cezasının uygulanması yolunda karar verir.
Had cezalarının hikmeti, insanların bu tür suçları işlemelerine mani olmak, toplumu bozulmaktan
korumak, insanların güvenliğini sağlamak, günahlardan arındırmak, günlük hayatta şer’î hükümlere
uyulmasını ve doğru yoldan çıkılmamasını sağlamaktır.
Hikmet sahibi Şâri’, suçların büyüklüğünü dikkate alarak, suçları önlemekte etkili olacağı ve başka bir
ceza suçu önlemekte başarılı olamayacağı için ağır cezalar koymuştur.5
2. Kısas ve Diyet Cezaları
Bunlar, cana veya vücut bütünlüğünü ortadan kaldırmaya yönelik suçlar için konmuş cezalar olup,
fıkıh terminolojisinde “Beden dokunulmazlığına yönelik olan ve kısas veya diyet gerektiren saldırı”
diye tanımlanmıştır. Başlıca iki türü olup, birincisi öldürme suçudur. Bunun cezası kısas veya di3 Arapçada suç anlamında kullanılan cinayet kelimesi beden, mal veya namus dokunulmazlığına karşı işlenen her türlü cürmü ifade eder. Burada
da kasıt budur. Bununla birlikte bazı fıkıh bilginleri, cinayet kelimesini beden dokunulmazlığına karşı işlenen ve kısası veya diyeti gerektiren suçlara
tahsis etmişler ve bu konunun işlendiği konu başlığını “cinâyât” veya cirâh diye isimlendirmişlerdir. Bkz. el-Mu’cemu’l-vasît, I, 141; el-Mühezzeb,
V, 7; en-Nazmu’l-müsta’zeb, II, 172; Muğni’l-muhtâc, IV, 2; er-Ravda, IX, 122; el-Muğnî, II, 2018; ez-Zahîra, XII, 5, 273; Fethu’l-kadîr, VIII, 244;
el-Fıkhu’l-İslamî ve edilletuhu, VII, 5609; el-Mevsûatü’l-fıkhiyyetü’l-müyessera, I, 651; et-Teşri’u’l-cinâiyyü’l-İslamî, I, 51; el-Muğni, II, 2148.
4 Fethu’l-kadîr, IV, 112; ez-Zahîra, XII, 5; Bidâyetü’l-müctehid, IV, 1715; el-Hâvî, XVII, 4; Muğni’l-muhtâc, I, 150; er-Ravza, X, 95; el-Mühezzeb,
V/371; el-Mu’temed fi’l-fıkhi’ş-Şâfiî, V, 145; el-Fıkhu’l-İslâmî ve edilletuhu, VII, 5274, 5298; el-Mevsu’atü’l-fıkhiyyetü’l-müyessera, I, 720; etTeşrî’u’l-cinâiyyü’l-İslâmî, I, 51; el-Cerîme, s. 49; el-Ukûbe, s. 63.
5 Yukarıdaki kaynaklara bakınız.
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yettir. İkinci türü ise, vücut bütünlüğünü ortadan kaldırmaya yönelik olan organ kesme, yaralama,
herhangi bir organı işlevsiz kılma, tokat ve yumruk atma gibi fiillerdir. Bunun cezası, kul hakkı
olarak şeriat tarafından belirlenmiş olup, herhangi bir organın işlevsiz kılınması durumunda kısas
veya diyet ya da yaralamadan kaynaklanan erş/diyettir. Organın işlevsiz kılınmasına gelince, bazı
durumlarda ödenecek diyet miktarı şeriat tarafından belirlenmiş iken, bazı durumlarda diyet miktarını belirleme yetkisi hâkime bırakılmıştır. İşte, hâkim tarafından belirlenecek olan bu bedele, erş
veya hükûmet adı verilir. Çocuk düşürme ve gurre cezası da bu kapsama sokulabilir. Buraya kadar
sayılan bu fiillerin tümüne birden cinayet/suç denir. Cinayet kelimesi, cana veya mala yönelik her
türlü saldırı içeren fiil demek ise de fıkıhta sadece bedene (cana veya organ bütünlüğüne) yönelen
suçlar için kullanılır.6
Bu kapsamda yer alan suçlar, şeriat tarafından haram kılınmış olup, aynı zamanda hukuken de
yasaktır. Çünkü bu, bedene yönelik bir saldırı ve eziyettir. Şeriat canı korumak için gelmiştir. Can
ise beden ile ruhun bütünüdür. Âlimler, adam öldürmenin, organ kesmenin, yaralamanın ve bedene
eziyet etmenin haram kılındığı hususunda icma etmiş; şeriat da bu suçlar için ölüm, organ kesme,
yaralamaya diyet ve erş/hükûmet gibi cezalar belirlemiştir. Ayrıca hataen adam öldürme durumunda,
keffaret cezası koymuştur. Bu keffarette ittifak vardır. Kasten ve kasta benzer adam öldürme suçunda
keffaret cezasının varlığı konusunda ise görüş ayrılığı vardır.
Bu suçların vuku bulması ve hâkim önünde belirli ispat vasıtaları ile sabit olması için bir takım şartların bulunması gerekir. Hâkim, ancak şu şartların tahakkuk etmesi durumunda suçun sübutuna hükmedip cezayı uygulamaya koyabilir.7
Öldürme suçu, cana karşı işlenen bir suç olup başlıca türleri şunlardır: Kasten öldürmenin cezası
kısas veya ağırlaştırılmış diyettir; kasta benzer (şibh-i amd) öldürmenin - ki bu fıkıh bilginlerinin çoğunluğuna göre olup İmam Malik muhaliftir - cezası diyettir. Hataen öldürmenin cezası ise diyet ve
keffarettir. Vücut bütünlüğünü ortadan kaldırmaya yönelik suçlar ise, başı veya vücuttaki herhangi bir
organı yaralamak, iz bırakacak şekilde tokat atmak ve yumruk vurmak olup cezası, kısas veya diyet
ya da erş/hükûmettir. Henüz varoluş aşamalarını tamamlayamamış cana yönelik bir saldırı olan, çocuk düşürme suçu da bu kapsamda olup bunun cezası da gurredir.8
Kısas veya diyeti gerektiren suçlar kasten öldürme, kasta benzer öldürme ve hataen öldürme olarak
üçe ayrılır. Hanefiler, şu iki türü de bunlara katarak öldürme türlerini beşe ayırırlar: hata sayılan öldürme ve tesebbüben öldürme.9 Bu tasnifin bir takım fıkhî sonuçları da vardır.
3. Tazir Cezası
Tazir, fıkıh terminolojisinde had, kısas, diyet ve genellikle keffâret gibi bir müeyyidesi bulunmayan
bir suç işleyen kişinin tedip/terbiye edilmesidir. Buna göre şeriatta had, kısas, diyet veya keffâret
gibi bir müeyyidesi olmayan herhangi bir günah işleyen kişi, suç irtikap etmiş demek olup, ıslah
amacıyla cezalandırılmayı hak eder. Bu suç Allah veya kul hakkına ilişkin olabileceği gibi, yabancı
bir kadını öpmek, yabancı bir kadınla tenasül uzvu haricinde ilişkiye girmek, zina iftirası atmak6 el-Muğnî, II, 2018; el-Fıkhu’l-İslâmî ve edilletuhu, VII, 2609.
7 Fethu’l-kadîr, VIII, 244; ez-Zahîra, XII, 272; el-Hâvî, XV, 141, 16, 3; Muğni’l-muhtâc, IV, 2; er-Ravda, V, 122; el-Muğnî, II, 2018; el-Fıkhu’l-İslamî
ve edilletuhu, VII, 2609; el-Mevsû’atü’l-fıkhiyyetü’l-müyessera, I, 651; el-Mu’temed fi’l-fıkhi’ş-Şâfiî, V, 271; et-Teşrî’u’l-cinâiyyü’l-İslâmî, I, 52; Ebu
Zehra, el-Cerîme, s. 78; Bidâyetü’l-müctehid, IV, 1649; el-Muğnî, II, 2018.
8 Adı geçen eserlere bakınız.
9 Tesebbüben öldürmeye kazmaması gereken bir yere kuyu kazan ve koymaması gereken bir yere taş koyan kişi örnek verilebilir. Bkz. Fethu’lkadîr, VIII, 244, 253.

sızın birine sövmek, diliyle eziyet etmek ve iz bırakmayan darp vb. had cezalarından birini hazırlayan bir fiil ya da esasen had cezasını gerektirmekle birlikte, sübut şartları eksiksiz bir şekilde
tahakkuk etmeyen veyahut şüphe ilişmiş bir fiil de olabilir. Bu durumlarda had ve kısas cezaları
düşer ve tazir cezası tatbik edilir. Tazirin, yalancı şahit tutmak, yalancı şahitlik etmek, haksız
yere birini dövmek ve bilerek veya yanlışlıkla sadece kendi şahsıyla ilgili olan herhangi bir günah
işlemek gibi, yukarıda sayılanlardan başka örnekleri de olabilir. Tazir cezalarının miktarı nasslar
tarafından belirlenmemiştir. Bu cezanın miktarını, suçun ve suçlunun koşullarını göz önünde bulundurarak hâkim belirler.
Kişinin tazir cezasını hak ettiği suç, günah ve hukuka aykırılık durumları pek çok olup, belli bir sayı ile
sınırlanamaz. Tazir suçlarının tek tek sayılıp tüketildiği herhangi bir fıkhî konu da yoktur. Had, kısas,
diyet ve keffareti gerektiren belli sayıdaki suçlar haricinde kalan bütün suçlar tazir suçu kapsamında
yer alır. Bazen had, kısas ve diyete ek olarak tazir cezası verilen durumlar da vardır. Tazir cezalarının
belli bir sınırı olmayıp devlet başkanının veya onu temsil eden bir yetkilinin takdiri yetkisiyle belirlenir.
O, suçun kendisine, suçluya ve suç fiilini kuşatan şartlara bakarak münasip bir ceza belirler. Başlıca
tazir cezaları, hafiften ağıra doğru kabaca şöyle sıralanabilir: uyarı, sert bakış, azarlama, kınama,
dövme, kısa süreli hapis, para cezası, sürgün. Casusluk, vatana hıyanet, uyuşturucu kaçakçılığı vb.
büyük suçlarda tazir olarak idam cezası da verilebilir.10
Fıkıh bilginlerinin tazir adını verdiği bu ceza türü, çağdaş ceza kanunlarında da mevcut olup pozitif
kanunlar, zaman ve toplumların değişimine ayak uydurmak ve kanunda yer alan kurallara ya da devlet düzenine aykırılık teşkil eden bütün fiilleri önleyebilmek için geçmişteki tazir niteliği taşıyan cezalara pek çok yeni ceza türü ilave etmişlerdir. Hatta, trafik kurallarını düzenleyen müstakil bir kanun dahi
çıkarılmıştır.11 Bu, İslam Hukuku’nun ilkeleri, insanların maslahatlarını gerçekleştirme, dini koruma,
dünya siyaseti ve ümmetin ve toplumun ihtiyaçlarını temin ile bağdaşır.
B. Suçların Alt Tasnifleri
Fıkıh bilginleri kısas, diyet ve taziri gerektiren suçları farklı bakış açıları ile bir takım alt tasniflere tabi
tutmuşlar, ama bunlar için özel bir başlık açmamışlardır. Bu tasnifler, yaralama, öldürme, kısas ve diyet gibi konuların içinde dolaylı olarak geçmiştir. Çağdaş fıkıhçılar ise, çağdaş hukuk çalışmalarından
ve kanunlardan etkilenerek bu alt tasnifleri özel olarak araştırmışlardır.
Bu alt tasnifler önemli ve son derece gereklidir; çünkü suç sorumluluğunun bulunup bulunmaması ve
cezanın bir türden başka bir türe geçirilmesi gibi pek çok sonucu gerektirir.
1. Suçlunun Kastına Göre Suçun Kısımları
Bu açıdan suçlar kasıt bulunan suçlar ve kasıt bulunmayan suçlar olarak ikiye ayrılır:
a. Kasıt Bulunan Suçlar
Kişinin, yasak olan fiilin yasaklığını bilerek ve isteyerek yapmasıdır. Malikîler haricinde fıkıh bilginleri
bunu, kullanılan suç aletine göre “kasıt” ve “kasıt benzeri” diye ikiye ayırmışlardır.

10 Fethu’l-kadîr, IV, 212; ez-Zahîra, XII, 118; el-Beyân, XII, 532; el-Hâvî, XII, 118; Muğni’l-muhtâc, IV, 191; el-Mühezzeb, V, 462; er-Ravda, X,
174; el-Muğnî, II, 2262; el-Fıkhu’l-İslamî ve edilletuhu, VII, 5285, 5300, 5589; el-Mevsû’atü’l-fıkhiyyetü’l-müyessera, I, 514; el-Mu’temed fi’l-fıkhi’şŞâfiî, V, 341; et-Teşrî’u’l-cinâiyyü’l-İslâmî, I, 52; Ebu Zehra, el-Cerîme, s. 89; Ebû Zehra, el-Ukube, s. 57.
11 Birleşik Arap Emirlikleri Ceza Kanunu suç fiillerini sekiz sınıfa ayırarak şöyle sıralamıştır: devlet güvenliği ve maslahatına karşı işlenen suçlar,
Kamu çalışanlarını ilgilendiren suçlar, adaletin seyrini bozan suçlar, toplumsal tehlike arzeden suçlar, inanç ve dini sembollere karşı işlenen suçlar,
şahıslara karşı işlenen suçlar, aileye karşı işlenen suçlar, mala karşı işlenen suçlar. Madde 149-434 arası.
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b. Kasıt Bulunmayan Suçlar
Kişinin yasak olan fiili kastetmemesine rağmen, suç fiilinin yanlışlıkla vuku bulmasıdır. Bu da farklı
suretlerde gerçekleşebilir. Mesela; suça yol açan fiili kastetmekle birlikte, suçun kendisini işlemeyi
kastetmemiş olabilir. Bu durumda “fiilde hata”dan söz edilir. Ya da kasıtta hata olabilir. Fiilde hataya,
kişinin rastgele attığı taşın yoldan geçen birine isabet etmesi ya da av hayvanına attığı okun yanlışlıkla birine isabet etmesi örnek verilebilir. Kasıtta hataya ise, kişinin hayvan zannederek attığı hedefin
insan çıkması ya da bir düşman askerine ok attığını sanarak kendi vatandaşlarından birini vurması
örnek verilebilir. Her iki durumda da kişi, fiili kasten yapmış olsa da suç işleme kastı yoktur. Kasıt
bulunmayan suçun bir diğer sureti ise kişinin ne fiili, ne de suçu kastetmemiş olmasına rağmen, ihmalkârlık veya ihtiyata riayet etmemek neticesinde suçun oluşmasıdır. Buna, kişinin uyurken yanında
yatmakta olan başka birinin üzerine dönüp ağırlığıyla onu öldürmesi ve kamuya ait bir yola kazdığı
kuyuya yoldan geçenlerden birinin düşmesi örnek verilebilir. Mülci ikrah (yani tehdidini yerine getirmeye kadir birinin zorlaması) sebebiyle meydana gelen suç da kasıt bulunmayan suçlardandır. Yine
suç fiilini işleyen kişi, temyiz ehliyetine sahip değilse ya da eksik temyiz ehliyeti varsa, bu durumda
da suç işleme kastından söz edilemez.12 Netice itibarıyla suçun kısımları şunlardan ibaret olur: a)
kasten, b) kasta benzer, c) hataen, d) hata yerine geçen, e) tesebbüben.13 Bu taksimin gerektirdiği
hukuki sonuçlar ikinci bölümde ele alınacaktır.
2. Ortaya Çıkış Vaktine Göre Suçlar
Bu itibarla suçlar, suçüstü (cürm-i meşhûd) ve suçüstü olmayan (cürm-i gayr-i meşhûd) olarak ikiye
ayrılır.
a. Suçüstü (meşhud cürüm):
Kişinin suçüstündeyken ya da olaydan kısa bir süre sonra, görülerek, takip edilerek ya da suçun hemen akabinde suçu işlediğine veya faile ortaklık ettiğine güçlü bir karine teşkil eden kesici/delici alet,
silah, eşya veya evrak varken yakalanmasıdır.
b. Suçüstü olmayan (gayri meşhud cürüm):
Suç vaktinde suçlunun kim olduğu bilinmeyip, olayın üzerinden uzunca bir süre geçtikten sonra suçlunun kimliğinin ortaya çıkması halinde suç bu türe girer.14Bu taksimin de bir takım hukuki sonuçları
olup bunlar ikinci bölümde ele alınacaktır.
3. Olumlu ve Olumsuz Oluşuna Göre Suçlar
Suça sebep olan fiil itibarıyla suçlar olumlu ve olumsuz olmak üzere ikiye ayrılır.
a. Olumlu Suç
Olumlu suç, hırsızlık, zina ve darp gibi yasak olan bir fiili yapmak suretiyle gerçekleşen suçlardır.
b. Olumsuz Suç
Olumsuz suç, [ise yapması gereken bir şeyi yapmamak suretiyle işlenen suçtur.] Örneğin hapsedilen
kişi yiyecek veya içecek verilmediği için açlıktan veya susuzluktan ölse onu yiyecek ve içecekten
mahrum eden kişi, şayet onu öldürmek maksadıyla böyle yapmışsa Mâlikîlere, Şâfiîlere, Hanbelîlere
12 Bir önceki dipnotta adı geçen kaynaklara bakınız.
13 Nihâyetü’l-muhtâc, VII, 235; el-Muğnî, IX, 320; Tebyînü’l-hakâik, VI, 97; Bedâi’u’s-sanâi’, VII, 234; et-Teşri’u’l-cinâiyyü’l-İslâmî, I, 54; Ebu
Zehra, el-Cerîme, 106; el-Muğnî, II, 2024.
14 et-Teşrî’u’l-cinâiyyü’l-İslâmî, I, 55.

ve Hanefîlerden Ebu Yusuf ve İmam Muhammed’e göre, onu kasten öldürmüş kabul edilir. Ebu Hanife
ise bu fiili öldürme olarak değerlendirmez; çünkü burada ölüm doğrudan hapsetmek sebebiyle değil;
açlık, susuzluk ve soğuk gibi bir sebeple gerçekleşmiştir. Açlık ve susuzluk hususunda hiç kimsenin
dahli yoktur. Ebu Hanife’nin meseleyi böyle değerlendirmesi zahirî bir yaklaşım olup, tercihe şayan
görüş fıkıh bilginlerinin çoğunluğunun görüşüdür. Çünkü hapsedilen kişi, açlık ve susuzluğun pençesine düştüğü halde ona yiyecek ve içecek vermemek onu helak etmekten başka bir şey değildir.15
Öldürmek kastıyla bebeğini emzirmeyen annenin suçu da bu türdendir. Doğum yaptırdıktan sonra bebeğin göbek bağını kesen ve kestikten sonra kasten bağlamayan ve böylece bebeğin ölümüne yol açan
ebe de bebeği öldürmüş kabul edilir. Yine, dinen veya örfen yapmakla yükümlü olduğu bir şeyi kasten
yapmamak da cezayı gerektiren bir suç sayılır. Bununla birlikte, ayrıntıda bazı görüş ayrılıkları mevcuttur.
Bu ayırıma dayalı hukuki neticeler bir sonraki bölümde incelenecektir.
4. İşleniş Niteliğine Göre Suçlar
Bu itibarla suçlar, muvakkat (kısa süreli) ve gayr-i muvakkat (uzun bir sürece yayılan) olmak üzere
ikiye ayrılır.
a. Muvakkat (Kısa Süreli) Suç
Muvakkat suç, belirli bir vakitte vuku bulan, yapma veya yapmaktan kaçınma fiili olup fiilin yapılması
veya yapmaktan kaçınılması için gereken vakitten daha çoğunu kapsamaz. Had ve kısas suçları ile
bazı tazir suçları böyledir. Mesela; hırsızlık suçu, gizlice bir şeyi almakla tamamlanır. İçki içme suçu
şarap vb. sarhoş edici bir içkiyi içmekle tamamlanır. Şahitliği saklama suçu, mahkemede şahitlikten
kaçınmakla tamamlanır.
b. Muvakkat Olmayan (Süreci Gerektiren) Suç
Muvakkat olmayan suç, yenilenip devam etmeye elverişli bir yapma veya yapmaktan kaçınma ile vuku
bulan suçtur. Bu suçun vukuu, yenilenip devam ettiği bütün vakti kuşatır ve yenilenip devam etme
durumu sona ermediği sürece suç sona ermiş sayılmaz. Buna birini haksız yere hapsetmek, zekât
vermekten kaçınmak, çocuğu bakmakla yükümlü olan kadına vermekten kaçınmak, ödeme gücü olmasına rağmen borcunu ödememekte inat etmek gibi örnekler verilebilir. Muvakkat olmayan suçlara,
sadece nasslarda yer verilmiş olup, bu da tazir cezaları ile sınırlıdır. [Tazir suçu kapsamında olduğu ve
tazir suçlarında takdir yetkisi devlet başkanına veya onu temsil eden kişiye ait olduğu için] klasik dönem fıkıh bilginleri, birinci tür kapsamındaki suçlara önem vermeleri sebebiyle bu türe hiç temas etmemişlerdir. Ancak bu suçların tazir suçları kapsamında kabul edilmesi, beşeri kanunlarla örtüşmektedir.16
Bu tasnifin de bir takım hukuki neticeleri olup, bunlara da bir sonraki bölümde değinilecektir.
5. Toplum veya Bireyle İlişkisine Göre Suçlar
Bu itibarla suçlar, topluma karşı işlenen ve bireye karşı işlenen olmak üzere ikiye ayrılır.
a. Topluma Karşı İşlenen Suçlar
Topluma karşı işlenen suçlarda ya salt toplumun hakkı vardır ya da tali olarak bireysel haklar bulunsa
da toplumun hakkı daha baskındır. Çünkü bu suçlar, ister bireye, ister topluma karşı işlensin, isterse
15 Bedâi’u’s-sanai’, VII, 49; Nihâyetü’l-muhtâc, VIII, 307; el-İknâ’, IV, 407; Derdîr, eş-Şerhu’l-kebîr, IV, 215; el-Muğnî, IX, 327; Hattâb, Mevâhibü’lCelîl, VI, 240; et-Teşrî’u’l-cinâiyyü’l-İslâmî, I, 56; Ebu Zehra, el-Ukûbe, s. 348; el-Fıkhu’l-İslâmi ve ve edilletuhu, VII, 5655; el-Muğnî, II, 2020, 2021.
16 et-Teşrî’u’l-cinâiyyü’l-İslâmî, I, 60.
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de toplumun güvenlik ve düzenine karşı işlensin onlara ilişkin cezai müeyyide, kamu yararını korumak için meşru kılınmıştır. Fıkıhta bu suçlar, Allah hakkı olarak isimlendirilir. Had cezaları ve -pazarda
malı eksik tartmak, haksız stok yapmak, malını satmak için şehre gelen köylüleri yolda karşılayıp
mallarını piyasa fiyatından daha aşağıya satın almak ya da taverna, gazino gibi gayrimeşru eğlence
mekânları açmak gibi- bazı tazir suçları bu niteliktedir.
b. Bireye Karşı İşlenen Suçlar
Kısas ve diyet cezaları ile bazı tazir cezaları buna örnek verilebilir; çünkü bu suçlarda bireyin hakkı
daha baskın olup, toplumu ikinci derecede ilgilendirir. Küfür ve hakaret etme, darbetme, yaralama ve
öldürme suçları böyle olup, bunlar bireye karşı işlenen suçlardır, topluma etkisi ikinci derecededir.
Esasında bütün suçlar hem toplumu hem de fertleri ilgilendirir; fakat bunlardan biri diğerine ağır
basar. Bundan dolayı Malikî mezhebine mensup Zürkânî şöyle der: “İnsan hakkı bulunan her şeyde
Allah hakkı da vardır. Çünkü, bütün yükümlüler üzerinde Allah’ın haklarından biri de başkasına eziyeti terk etmektir.”17 Sırf Allah hakkı bulunan had cezaları bile fertleri ilgilendirir; fakat bu suçların cezalandırılmasında toplumun hakkı daha çok ve daha önemlidir.18Bu tasnifin de bazı hukuki sonuçları
olup bunlar da bir sonraki bölümde gelecektir.
6. Doğası Bakımından Suçlar
Doğası bakımında suçlar siyasi suçlar/düşünce suçları ve adi suçlar olmak üzere ikiye ayrılır.
a. Siyasi Düşünce Suçları
Yönetim düzenine veya sırf yönetimde bulundukları için yöneticilere ya da siyasi görüşlerinden
dolayı siyasi kanaat önderlerine yönelik saldırılardır. Bu suçların temelinde fikir ve ideoloji farklılığı vardır. Ya da fıkıh bilginlerinin ifadesiyle bu suçlar, bir tür ictihad ve tevile dayanır. Esasen
saldırı amacı yoktur. Bu suçun faillerinde suç işleme, birine sırf eziyet olsun diye işkence etme,
şahsi bir yarar temin etme gibi bir unsur yoktur. Siyasi suç, devrim ve iç savaş gibi olağanüstü
hallerde vuku bulur. Bu suça İslam hukukunda isyan (bağy) suçu denir. Başkaldıranlara da buğât
(t. bâğî) veye el-fietü’l-bâğiye (isyancılar) denir. Siyasi veya toplumsal düzeni ortadan kaldırmaya
çağıran siyasi görüşler de böyledir. Bu suçun maddi unsuru kargaşaya yol açan bir görüş ortaya
atmak ve mevcut düzeni sarsmaktır. Bundan dolayı fıkıh bilginleri, isyancıları (buğât), “silahlı bir
güce dayanarak geçerli bir tevil (yorum) ile devlet başkanına karşı ayaklanan bir topluluk” diye
tanımlamışlardır.19
b. Adi Suçlar
Olağan şartlarda suç işleme, Allah ve toplum hakkına veya birey hakkına saldırı saikiyle vuku bulan
suçlardır. Genel olarak had, kısas ve tazir suçları bu kapsamdadır.20
Bu taksimin hukuki neticeleri bir sonraki bölümde ele alınacaktır.
7. Suçlunun Fiiline Göre Suçlar
Suçlunun fiiline göre suçlar, doğrudan işlenen suçlar, tesebbüben işlenen suçlar olarak ikiye ayrılır.

17 Şerhu’-Zürkânî ‘alâ Muhtasari’l-Halîl, VIII, 115.
18 et-Teşrî’u’l-cinâiyyü’l-İslâmî, I, 62; Ebu Zehra, el-Cerîme, s. 100.
19 el-Mu’temed fi fıkhi’ş-Şâfiî, V, 243; et-Teşrî’u’l-cinâiyyü’l-İslâmî, I, 64; el-Mevsû’atü’l-fıkhiyyetü’l-müyessera, I, 352.
20 et-Teşrî’u’l-cinâiyyü’l-İslâmî, I, 63; Ebu Zehra, el-Cerîme, s. 113.

a. Doğrudan İşlenen Suçlar
Suçlunun fiilinin mağdura yönelmesiyle suçun, suçlunun bizzat kendisinden sadır olmasıdır. Kasıt
unsurunun varlığı veya yokluğu arasında fark yoktur.
b. Tesebbüben İşlenen Suçlar
Kişinin kendi mülkiyetinde bulunan bir arsaya kuyu kazması ve gözleri görmeyen birinin o kuyuya düşmesi gibi veya başkasına ait bir yiyeceğe veya içeceğe zehir koyması ve bilgisi dahilinde
olmaksızın o kişinin onu yemesi veya içmesi gibi, fiilin doğrudan suça yönelik olmamasıdır. Tesebbüp pek çok şekilde ortaya çıkabilir. Mesela; birinin idamına yol açan bir yalancı şahitliğe dayalı
olarak, hâkimin kasten ve haksız yere cezaya hükmetmesi böyledir.21 Yine hırsızlıkta kişinin birine
ait özel eşyayı bizzat alıp saklı olduğu yerden çıkarması veya eşyanın saklı olduğu yere girerek
alıp çıkması durumunda doğrudan hırsızlık yapmış olur. Birinin cebini yırtması ve paranın oradan
düşmesi ya da içinde tahıl bulunan bir çuvalı delip hububatın akması durumunda ise tesebbüben
hırsızlık gerçekleşir.22
Suçun bu tasnifi, olumlu ve olumsuz suçlar tasnifiyle neredeyse birebir örtüşmektedir. Olumsuz
(selbî) suçlar ile olumlu (icâbî) suçlar arasında fark görmeyenlerin çoğunluğuna göre tesebbüp
ile mübaşeret arasında da fark yoktur. Sadece Hanefi fıkıh bilginleri kastedilen tesebbübü, kastedilmeyen mübaşeret yerine koymamışlardır.23 Bu tasnifin de hukuki sonuçları ikinci bölümde ele
alınacaktır.
Suçun bunlar haricinde kalan bazı alt tasnifleri de olup, bunlara sadece işaret etmekle yetineceğiz.
Bireylere karşı işlenen suçlar, aileye karşı işlenen suçlar, topluma ve devlete karşı işlenen suçlar.
Maddi suçlar, manevi suçlar (zina iftirası ve irtidat gibi). Ferdî suçlar, organize suçlar. Nassa dayalı
suçlar, ictihada dayalı olup, hâkimin takdir yetkisinde olan suçlar.

II. Suç Tasniflerinin Hukuki Sonuçları
Suçların farklı açılardan değişik sınıflara ayrılmasının pratik bazı sonuçları olup, bu
ayrımlardan her birinin gerektirdiği bazı hukuki hükümler vardır. Çünkü bir tasnifin
pratik bir neticesi yoksa sadece teoride (kâğıt üstünde) kalır ve lüzumsuz bir bilgiden
öteye geçmez.
Bu bölümde suç tasniflerinin pratik sonuçlarını beyan edecek ve ilk bölümdeki gibi, bunu da cezanın
büyüklüğüne göre suç tasnifinin hukuki sonuçları ve farklı itibarlarla yapılan alt tasniflerin hukuki sonuçları olmak üzere iki başlıkta ele alacağız.
A. Cezanın Büyüklüğüne Göre Olan Genel Tasnifinin Sonuçları
Cezanın büyüklüğüne göre olan suç tasnifinin, onu alt suç tasniflerinden ayırmanın faydasını ortaya
koyan önemli sonuçları vardır. Bu sonuçlar şunlardır:

21 Ebu Zehra, el-Cerîme, s. 109; et-Teşrî’u’l-cinâiyyü’l-İslamî, II, 769; el-Mu’temed fi’l-fıkhi’ş-Şâfiî, V, 274; el-Mühezzeb, V, 8; er-Ravda, IX, 123;
el-Hâvî, XV, 187; Muğni’l-muhtâc, IV, 3; Fethu’l-Kadîr, IV, 244; VIII, 244, 253; ez-Zahîra, XII, 279, 282; el-Ukûbe, s. 360; el-Fıkhu’l-İslâmi ve
edilletuhû, VII, 5632, 5637; el-Muğnî, II, 2021.
22 Bir önceki dipnotta geçen kaynaklara bakınız.
23 Bir önceki dipnotta geçen kaynaklara bakınız.
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1. Had Cezalarının Gerektirdiği Sonuçlar
Zikredeceğimiz sonuçlar, bu suçların şeriat nazarında ne derece tehlikeli olduğunu beyan etmekte olup,
had cezalarının bir özelliği ve haddi gerektiren suçların ayırıcı vasfı kılınmışlar ve bu cezalar yargılama
usulu ve günlük hayatta pratik karşılığı bulunan bazı hükümleri gerektirmiştir. Bu hükümler şunlardır:
1. Had cezaları, Allah haklarını korumayı amaçlar ki bunlar, aynı zamanda toplumun ve ümmetin
hakları olup, ihmale gelmeyen ve dokunulmaz olan kamu düzeni ile ilişkilidir. Çünkü bu suçlar, pratikte
bireylere karşı işlenmiş olsa dahi bütün insanlara zarar verir ve toplum, ümmet ve kamu düzeni bu
suçlardan büyük zarar görür. Bundan dolayı bu suçların cezaları Allah tarafından belirlenmiş olup,
yöneticilerin ve yargı mercilerinin bu cezalara herhangi bir şekilde dahli olamaz.24
2. Haddi gerektiren suçlarda genellikle sadece mağdur olan bireyler tarafından dava açılmaya gerek
duyulmaz, aksine suçtan haberdar olan herkes bu konuda yargı mercilerine suç duyurusunda bulunabilir. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Sizden her kim bir münker (dinin tasvip etmediği
bir şey) görürse bunu eliyle düzeltsin. Buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin. Buna da gücü yetmiyorsa
bari kalbiyle buğzetsin. Bu sonuncusu iman göstergelerinin en zayıf olanıdır.”25İyiliği emretmeyi, kötülüğü yasaklamayı buyuran pek çok ayet ve hadis de bunu gerektirir; çünkü haddi gerektiren suçlar her
türlü vesile ile ortadan kaldırılması gereken bir münkerdir. İşte bunun yollarından biri de, suçun vukuu
konusunda yargı mercilerine suç duyurusunda bulunmak ve ivedilikle suça tanıklık etmektir. Bundan
dolayı fıkıh bilginleri, bu tür tanıklıklara hisbe adını vermişlerdir. Yani bu tanıklığı yapan kişi, Allah katında ecir/sevap beklentisiyle [yani dünyevi bir karşılık beklemeksizin] yapar. Çünkü kendisine yönelen
herhangi bir saldırı olmaksızın, sadece Allah hakkını talep etmektedir. Aynı zamanda bu tanıklığa hisbe
tanıklığı (şehâdetü hisbe) adı da verilir. Bu tanıklıkla birlikte hâkim soruşturma açarak olayı araştırır ve
- suçun tespiti halinde - failin suçlu olduğuna hükmeder. Çağdaş hukuk sistemleri, savcılık makamını
kamu davası açmak konusunda yetkilendirmek suretiyle bu merhaleye yakın dönemde ulaşmıştır.26
Bunun tek istisnası hırsızlık ve kazf (zina iftirası) suçu olup, bunlarda mağdur tarafından bir şikâyet dilekçesi yazılarak yargı mercilerinin harekete geçirilmesi gerekir; çünkü suçtan doğrudan zarar gören odur.27
3. Haddi gerektiren suçların cezası, herkes için eşit belirlenmiştir. Zina suçunun cezası, yüz sopa ve
bir yıl sürgün ya da recmdir. Kazf suçunun cezası, seksen sopadır. Hırsızlık suçunun cezası, sağ elin
(bilekten) kesilmesidir. İçki/şarap içme suçunun cezası, kırk sopa veya seksen sopadır. Eşkıyalık/yol
kesme suçunun cezası, sağ el ve sol ayağın kesilmesi veya öldürülmek veya asılmak ya da sürgüne
gönderilmektir. Bağy (devlete karşı isyan) suçunun cezası, savaş açılması ve suçluların yakalanması
halinde öldürülmesidir. İrtidat suçunun cezası, ölümdür.
Bu ceza sabit olup zamana, zemine, kişiye ve ortama göre değişmez. Suçun vuku bulması, şartlarının
eksiksiz bulunması ve mahkemede ispat edilmesi durumunda hiçbir düzeltme, ekleme ve eksiltme
yapılmaksızın cezaya hükmedilmesi gerekir. Hâkimin bu cezada herhangi bir değişiklik yapma ve uygulamayı durdurma/erteleme yetkisi yoktur. Onun tek yetkisi suç için dinde belirlenmiş olan cezayı
bildirmekten ibarettir. Suçu hafifleten koşullar sebebiyle cezada değişiklik yapılması da kabul edilmez.28
24 Ebu Zehra, el-Cerîme, s. 49; el-Fıkhu’l-İslamî ve edilletuhu, VII, 5285.
25 Müslim, II, 22, hadis no: 49; Ebu Davud, II, 437; Tirmizî, VI, 392; Nesâî, VIII, 98; İbn Mâce, I, 405; II, 133; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III,
10, 20, 49, 52.
26 Ebu Zehra, el-Ukûbe, s. 52; el-Ahkâmu’s-sultâniyye, s. 231.
27 Fethu’l-Kadîr, IV, 190, 252.
28 et-Teşrî’u’l-cinâiyyü’l-İslâmî, I, 53; el-Mu’temed fi’l-fıkhi’ş-Şâfiî’, V, 146; Ebu Zehra, el-Cerîme, s. 47; el-Fıkhu’l-İslâmî ve edilletuhu, VII, 5285.

Bir diğer ifadeyle, had cezaları genel caydırma niteliği taşıdığı için fiilin kendisi ile ceza arasında eşitliğe bakılmaz, “her bir fiil için özel ceza” kuralı da dikkate alınmaz.29
4. Had cezası sabit olunca affedilemez ve suçun affedilmesi için hiçbir aracılık kabul edilmez. Allah
hakkı olduğu için yönetici veya hâkim tarafından düşürülemez. Hiç kimse suçluyu affetme yetkisine
sahip değildir. Bu açıdan had cezası, sahibinden başka hiç kimsenin affedemeyeceği diğer şahsi
haklara benzer. Ayrıca suç sabit olunca kimsenin aracılığı kabul edilmez. Çünkü Üsame b. Zeyd,
Mahzum kabilesinden hırsızlık yaptığı sabit olan bir kadının affedilmesi için aracılık edince Hz. Peygamber ona tepki göstererek şöyle demiştir: “Üsame! Allah’ın hadlerinden biri konusunda aracılık
ediyorsun demek? Allah’a yemin ederim ki Muhammed’in kızı Fatıma hırsızlık etse Muhammed onun
da elini keser. Sizden öncekiler, mevki sahibi biri hırsızlık ettiğinde onu serbest bıkarır, alt tabakadan
biri hırsızlık ettiğinde onu cezalandırırlardı. Onlar işte bu yüzden helak oldular.”30 Bu hadis, suç mahkeme önünde sübut bulduktan sonra cezanın düşürülemeyeceğini de göstermektedir. Had cezası
affetmeyi ve düşürmeyi kesinlikle kabul etmez. Hırsızlık ve kazf gibi, [bizzat mağdur tarafından dava
açılması gereken] cezalarda bile hüküm böyledir. Kazf (zina iftirası) konusunda, fıkıh bilginlerinin çoğunluğuna göre bireyin hakkı daha baskındır. Bundan dolayı kimine göre şikayet öncesinde, kimine
göre suçun mahkeme önünde ispatlanması öncesinde, kimine göre de cezanın tatbiki öncesinde
mağdurun suçluyu affetme hakkı vardır.31
5. Had cezalarının sübut ve uygulaması için pek çok şartın tahakkuk etmesi gerekir. Herhangi bir
araştırmacı veya okuyucu fıkıh bilginlerinin had cezaları konusunda yazdıklarını okuyunca bunu farkeder ve bu suçlardan her birinin sübutu için suçu oluşturan unsurlara, suçluya, mağdura, suçun
mahalline, suçu çevreleyen koşullara, mekâna, muhakeme usulüne, ispata ve karar açıklamasına
ilişkin otuza yakın şart ileri sürüldüğünü tespit eder. Hâkim bütün bu şartlar tahakkuk etmedikçe had
cezasına hükmedemez. Tek bir şart dahi bulunmasa ceza, tazir cezasına döner. Cezanın uygulamasına ilişkin de pek çok şart olup, bunlar fıkıh kitaplarının tamamında eksiksiz beyan edilmiştir.
Şartların bu kadar artırılması had cezasına karar verilmesini zorlaştırmak ve bu cezaların caydırılık
fonksiyonu icra etmesiyle yetinilmek içindir. İslam Hukuku, insan hayatını ve insan haklarını korumak
konusunda son derece istekli olup, kan dökülmesini önlemek ve ruh ve bedenleri muhafaza etmek
için had cezalarını imkân ölçüsünde tatbik etmemeyi arzular. Nitekim, tarihte ve günümüzde had
cezalarını tatbik eden İslam ülkelerinin genelinde fiilî durum budur. Had cezalarının bu ülkelerde uygulanma istatistikleri göz atıldığında, had cezalarını uygulama oranının diğer cezaları nispetle binde
biri dahi bulmadığı görülmektedir.32 Nitekim [klasik dönem Hanefi hukukçularından el-Hidaye müellifi]
Merğînânî, “Bu cezaların konulmasının temel amacı caydırıcılıktır.” demiştir.33
6. Cezanın şüphe sebebiyle düşmesi. Bu, had cezalarından her biri için aranan şartların eksiksiz bir
şekilde bulunmasını tamamlayıcı bir tedbirdir. Bütün şartlar bulunmasına rağmen, suçun sübutuna
ilişkin ufacık bir şüphe bulunsa had cezası düşer. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.v.) “Elinizden geldiği sürece müslümanlara had cezalarını uygulamayın. Müslüman için küçücük de olsa bir mazeret bulsa29 Ebu Zehra, el-Cerîme, s. 113; Fethu’l-kadîr, IV, 112; ez-Zahîra, XII, 87; el-Ukûbe, s. 72, 223; el-Fıkhu’l-İslâmî ve edilletuhu, VII, 5281, 5285,
5362; el-Muğnî, II, 2185.
30 Buharî, VI, 2491, hadis no: 6409; Müslim, XI, 186; hadis no: 1688; Ebu Davud, II, 445; Nesâî, VIII, 65; İbn Mâce, s. 277, hadis no: 2547.
31 el-Hâvî, XVII, 121, 169; el-Mühezzeb, V, 445; el-Mu’temed fi’l-fıkhi’ş-Şâfiî, V, 198; Bidâyetü’l-müctehid, IV, 1734; et-Teşrî’u’l-cinâiyyü’l-İslâmî,
I, 52, 747; Ebu Zehra, el-Cerîme, s. 73, 113; Fethu’l-Kadîr, IV, 113; el-Fıkhu’l-İslâmî ve edilletuhû, VII, 5283.
32 Had cezalarından her birinin sübut ve uygulamasına yönelik şartlar için fıkhî mezheplerin literatürüne ve ansiklopedik eserlere bakılabilir.
33 el-Hidâye (Fethu’l-Kadîr içinde), IV, 112. Ayrıca bkz. ez-Zahîra, XII, 102, 143; el-Fıkhu’l-İslâmî ve edilletuhu, VII, 5313, 5340, 5360, 5665;
el-Ahkâmu’s-Sultâniyye, s. 213.
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nız onu serbest bırakın; çünkü devlet başkanının affetmek suretiyle hata etmesi cezalandırmak suretiyle hata etmesinden daha iyidir.” buyurmuştur. Bir diğer rivayete göre ise şöyle buyurmuştur: “Şüphe
bulunması halinde had cezalarını uygulamayın. Müslümanları elinizden geldiğince öldürmemek için
çare arayın.”34En ufak şüphe sebebiyle, suçlu için küçük de olsa bir mazeret bulunması durumunda,
düşürülmek had cezalarına özgü bir niteliktir. Hâkimin yanılarak had cezasını affetmesi, yanılarak cezalandırmaktan daha iyidir. Had cezası düştükten sonra gereği halinde tazir cezası uygulanabilir. Bu,
aşağıdaki sebepten dolayı had cezalarının tatbikini mümkün olan asgari seviyeye çekmek için güzel
bir çözüm olup, Zâhirîler haricindeki bütün fıkıh mezhepleri bu konuda ittifak halindedir.35
7. Haddi gerektiren suçlarda ceza, diğer suçların cezalarına nispetle çok daha ağırdır. Çünkü bu
suçlar kamu düzeni ve Allah hakkıyla ilişkili olup, şeriatın zaruri maksatlarıyla irtibatlıdır. Bu cezaların
tamamına yakını bedenidir. Sopadan başlar, el kesme ve sürgün/hapis ile devam eder. En ağırı ise
idam ve recm suretiyle ölüm cezasıdır. Ağır olduğu için uygulama şartları çok fazladır ve yukarıda
geçtiği üzere şüphe bulunması halinde düşer. Bu cezaların esas hedefi manevi olup, suç gerçekleşmeden önce sakındırma ve caydırma işlevi görür.
8. İspat zorluğu: Yukarıda zikredilen özellikler, had suçlarının mahkemede ispatını zorlaştırmıştır.
Bu suçların tanıklık ve ikrar/itiraftan başka ispat vasıtası yoktur. Bununla da yetinilmemiş, tanıklık
ve ikrar için ek şartlar getirilmiştir. Mesela had suçları konusundaki tanıklıkta tanıkların erkek olması
şartı vardır. Dolayısıyla bu suçlara dair kadınların tanıklığı hiçbir şekilde kabul edilmez. Ayrıca, zina
suçunda tanıkların sayısı dört olarak belirlenmiş olup, dört erkek tanıklık etmedikçe suç sabit olmaz.
Ahmed b. Hanbel ile Ebu Yusuf, had cezasının tanıklık ve ikrar yoluyla sübutu için aranan pek çok
şarta ek olarak, hırsızlık suçunda kişinin asgari iki kez ikrar etmesini şart koşmuştur. Hâkimin olaya
dair şahsi bilgisi ile haddi gerektiren suçların ispatı kabul edilmez. Diğer yandan Malikîlere göre zina
suçunun ispatında hamilelik gibi karinelere itibar edilmez, içki içme suçunun ispatında da içilen maddenin kokusuna veya içenin kusmasına itibar edilmez. Hanbelîlerin görüşü de böyledir. Dört mezhebe göre de had cezaları ne dava açan tarafın yeminiyle, ne de tanığın, olayı bizzat görgü şahidinden
dinlediğine dair tanıklığı ile sabit olur. Had suçlarında birinin olaya şahit olduğuna dair tanıklık ve bir
hâkimin diğerine gönderdiği mektup da kanıt değeri taşımaz. Bu son meselede Malikîlerin görüşü
farklı olup onlar, had cezaları ile diğer hukuk davalarını ayırmaksızın birinin olaya şahit olduğuna dair
tanıklık (şehâde ale’l-şehâde) ile olay hakkında bilgi sahibi olan bir hâkimin diğerine yazdığı mektubu
(kitâbu’l-kâdî) delil saymışlardır.
Haddi gerektiren suçların ispatının böylesine zorlaştırılması, had cezalarının uygulanmasını asgariye
düşürür ve çoğunlukla ceza tazir cezasına dönüştürülür. Özellikle de kazf haddi haricindeki had cezalarında zanlının suçu kabul ettikten sonra ikrarından dönmesi, had cezasını ittifakla düşürür. Ayrıca
fıkıh bilginlerinin çoğunluğuna göre, şarap kokusu ve kusma gibi karinelerle içki içme suçunda had
cezası sabit olmaz.36
9. Ebu Hanife’ye göre, kazf haddi haricinde tanıklığın kabulü için suçun zamanaşımına uğramaması
şart koşulmuştur. Ebu Hanife, takdiri hâkime bırakılan bir süre veya bir ay ya da altı ay geçtikten sonra
tanıklık teşebbüsünün taraflar arasındaki bir husumetten kaynaklanabileceği gerekçesiyle zamana-

34 Tirmizî, IV, 688 (Tirmizi hadisi merfu ve mevkuf olarak rivayet etmiştir. Mevkuf rivayet diğerinden daha sahihtir); İbn Mâce, II, 850; Hâkim, IV,
383 (Hâkim hadisin sahih olduğunu söylemiştir), Beyhakî, VIII, 238.
35 et-Teşrî’u’l-cinâiyyü’l-İslamî, II, 673; ez-Zahîra, XII, 62; el-Ukûbe, s. 150; el-Fıkhu’l-İslamî ve edilletuhû, VII, 5352.
36 Fethu’l-Kadîr, IV, 113, 117, 184, 187, 199; ez-Zahîra, XII, 57, 174; el-Fıkhu’l-İslamî ve edilletuhû, VII, 5371, et-Teşrî’u’l-cinâiyyü’l-İslamî, II,
702 vd., 704, 824 vd, Ebu Zehra, el-Cerîme, 75; Bidâyetü’l-müctehid, IV, 1726, 1771 vd., el-Muğnî, II, 2204.

şımını tanıklığa engel saymıştır.37 Yine Ebu Hanife ve İmam Muhammed, sarhoşluk ve şarap kokusu
kaybolduktan sonra da birinin içki içtiğine dair tanıklığı kabul etmemek suretiyle, içki içme suçunda
da zamanaşımı dikkate almışlardır.38
10. Hanbelîlerin aksine fıkıh bilginlerinin çoğunluğuna göre, suçlunun tövbesi, had cezasının tatbikine etki etmez. Eşkıyalık ve irtidat suçlarında ise tövbe kabul edilir, ancak bu konuda fıkıh bilginlerinin
zikrettiği bazı ayrıntılar vardır.39
11. Had cezaları, şeriatın zaruri maksatları ile irtibatlıdır. İrtidat haddinde dinin korunması, eşkıyalık
haddinde canın korunması, içki içme haddinde aklın korunması, zina ve kazf haddinde neslin ve
namusun korunması, hırsızlık ve eşkıyalık haddinde malın korunması amaçlanır. Diğer yandan had
cezaları, şeriatın genel (kamuya yönelik) maksatları ile de irtibatlıdır. Devlete karşı isyan ve eşkıyalık
haddinde güvenliğin korunması, diğer had cezalarında ise, toplumun korunması amaçlanır. Tek bir
had cezasında birden çok maksat da birleşebilir.40
Suçlar, bazı suçların had cezaları sınıfı altına alınmasının pratik sonuçları had cezalarının caydırma,
ıslah etme ve suçun psikolojik saikleriyle mücadele etme, suça teşebbüsü asgariye indirme ve tekrarının önüne geçme gibi kamu yararını sağlayan ve toplumun haklarını koruyan nitelikteki hedeflere
yönelik olduğunu göstermektedir.
2. Kısas ve Diyet Suçlarının Gerektirdiği Sonuçlar
Kısas ve diyeti gerektiren suçlar, had cezaları ile tazir cezaları arasındaki ara kategoridir. Bundan
dolayı bazı sonuçları had cezaları ile örtüşürken, bazı sonuçları da tazir cezaları ile örtüşür. Bazı
sonuçlar ise, sadece bu suç türüne özgüdür. Şimdi bu sonuçları beyan edelim:
1. Kısas ve diyet suçları kul haklarına yönelir; çünkü saldırı doğrudan bireye yönelik olup, bundan birey
büyük zarar görür. Bundan dolayı İslam Hukuku bu tarafı dikkate alarak, bu suçlarda kul hakkını Allah
hakkına ve dolaylı olarak toplum ve ümmet hakkına daha baskın tutmuştur. Bu sebeple kısas ve diyeti gerektiren suçları, haddi gerektiren suçlardan ayıran önemli sonuçlar vardır. Mesela, kısas ve diyet
suçlarında bizzat mağdur veya velisi tarafından dava açılması gerekir. Mağdurun veya velisinin suçluyu
affetme yetkisi vardır. O veya başkası, cezayı düşürme hakkına sahiptir. Bu suçlarda suçlunun affı (veya
kısasın diyete dönüştürülmesi) için aracılık edilebilir. Bu suçlarda, cezayı engellemek, taraflar arasında
barışı tesis etmek için, kısas cezasının diyete dönüştürülmesi veya tamamen düşürülmesi suretiyle,
canların ve beden bütünlüklerinin korunabilmesi için sulh yolu aramaya teşvik edilmiştir. Allah (c.c.) şöyle
buyurmaktadır: “…Bununla birlikte biz, haksız yere öldürülen kişinin velisine [kısas veya diyet talebiyle
ilgili] yetki verdik. Bu konuda yetki verilen kişi kendince adaleti gerçekleştirmek adına bir kişiye karşılık iki
kişi veya daha fazla kişiyi öldürmek gibi bir aşırılığa kaçmasın. Çünkü o kişiye böyle bir yetki verilmekle
gerekli yardım zaten yapılmıştır.” (el-İsrâ, 33) “…Bununla birlikte, maktulün kardeşi/velisi veya yakını tarafından bir bağışlama söz konusu olursa bu durumda örfe ve teamüle uygun hareket edilmeli, maktulün
velisine itirazsız olarak diyet ödenmelidir. Kısas hükmündeki bu esneklik, Rabbinizin size tanıdığı bir
kolaylık ve aynı zamanda bir rahmettir.” (el-Bakara, 178) Buhârî bu ayetin tefsirinde İbn Abbas’ın şöyle
dediğini nakletmiştir: “ayette sözü edilen af, diyetin kabul edilmesidir. [“örfe ve teamüle uygun hareket
37 Fethu’l-Kadîr, IV, 161, 165; et-Teşrîu’l-cinâiyyü’l-İslâmî, II, 705, 706; Ebu Zehra, el-Cerîme, s. 62; el-Fıkhu’l-İslamî ve edilletuhu, VII, 5377.
38 Fethu’l-Kadîr, IV, 179.
39 el-Fıkhu’l-İslâmî ve edilletuhu, VII, 5285, 5523, 5527, 5562; ez-Zahîra, XII, 133, 272; Bidâyetü’l-müctehid, IV, 1761; et-Teşrî’u’l-cinâiyyü’lİslâmî, II, 850, 886.
40 ez-Zahîra, XII, 47.
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edilmeli” diye çevrilen] fe’ttibâ’un bi’l-ma’rûfifadesini ise, “diyet örfe uygun miktarda talep edilmeli ve
güzellikle ödenmelidir” diye açıklamıştır.41 Hiç olmazsa, öldüren kişinin hayatının korunması ve hakkın
düşürülmesi için kısas cezasının affedilmesi müstehap görülmüştür. Enes b. Malik’in bu konuda şöyle
dediği nakledilmiştir: “Benim gözlemleyebildiğim kadarıyla Allah Resulü’ne (s.a.v.) kısas hükmünü içeren hangi mesele getirilmişse, Hz. Peygamber mağdurdan [cezayı tatbik etmeden önce] affetmesini
talep etmiştir.”42 Kısas cezasının düşmesi için maktulün velilerinden yalnızca birinin affetmesi yeterli olur;
çünkü kısas cezasının parçalanma imkânı yoktur. Bundan dolayı hâkim, had cezalarının aksine, kısası
gerektiren suçlarda nihai kararını vermeden önce mağdura veya yakınlarına affetme önerisinde bulunur.43
2. Öldürme sebebiyle olan kısas ve diyet suçlarının, hikmet sahibi Şari’ tarafından önceden belirlenmiş cezası vardır. [Organ kesme, göz çıkarma gibi] vücut bütünlüğüne karşı işlenen suçlar da kısas
veya diyetle cezalandırır. Yaralamalarda ise kısas ve diyet olmayıp, miktarı hâkim tarafından belirlenecek olan erş/hükümet-i adl vardır. Ancak cezanın belirlenmesinde, suç ile ceza arasındaki eşitlik
göz önünde bulundurulmalıdır. Çünkü kısasın manalarından biri eşitliktir.
İslam Hukuku, öneminden ve can ve bedenle ilişkisinden dolayı kısas ve diyet cezalarını meşru kılmıştır. Canın ve vücut bütünlüğünün korunup gözetilmesi ve bu konuda genellikle insanların birbirine
eşit tutulması İslam Hukuku’nun temel amaçları arasında yer alır. Can ve vücut bütünlüğünün dokunulmazlığı ve buna yönelecek olan her türlü saldırının önlenmesi için kısas ve diyet cezaları hadler
gibi şeriat tarafından belirlenmiştir. Dolayısıyla hâkimin, alternatif bir ceza belirleme yetkisi yoktur.
Onun yetkisi, şeriat tarafından belirlenmiş olan cezaya imza koymakla sınırlıdır. Belirlenmiş cezayı
kaldırıp yerine başka bir ceza koyamayacağı gibi, velinin veya mağdurun affetmesi haricinde cezanın
tatbikini de durduramaz. Ayrıca suçun oluşması için gereken şartlar eksiksiz bir şekilde mevcut olunca hafifletici sebepler de kabul edilmez.44
3. Bazı hükümler bakımından kısas ve diyet cezaları ile had cezaları birbiriyle örtüşür. Bu hükümlerden biri şudur: Kısas ve diyet suçlarının sübutu için aşağı yukarı had cezaları kadar çok şart aranır.
Kısas ve diyet cezaları, genellikle şüphe bulunması halinde düşürülür. İslam hukuku, kısas ve diyetin
ispatını zorlaştırarak iki erkeğin tanıklık etmesini şart koşmuş ve kadınların ve çocukların tanıklığını reddetmiştir. Ancak Malikîler, sadece çocukların bulunduğu bir ortamda gerçekleşen bir olayda
suçun sübutu için, mümeyyiz küçüklerin birbiri aleyhindeki tanıklığını geçerli saymıştır. Bir rivayete
göre Ahmed b. Hanbel de olay yerinden ayrılmadan önce, tanıklık etmeleri halinde, küçüklerin yaralama suçlarındaki tanıklığını geçerli saymıştır. Üçüncü rivayete göre ise, küçük asgari on yaşında
ise tanıklığını geçerli saymış, Hanbelî mezhebine mensup bazı hukukçular, onun bu görüşünü had
ve kısas dışındaki suçlara özgü kılmıştır. Yine Malikîlerin aksine, fıkıh bilginlerinin çoğunluğu, birinin
görgü tanığı olduğuna dair olan dolaylı tanıklığı kabul etmemişlerdir. Diğer yandan fıkıh bilginleri, hâkimin olaya dair kendi bilgisiyle kısas ve diyet suçunun sabit olmayacağı hususunda ittifak halindedir.
Yine fıkıh bilginlerinin çoğunluğu, bir hâkimin diğerine gönderdiği mektubun bu suçlarda delil değeri
taşımayacağı görüşündedir. Malikiler ise, bir hâkimin diğerine gönderdiği mektubun had ve kısas
cezalarında özel şartlarla kabul edileceğini savunmuşlardır.45
41 Buhârî, VI, 2323, hadis no: 6487.
42 Ebu Davud, II, 278; Nesâî, VIII, 33; İbn Mâce, s. 293, hadis no: 2692.
43 el-Hâvî, XV, 355, 363; el-Mühezzeb, V, 68; er-Ravda, IX, 239; Muğni’l-muhtâc, IV, 48; el-Mu’temed fi’l-fıkhi’ş-Şâfiî, V, 289; Ebu Zehra, elCerîme, s. 55; et-Teşrî’u’l-cinâiyyü’l-İslâmî, I, 53; Fethu’l-Kadîr, IV, 112, VIII, 265; ez-Zahîra, XII, 271; el-Ukûbe, 400; el-Fıkhu’l-İslâmî ve edilletuhu,
VII, 5660 vd., 5689; Bidâyetü’l-müctehid, IV, 1662.
44 et-Teşrî’u’l-cinâiyyü’l-İslâmî, I, 53; Ebu Zehra, el-Cerîme, s. 113; ez-Zahîra, XII, 317; Fethu’l-Kadîr, VIII, 270, 300, el-Ukûbe, s. 264.
45 Fethu’l-Kadîr, VIII, 300 vd., ez-Zahîra, XII, 285, 331; el-Muğnî, II, 2033, 3039, 3073; et-Teşrî’u’l-cinâiyyü’l-İslâmî, II, 694, 704; el-Fıkhu’lİslâmî ve edilletuhu, VII, 5611, 5796; el-Ukûbe, s. 313; Bidâyetü’l-müctehid, IV, 1650.

Kısas ve diyet suçları ile had suçları, suçlunun tövbesinin hâkim kararını etkilememesi ve her iki ceza
türünün de ağır olması konularında da birbiriyle örtüşür. Diğer yandan, canı korumak için idam cezasını öngören kanunlar ve hukuk sistemleriyle de örtüşür. Kısas ve diyet cezalarının meşru kılınması
ile hedeflenen amaç, caydırmak, ıslah etmek, zaruri maksatları korumak ve bu suçlara iten psikolojik
saiklerle mücadele etmektir.
4. Kısas ve diyet suçlarında fıkıh bilginleri kasıt ve hatayı birbirinden ayırmışlardır. Mâlikiler ayrımı
bu ikisiyle sınırlı tutarken, fıkıh bilginlerinin çoğunluğu bunlara kasıt benzeri diye üçüncü bir kategori
eklemişlerdir. Hanefiler bu üçüne “hata sayılan” ve tesebbüben öldürme” diye iki kategori daha eklemişlerdir. Sonuç olarak46 bu tasnifin, suçun ispatı, şartları, ceza, keffaret, günah vb. hususlarda pek
çok pratik sonucu vardır.
3. Tazir Suçlarının Gerektirdiği Sonuçlar
Tazir suçları pek çok olup belli bir sayıya indirgenemezler. Bu suçların bir kısmı Allah hakkı, kamu düzeni, toplum ve ümmet hakkı ile; bir kısmı ise bireysel haklarla ilişkilidir. Fakat her iki türün de sonuçları
bazı istisnalar haricinde birbiriyle tamamen örtüşür. Tazir cezaları şeriat tarafından belirlenmemiş olup,
cezanın miktarını ve türünü belirleme yetkisi yöneticilere ve onları temsilen hâkimlere bırakılmıştır.
Tazir suçlarından çoğu için mağdur tarafından dava açılması gerekir. Allah hakkı ve kamu düzeni için
meşru kılınan tazir cezaları bu hükmün haricinde olup, bu suçlarda hisbe davası ve hisbe şahitliği
kabul edilir. Herhangi bir şikayet veya şahitlik olmaksızın savcılık tarafından re’sen de dava açılabilir.
Tazir cezaları genellikle affedilebilir, sulh için aracılık edilebilir, düşürülebilir. Şartları diğer cezalara
nispetle daha azdır. Bu suçlarda ceza, şüphe sebebiyle düşmez. Suçun isbat yolları ağırlaştırılmamıştır. Şahitlik, ikrar, karine, görgü şahitliği üzerine şahitlik, bilirkişi raporu ve gözlem raporu gibi ispat
vasıtaları geçerlidir. Hâkimin bilgisiyle ispat edilemeyeceği hususunda ittifak vardır. Bu suçların sübutunda şahitlik ve ikrara ilişkin şartlar da ağırlaştırılmamıştır. Bazı tazir suçlarında zamanaşımı dikkate
alınır ve zamanaşımı durumunda sabit olmazlar. Tazir suçlarının düşürülmesinde tövbe ittifakla etkilidir. Bu suçların cezası genellikle had, kısas ve diyet suçlarından daha hafiftir.
Tazir suçlarında cezanın türünü ve miktarını belirlemek konusunda hâkimin çok geniş takdir yetkisi
vardır. Hâkim cezayı belirlerken, suçun ve suçlunun koşullarını da dikkate alır. Buna bağlı olarak,
cezayı en alt sınıra çekebileceği gibi, en üst limite de çıkarabilir. Ayrıca cezanın uygulanmasını emredebileceği gibi, uygulamayı durdurma/erteleme yetkisine de sahiptir.47
B. Suçların Alt Tasniflerinin Sonuçları
Birinci bölümde suçların bazı özel itibarlarla yapılan alt tasnifleri beyan edilmişti. Bu tasniflerden her
birinin hayata, uygulamaya ve yargılamaya ilişkin bazı önemli sonuçları vardır.
1. Suçlunun Kastına Göre Suç Tasnifinin Pratik Sonuçları
Suçlunun kastına göre suçlar, kastedilen ve kastedilmeyen suçlar olarak ikiye ayrılmakta olup, bu
ayrımın pratik sonuçları şunlardır:
1. Kastedilen suçlarda mağdura saldırı amacı eksiksiz bir şekilde mevcut olup bu suçlar, kasten veya
kasta benzer bir şekilde işlenmiş olabilir. Bu nitelikteki suçlar, failin suçu işlemeye meylettiğini gösterir.
46 Fethu’l-Kadîr, VIII, 244, 253; ez-Zahîra, XII, 279; et-Teşrî’u’l-cinâiyyü’l-İslâmî, II, 464 vd., II, 52; el-Fıkhu’l-İslamî ve edilletuhu, VII, 5558, 5617,
5698, 5733; Bidâyetü’l-müctehid, IV, 1688; el-Muğnî, II, 2154.
47 Bir önceki dipnotta adı geçen kaynaklara bakınız.
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Kastedilmeyen suçlarda ise saldırı kastı tam mevcut değildir. Bundan dolayı bu suçlar, hatadır veya
hata olarak değerlendirilir. Bu suçlarda failin suça meylettiğini gösteren bir emare yoktur.
2. Kasıt barındıran suçlar, suçlu tövbe etmez veya Allah onu bağışlamazsa, günahı ve Allah önünde
dinî-uhrevî sorumluluğu içerir. Kasıt barındırmayan suçlarda ise günah yoktur. İhmalkârlık ve ihtiyata riayet
etmemek haricinde dinî bir sorumluluk da yoktur. Bu durumda kişi, öldürmeyi kastetmediği sürece öldürme suçu işlemiş sayılmaz. Bunun gerçekten böyle olup olmadığının bilgisi ise Allah ile kendi arasındadır.
3. Kasıt unsurunu barındıran öldürme ve yaralama suçları suret ve mana bakımından kısası gerektirip bu suçların cezası ağırdır. Kasıt unsuru barındırmayan suçlar ise, sadece mana bakımından
kısası gerektirir. Bu da diyet vb. cezalar olup48 kısasa nispetle ceza hafifletilmiştir.
4. Kastedilen suçlarda kasıt unsuru eksiksiz bir şekilde bulunmadığı zaman ceza uygulanmaz. Kastedilmeyen suçlarda ise kişi sırf ihmalinden ve ihtiyata riayet etmediğinden dolayı cezalandırılır.
2. Ortaya Çıkış Vaktine Göre Suç Tasnifinin Pratik Sonuçları
Ortaya çıkış vaktine göre suçun sınıfları, meşhud cürüm (suçüstü) ve gayri meşhud cürümdür (suçüstü olmayan). Bu tasnifin pratik sonuçları şunlardır:
1. İspat açısından: Haddi gerektiren suçlarda, Malikîler haricinde, fıkıh bilginlerinin çoğunluğuna
göre, aslî tanıklık şartı aranır. Bu da, tanıkların olaya vuku zamanında bizzat tanık olup, suçluyu suç
işlediği esnada görmüş olmalarıyla mümkün olur. Dolayısıyla haddi gerektiren suçlarda, kendisinin
değil de başka birinin olayın görgü tanığı olduğuna ya da olayı görgü tanığının kendisinden dinlediğine tanıklık etmek geçerli olmaz. Ancak İmam Malik, tanıkların hâkim huzurunda görgü tanıklarından
duyduklarını nakletmeleri suretiyle olan, başkasının tanıklığına tanıklık etmeyi geçerli saymıştır.49
2. İyiliği emretme, kötülüğü yasaklama ilkesi açısından: Bir kimse suç işlediği sırada görüldüğü zaman, olaya tanık olan kişilerin güç kullanarak onu suç işlemekten alıkoyması ve engel olmak için
yetecek miktarda güç kullanması gerekir. Bu konuda, suçun, hırsızlık gibi birey hakkına saldırı niteliği
taşıması ile içki içme ve zina etme gibi, toplum hakkına saldırı niteliği taşıması arasında fark yoktur.
Bu, geniş anlamda “meşru müdafaa hakkı” denilen şeydir. Gayri meşhud olan cürümlerde ise, iyiliği
emretme ve kötülüğü yasaklama ilkesini tatbik imkânı yoktur.50
Bu konuda esas olan delil, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) şu buyruğudur: “Sizden her kim çirkin bir fiil
görürse onu eliyle düzeltsin. Buna gücü yetmezse diliyle düzeltsin. Buna da gücü yetmezse kalben
buğzetsin. Bu sonuncusu imanın en zayıf göstergesidir.”51
3. Olumlu ve Olumsuz Suç Tasnifinin Pratik Sonuçları
1. Bu tasnifin temel sonucu, bir fiilin öldürme suçu sayılıp sayılmaması konusunda mezhepler arasındaki görüş ayrılığına işaret etmesidir. İmam Malik, Şâfiî ve Ahmed b. Hanbel, olumsuz suçu eksiksiz
bir suç olarak değerlendirmiştir. Mesela; kişi, birini hapsedip ona yiyecek ve içecek vermese ya da
soğuk havada ısıtmasa ve adam açlıktan, susuzluktan veya soğuktan ölse onu öldürmek için böyle
yapmışsa katil sayılır. Buna karşın, Ebu Hanife bu fiili öldürme saymaz ve bu fiili eksik suç olarak
48 Ebu Zehra, el-Cerîme, s. 108; et-Teşrî’u’l-cinâiyyü’l-İslâmî, I, 54.
49 Bedâi’u’s-sanâi’, VII, 49; Nihâyetü’l-muhtâc, VIII, 307; el-Mühezzeb, II, 355; el-İknâ’, IV, 407, 477; el-Müdevvene, XVI, 45; Mevâhibü’l-Celîl,
VI, 198; et-Teşrî’u’l-cinâiyyü’l-İslâmî, I, 55, II, 703-704.
50 et-Teşrî’u’l-cinâiyyü’l-İslâmî, I, 55.
51 Hadisin kaynakları yukarıda geçmiştir.

değerlendirir. Öğrencileri Ebu Yusuf ve İmam Muhammed, bu konuda ondan ayrılarak bu fiili kasten
öldürme kabul etmişlerdir. Çünkü böyle bir durumda kişiyi ihtiyaç duyduğu şeylerden mahrum bırakmanın ölümle neticeleneceği aşikârdır. Bu konuda beşeri kanunlarda yer alan düzenlemeler fıkıh
bilginlerinin çoğunluğunun görüşüne uygundur.52
2. Olumlu suçta sorumluluk hem dini hem dünyevidir. Dolayısıyla suçlu hem Allah önünde, hem de
yargı önünde hesap verir. Fıkıh bilginlerinin çoğunluğuna göre olumsuz suç da böyledir. Ebu Hanife’ye göre, birinin ölümüne sebep olan “fiilden kaçınma” suçu, sadece dinî ve vicdanî sorumluluğu
gerektirir. Çünkü din kardeşliğinin gerektirdiği bir yükümü yerine getirmemiştir. Çünkü Hz. Peygamber
(s.a.v.) şöyle buyurmaktadır: “Kendiniz için istediğinizi din kardeşiniz için de istemedikçe hakikî anlamda iman etmiş olmazsınız.”53
4. İşleniş Niteliğine Göre Suç Tasnifinin Pratik Sonuçları
İşleniş niteliğine göre suçların muvakkat olan (kısa süreli) ve muvakkat olmayan (süreci gerektiren)
diye ikiye ayrıldığını söylemiştik. Had, kısas ve diyet cezaları ile tazir cezalarının bir bölümü, muvakkat suçlardır. Çünkü belirli bir süre zarfında işlenip nihayet bulur. Muvakkat olmayan suçlar ise, bazı
tazir cezaları ile sınırlı olup bu ayrımın başlıca pratik sonuçları şunlardır:
1. Özellik Açısından: Muvakkat suçların her bir türü için özel bir mahkeme olup dava orada görülür. Muvakkat olmayan yani yenilenip devam etme niteliği bulunan suç hangi mahkemenin sorumluluk alanında gerçekleşmişse dava o mahkemede görülür. Çünkü bu suç, farklı mekânlarda işlenmeye elverişlidir.
2. Zamanaşımı Açısından: Muvakkat suçlarda dava açma imkânını ortadan kaldıran zamanaşımı süresi suçun ilk işlendiği zamandan başlar. Muvakkat olmayan suçlarda ise süre, yenilenme ve devam
etme halinin bittiği andan itibaren başlar.
3. Kanuni Düzenlemenin Tatbiki Açısından: Muvakkat suçlara, işlendiği sırada yürürlükte olan yasa
hangisiyse o tatbik edilir. Suç vuku bulduktan sonra yayınlanan yasa ona sirayet etmez. Muvakkat
olmayan suçlarda ise, yeni kanuni düzenlemenin yürürlüğe girdiği sırada suç henüz tamamlanmamış
olup devam ediyorsa, yeni çıkan yasa bu suçlara tatbik edilir.
4. Yasanın Gücü Açısından: Muvakkat suçlarda hüküm, sadece mahkemeye sunulan olay hakkında
çıkmış sayılır. Mahkemeye sunulmamış başka olaylar da varsa, karara bağlanan olayla aynı türden
olsa dahi karar onları kapsamaz. Karar verildikten sonra gerçekleşen olaylar da böyledir. Muvakkat
olmayan suçlarda ise hüküm, olayların bir kısmı mahkemeye sunulmamış olsa dahi dava açılmasının
öncesindeki bütün olayları kapsar. Çünkü bu tür suçlarda gerçekleşen olayların tamamı tek bir suç
teşkil eder. Karar açıklandıktan sonra gerçekleşen olaylara gelince, önceki suçun devamı değil; yeni
bir suç ise, bunun için yeni bir dava açılması mümkündür.54
5. Toplum ve Bireyle İlişkisine Göre Suç Tasnifinin Pratik Sonuçları
Bu itibarla suçlar, had cezaları ile bazı tazir cezaları gibi, salt topluma karşı işlenen ya da toplum hakkının daha baskın olduğu suçlar ve kısas, diyet ve bazı tazir suçları gibi, bireye karşı işlenen suçlardır.
Bu tasnifin pratik sonuçları had, kısas, diyet ve tazir suçlarında zikri geçen sonuçların aynısıdır.

52 et-Teşrî’u’l-cinâiyyü’l-İslâmî, I, 56; el-Fıkhu’l-İslamî ve edilletuhu, VII, 5655.
53 Buharî, I, 14, hadis no: 13; Müslim, II, 16, hadis no: 45; Ayrıca bkz. Feyzu’l-Kadîr, VI, 433.
54 et-Teşrî’u’l-cinâiyyü’l-İslâmî, I, 61.
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6. Doğasına Göre Suç Tasnifinin Pratik Sonuçları
Bu itibarla suçlar, devlete karşı isyan gibi, siyasî düşünce suçları ve adi suçlardır. Bu tasnif bir öncekinin tersi olup başlıca pratik sonuçları şunlardır:
1. Siyasi düşünce suçu işleyen kişi, gerçekte suçlu sayılmaz ve suç işleme ve saldırı kastı da taşımaz. Sadece yönetim düzenine veya yöneticilere muhalif ictihad ve yorumu doğrultusunda hareket
eder. Teşebbüs ettiği bu hareket ile suç işlemeyi, başkalarına eziyet etmeyi ve şahsi bir çıkar elde
etmeyi hedeflemez.
2. Siyasi düşünce suçlarında, şayet askeri güç kullanılmış ve savaş teşebbüsü olmuşsa uygulanacak ceza, onlarla savaşılmasıyla sınırlıdır. İsyancı, savaştan kaçınır veya geri çekilirse savaşın
durdurulması gerekir.
3. İsyancılara savaştan önce, savaş sırasında ve savaştan sonra müslüman muamelesi yapılır. Savaşın gerektirdiği şeyler haricinde önceki haklarına eksiksiz sahip olurlar. Savaşa teşebbüs etmedikleri
sürece kendilerine savaş açılmaz, yaralıları ölüme terk edilmez, esirleri öldürülmez, malları mübah
sayılmaz. Savaşın [sulh ile] bitmesi halinde malları kendilerine teslim edilir.
4. Siyasi suçlu sadece başkalarının malını gaspetmek gibi, savaşın gerektirmediği fiillerinden dolayı
sorumlu tutulur.
Beşeri kanunlar siyasi suçlunun yargılama usulünde bazı özel uygulamalara yer vermişler; öldürme
ve idam cezasını men etmişlerdir. Çünkü o, düşünce suçlusudur.55
7. Suçlunun Fiiline Göre Suç Tasnifinin Pratik Sonuçları
Bu itibarla suçlar mübaşeret suçları ve tesebbüben işlenen suçlar olarak ikiye ayrılır. Bu taksimin
pratik sonuçları şunlardır:
1. Öldürmede keffaret: Tesebbüben öldürmede, kişi ölüme sebep olan fiili kasten yapmış olsa dahi
keffaret yoktur. Öldürme suçunda keffaret, köle azat etmek veya aralıksız iki ay oruç tutmak ya da
altmış fakiri doyurmaktır. Bununla birlikte hata ile; yani öldürme kastı olmaksızın öldürmede, diyetle
birlikte keffaret vardır. Bu, Hanefilere göre böyledir. Şafiîlere göre ise, hata ile öldürmede keffaret
gerektiği gibi, kasten öldürmede de gerekir. Kısas uygulansa bile hüküm budur. Ayrıca kasten öldürmenin mübaşeret yoluyla veya - yalancı şahitlik ve trafik kazasında ölüme sebebiyet vermek gibi
- tesebbüben olması arasında da fark yoktur. Suçun olumlu veya - yiyecekten ve içecekten mahrum
bırakarak açlıktan veya susuzluktan birinin ölümüne yol açmak gibi - olumsuz olması da birbirine eşittir. Birine zehirli bir yiyecek vermek, haksız bir şekilde kendisine ait olmayan bir arsaya kuyu kazmak,
birini suç işlemeye zorlamak ve yalancı şahitlik etmek tesebbüben işlenen suçlara örnek verilebilir.56
2. Miras: Fıkıh mezhepleri “Katil mirasçı olmaz”57 veya “Katilin mirası yoktur.”58 hadisinde geçen öldürme sebebiyle hangi öldürenin mirastan mahrum bırakılacağı konusunda görüş ayrılığına düşmüşlerdir.
Şâfiîler, kendisine miras bırakacak olan birini öldüren kişinin kapsamını alabildiğine genişleterek, “Hangi

55 ez-Zahîra, XII, 6; et-Teşrî’u’l-cinâiyyü’l-İslâmî, I, 64 vd.; II, 857 vd., Ebu Zehra, el-Cerîme, s. 115 vd.
56 el-Mu’temed, V, 274, 327; Ebu Zehra, el-Cerîme, s. 110; Fethu’l-Kadîr, XVIII, 249, 251, 253.
57 Ebu Davud, II, 496; İbn Mâce, II, 913; Tirmizi, VI, 296; Dârekutnî, IV, 96, 237; Dârimî, II, 841. Tirmizi hadisi şöyle rivayet etmiştir: “Katilin
mirastan hiçbir payı yoktur.”
58 Muvatta, s. 540; Bedâi’u’l-metn, II, 228; Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 49; Dârekutnî, IV, 95; Beyhakî, IV, 220; VIII, 38.

nitelikte ve türü ne olursa olsun, kendisine miras bırakacak birini öldüren hiç kimse ona mirasçı olamaz. Kasten veya hata ile; mübaşereten veya tesebbüben; haklı veya haksız; kendi seçimiyle veya zor
altında; mükellef veya değil olması arasında fark yoktur. Çünkü hadisteki ifade geneldir.” demişlerdir.
Malikîler ise, hadisteki katilin kapsamını iyice daraltarak, “Mirastan mahrum bırakan öldürme, kasten
ve haksız yere öldürmedir. Mübaşeret ile tesebbüp arasında fark yoktur. Hadiste geçen katil kelimesi,
“öldürmeye azmettireni, teşvik edeni, ortaklık edeni, yemeğe zehir koyanı, yalancı şahidi, mülcî ikrahı,
öldürmek kastıyla birinin geçtiği yola çukur kazanı, çarpıp ölmesi için birinin yoluna taş koyanı vb. kapsar. Çünkü bütün bu durumlarda öldürme kastı mevcuttur. Hata ile öldürme, haklı bir sebeple öldürme,
küçüğün veya akıl hastasının öldürmesi ise kasıt ve haksız fiil bulunmadığı için mirasa mani değildir.”
demişlerdir. Hanefiler ise şöyle demişlerdir: “Mirasa mani olan öldürme, kısas veya keffaret cezasının
iliştiği öldürmedir. Bu da kasten öldürme, kasta benzer öldürme ve hata ile öldürmedir. Haklı bir sebebe dayanarak öldürme, nefsi müdafaa esnasında öldürme, tesebbüben öldürme ve mükellef olmayan
kişinin öldürmesi durumunda ise, mirastan mahrumiyet söz konusu olmaz.” Hanbelîlerin görüşü ise
şudur: “Mirasa mani olan öldürme haksız bir sebeple öldürmedir. Bu, kasten öldürmeyi, kasta benzer
öldürmeyi, hata ile öldürmeyi, tesebbüben öldürmeyi ve mükellef olmayan kişinin öldürmesini kapsar.”59
Özetle üç mezhep, öldürmenin mübaşeretle veya tesebbüben oluşuna bakmaksızın öldüreni mirastan mahrum bırakırken; Hanefîler tesebbüben değil; mübaşeretle öldüren kişinin mirastan mahrum
kalacağını savunmuşlardır.
3. Hanefiler haricindeki fıkıh bilginleri, mübaşeretle ve tesebbüben gerçekleşen hırsızlık suçları arasında fark görmezler.60 Hırsızlıkta suç ister mübaşeret ile ister tesebbüben gerçekleşsin ceza gerekir.
Tesebbüben hırsızlığa şu örnek verilebilir: Hırsız, çaldığı malı saklı olduğu yerden bizzat kendisi
çıkarmaz; ama yaptığı fiil malın oradan çıkmasına sebep olur. Mesela; çaldığı malı bir hayvanın sırtına yükleyip sürer ve malı saklı olduğu yerden dışarı hayvan çıkarır veya çaldığı eşyayı kuvvetli bir
rüzgâra bırakır ve eşyayı dışarı bu rüzgâr uçurur veya bir kuşun kanadına bağlar ve eşyayı dışarı kuş
çıkartır ya da bir küçüğe veya aklı gidip gelen birine malı çıkarmasını emreder ve o çıkartır.61

59 el-Ferâiz ve’l-mevârîs ve’l-vasâyâ, s. 86; Ebu Zehra, el-Cerîme, s. 110.
60 et-Teşrî’u’l-cinâiyyü’l-İslâmî, II, 765; Fethu’l-Kadîr, VIII, 252, 253; el-Fıkhu’l-İslâmî ve edilletuhu, VII, 5632, 5637.
61 Fethu’l-Kadîr, IV, 243 vd., Keşşâfu’l-kınâ’, IV, 80; Nihâyetü’l-muhtâc, VII, 437; Mevâhibü’l-Celîl; VI, 308; et-Teşrî’u’l-cinâiyyü’l-İslâmî, II, 777.
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Sonuç
Bu başlıkta araştırmanın özeti, ulaşılan sonuçlar ve bazı önerilere yer verilecektir.
A. Araştırmanın Özeti ve Sonuçları
1. İslam Ceza Hukuku hayra ve şerre eğilimli olan insan fıtratıyla uyum halindedir. Çünkü fıtrat, kurala
karşı gelme eğilimi arttığında, ıslah ve eğitim amacıyla engellenmeye ve caydırılmaya ihtiyaç duyar.
Allah’ın peygamberlerine gönderdiği şeriatların peşi sıra gelen, beşerî kanun ve hukuk sistemleri de
bu amaçta Allah’ın gönderdiği şeriatla örtüşmüştür.
2. Suçlar çok çeşitli olduğu, cezalar da ilahi adaleti gerçekleştirmek ve işlenen suça denk olmak için
suçlara paralel olarak çok çeşitli olmuştur.
3. Fıkıh bilginleri, cezanın büyüklüğüne göre suçları şu şekilde sınıflamıştır:
a) had cezasını gerektiren suçlar: zina, kazf, içki/şarap içme, hırsızlık, eşkıyalık, devlete karşı isyan, irtidat
b) Kısası, diyeti veya erşi (hükûmet-i adl) gerektiren suçlar.
c) Taziri gerektiren suçlar, ki bu suçlarda cezayı hâkim belirler.
4. Fıkıh bilginleri farklı itibarlarla da suçları tasnife tabi tutmuşlardır:
a) Suçlunun kastına göre suçlar, kastedilen ve kastedilmeyen diye ikiye ayrılır.
b) Suçun ortaya çıkış vaktine göre, “meşhud cürüm” (suçüstü) ve “gayri meşhud cürüm” (suçüstü
olmayan) diye ikiye ayrılır.
c) Suç fiiline göre, olumlu ve olumsuz diye ikiye ayrılır.
d) İşleniş şekline göre, muvakkat olan ve olmayan diye ikiye ayrılır.
e) Toplum ve fertlerle ilişkisine göre, topluma karşı işlenen suçlar ve bireye karşı işlenen suçlar diye
ikiye ayrılır. Topluma karşı işlenen suçlar Allah hakkı, bireye karşı işlenen ise kul hakkıdır.
f) Suçun doğasına göre suçlar, siyasi ve adi suç diye ikiye ayrılır.
g) Suçlunun fiiline göre suçlar, mübaşeret ve tesebbüp olarak ikiye ayrılır.
5. Suç tasniflerinin bazı pratik sonuçları vardır. Buna göre, had cezaları Allah hakkıdır. Bu suçların cezalandırılması için genellikle bireyler tarafından dava açılmasına ihtiyaç duyulmaz. Ceza belirlidir. Af
ve aracılık kabul edilmez ve ceza düşürülemez. Suçun sübut şartları çok fazladır. Şüpheyle düşer. Bu
suçların cezası çok ağır olduğu için ispatı da zorlaştırılmıştır. Zamanaşımı ve tövbe suçun düşmesine
etki edebilir. Bu suçlar için konulan cezalar şeriatın zaruri maksatlarıyla sıkı ilişkilidir.
6. Kısas ve diyet suçları ayrımının da pratik pek çok sonucu olup, başlıcaları şunlardır: Bu suçlar kul
hakkını ihlal eder. Mahkemede görülmesi için dava açılmasına gerek duyulur. Aracılık, af ve sulhu
kabil olup düşürülebilir. Ceza, suça denk ve belirlidir. Sübut şartları çoktur ve ispatı zordur. Tövbe
suçu düşürmeye veya hafifletmeye etki etmez. Kasıt ve hata birbirinden ayrılır.

7. Tazir cezaları şeriat tarafından belirlenmemiştir. Dava açılmasına gerek duyulur. Şartları önceki
suçlara nispetle daha az olup, ispat yolları daha çoktur. Hâkimin bu cezada takdir yetkisi çoktur. Hâkim, cezayı belirlerken, suçlunun ve suçun koşullarını dikkate alır.
8. Suçun farklı itibarlarla yapılan alt tasniflerinin de bir takım pratik sonuçları olup, bunlar da başlıklar
halinde şunlardır: saldırı kastı, günah, suret ve mana bakımından kısas, ispat şekli, iyiliği emretme
ve kötülüğü yasaklama ilkesi, dini ve dünyevi sorumluluk, suça özel mahkeme olup olmaması, zamanaşımı, yeni yasanın uygulaması, suça esas teşkil eden yasanın gücü, suçun failinin suçlu veya bir
yorum sahibi sayılması, keffaretin gerekliliği, miras hakkı vb.
B. Öneriler
1. Suçların haddi gerektiren suçlar, kısas ve diyeti gerektiren suçlar ve tazir suçları şeklindeki tasnifi
özgün bir tasnif olup, teorik ve pratik pek çok sonuçları olması sebebiyle bu tasnifin korunmasını
öneriyoruz.
2. Şeriata bağlı kalınarak had, kısas ve diyet suçlarının, çağdaş kanun niteliklerine ve çağa uygun
bir sistematik ile kanunlaştırılmasını öneriyoruz. Bu kanunlaştırma yapılırken, bütün fıkıh mezhepleri
dikkate alınmalı ve had cezalarının uygulama alanının imkân ölçüsünde daraltılabilmesi için had
cezasının tatbikini gerekli kılan şartlar artırılmalıdır.
3. Genel olarak şeriatın ve özelde had cezalarının uygulanması için uygun ortamlar hazırlanmalıdır.
Şeriatın hükümlerinin ve hikmetinin insanların zihnine dönmesi ve müslümanların hayatına bilfiil girmesi ancak böyle mümkün olabilir.
4. İslam hukuk düşüncesini ve yalnızca şeriata mahsus olan hükümleri budamaya çalışan uluslararası kuruluşlara, anlaşmalara ve uluslararası enstitülere karşı, müslümana yakışır kesin ve kararlı
bir tavır takınılmalıdır. Çünkü bu mesele, öncelikle ümmetin akidesiyle, ikinci derecede ise, seçkin
şahsiyetiyle ilişkilidir.
5. Son derece zengin ve gelişmiş olan İslam Hukuku’nu tatbik noktasında, ortak bir zemin tesis edilebilmesi ve uzlaşılabilmesi için İslam ülkeleri ve hukuk dernekleri arasında sürekli ve düzenli olarak
ilmî toplantılar yapılmalıdır.
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Abstract
Allah created humans in a creation that might go towards both goodness and evil.
For this reason some people use their will on the side of evil. Types of evil are sins,
crimes, violation of rules and obtaining forbidden things. To summarize, these are the
acts which cause accused to deserve punishment.
Sins, bans and crimes have different levels. Some of them are little, some of them are big sins. Divine
justice firstly, wisdom secondly requires an alteration in punishment according to type, danger, aim and
result of crime. Crime is acting in a way which Allah prohibited and objecting to the orders of Allah and that
kind of deeds require proportional punishment with the purpose of deterrence, redress and education.
From this point of view, firstly the importance of the classification of crimes from different perspectives
and secondly results of each classification come forth.
In positive criminal systems, the classification of crimes as violation of rules, misconducts and offences has become widespread and appropriate punishments are designated for each group. These
punishments start with detention and pecuniary punishment and drag on imprisonment, life imprisonment, heavy fine and death penalty. Besides this general classification, criminal lawyers have made
sub classifications which necessitated the criminal courts to become diversified.
Long before positive criminal law systems, the Islamic Law classified crimes and divided them into
three categories in relation with the amount of punishment, and with the severity and types of attack:
a) crimes requiring “had” punishment, b) crimes requiring reprisal, c) crimes requiring “tazir” punishment. On the other hand, Islamic jurisprudence scholars subjected crimes to sub classifications
based on intention, finding of crime, severity of crime, time period and nature of crime etc.
Aforementioned classifications and divisions have legal results for each crime which should be known
and carried out by judges. The realization of divine justice, objectivity in punishment, observance of
facts in which crime is committed and designation of the outcomes caused by crimes depend on
having knowledge about the charesteristics of each crime.
In this study, different classifications of crimes in Islamic Law will be held and practical results of each
crime will be explained. After an introduction which is about the definition and philosophy of crime
and the legitimacy of punishment in all law systems, the classification of crimes in Islamic Law will be
addressed in the first chapter. In the second chapter, the practical results of each classification will be
held and our research will be completed with general evaluation.
In the study, philosophical, descriptive and analyzing methods have been used; comparisons have
been made between fiqh sects and positive criminal systems and references have been made to
some Islamic criminal codes which are used in Arabic-Islamic countries.
We wish Allah to make us succeed and reach to truth. We trust him in all our work. All the praises are
reserved for Allah, the lord of universe.
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مقدمة
فإن اهلل تعالى فطر اإلنسان ،وفيه عنصر الخير والطاعة واالمتثال فال يحتاج إلى عقاب ،وفيه عنصر
الشر والعصيان والتمرد ،والبد له من عقاب.
واإلنسان له إرادة واختيار لإلقدام واإلحجام ،ويتحمل مسؤولية كل منهما ،وعنده غرائز تدفعه إلى
تلبيتها بدون حد ،أو التنازع فيها ،وهذا قد يقوده إلى العصيان والمخالفة ،وارتكاب الذنوب ومخالفة
األحكام ،والعدوان على نفسه وعلى اآلخرين ،مع توفر وساوس الشيطان لتزيد في ذلك.
فكان من الحكمة اإللهية ،ومقتضى العقل والمنطق ،أن يوضع لإلنسان ما يكبح جماحه ،ويمنع عدوانه ،ويأخذ بيده إلى
الصواب والصالح ،والتأديب والزجر ،والتزام الحق ،والوقوف عند الحد ،وعدم التجاوز في االعتداء ،أو االستمرار في
طريق الغواية واالنحراف.
وهذا هو الباعث على تشريع العقوبات في الشرائع السماوية واألنظمة الوضعية في العالم أجمع ،وهو الباعث نفسه
للتأديب والتربية والردع الذي يحتاجه اإلنسان عامة.
ومن جهة أخرى فإن اهلل تعالى أنزل الشريعة لتحقيق مصالح اإلنسان ،وشرع األحكام إليجادها وحفظها ومنع االعتداء
عليها ،وضمان تنفيذها ،فوضع العقوبة لمن يعتدي عليها ويخالفها.
ولما كان العدوان والظلم والمخالفة متفاوتة ،كانت العقوبات ً
أيضا متفاوتة ،وقسمت الجنايات والمعاصي بحسب عقوباتها
الشرعية إلى أصناف ودرجات ،وهذا ما نريد عرضه في هذا البحث الموجز ،لبيان اآلثار الشرعية والقضائية والعملية
على هذا التصنيف مما يترتب عليه نتائج مهمة وخطيرة وأساسية في فلسفة التجريم والعقاب.
وعرف الماوردي رحمه اهلل تعالى الجريمة بأنها «محظورات شرعية زجر اهلل تعالى عنها بحد أو تعزير» ،1وهي
باختصار العقوبة المقررة ً
شرعا ،أو يحكم بها القاضي على مخالفة كل أمر وعدم تطبيقه ،وارتكاب كل أمر منعه الشارع.
وإن المحظورات قليلة غالبًا ،واألوامر كثيرة ،وتتفاوت ً
كبيرا ،فاقتضت العدالة اإللهية ،ومقتضى العقل والمنطق
تفاوتا ً
والعدل أن تتناسب العقوبة مع الجريمة ،ومن هنا قام سلفنا الصالح في التشريع الجنائي اإلسالمي ،وشراح القوانين إلى
تصنيف الجرائم والجنايات بحسب جسامتها ً
أول ،ثم باعتبارات أخرى ثانيًا ،لتأتي العقوبات متناسبة معها ،وقسمتها
القوانين تقسيمًا رئيسيًا إلى جنايات وجنح ومخالفات ،ثم إلى تقسيمات فرعية.
وترتب على التصنيف والتنويع آثار كثيرة ومهمة من الناحية الشرعية والفقهية والقانونية ،ومن الناحية النظرية في
القضاء والتطبيق والتنفيذ.
خطة البحث :ولذلك جاءت خطة البحث كما يلي:
مقدمة عن أهمية الموضوع ،واإلشارة إلى منهج العلماء فيه ،وخطته.
المبحث األول :التصنيف الشرعي للجرائم ،وفيه مطلبان:
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المطلب األول :التصنيف العام للجرائم حسب جسامة العقوبة.
المطلب الثاني :تصنيف فرعي للجرائم باعتبارات مختلفة.
المبحث الثاني :آثار تصنيف الجرائم ،وفيه مطلبان:
المطلب األول :آثار تصنيف الجرائم بحسب جسامة العقوبة.
المطلب الثاني :آثار تصنيف الجرائم باالعتبارات األخرى.
الخاتمة لتلخيص البحث وبيان نتائجه وتوصياته ،ثم لبيان ثبت أهم المصادر والمراجع.
منهج البحث :كان منهج البحث باالستقراء والتتبع لما سبق ،والوصف والتحليل للنصوص ،والمقارنة بين المذاهب ،مع
التوثيق للمعلومات.
المبحث األول :التصنيف الشرعي للجرائم
لقد قام األئمة والعلماء والسلف الصالح بتصنيف دقيق للجرائم من حيث مقدار االعتداء فيها ،ونوعه لتحديد جنس العقاب
ومقداره ،لتعبيد الطريق أمام القضاء ،وتحذير الناس من النتائج واآلثار التي تتولد عن أفعالهم المخالفة ،وجرائمهم المرتكبة.
وسلك العلماء طريقين للتصنيف الشرعي للجرائم ،أحدهما :تصنيف عام حسب جسامة العقوبة ،والثاني :تصنيف فرعي
للجرائم حسب اعتبارات أخرى ،وهو ما نعرضه في مطلبين.2
المطلب األول :التصنيف العام للجرائم حسب جسامة العقوبة
احتل هذا التصنيف العام للجرائم المكان األول والرئيسي بحسب جسامة العقوبة ،والنظر إلى جنس العقوبة على كل
صنف ،وقسمت الجنايات 3والمعاصي بحسب عقوباتها إلى ثالثة أصناف ،وهي الحدود ،والقصاص أو الديات ،والتعزير.
ً
أولـ الحدود:
وهي عقوبات لجرائم كبيرة وخطيرة ،وهي أشد أنواع العقوبات في الشرع؛ ألن مستحقها ارتكب أشد أنواع الجرائم
والجنايات والعدوان مما يعتبر اعتداء على مقاصد الشريعة األساسية التي تعتبر ضرورية لبقاء النوع اإلنساني ،وتتعلق
بالمصالح الكبرى في الحياة ،وهي :الدين ،والنفس ،والعقل ،والنَّسل أو العرض أو النسب ،والمال ،وهذه المصالح حرص
الشرع الحكيم على وجودها وبقائها والحفاظ عليها ،واعتبر االعتداء على واحد منها جريمة كبرى تستوجب أشد العقاب،
وهو الحد.
شرعا ً
وعرف الفقهاء َّ
الحد بأنه :عقوبة مقدرة ً
حقا هلل تعالى ،ويضاف الحد إلى سببه ،من إضافة الحكم إلى سببه ،وهذه
الحدود سبعة :حد الزنا ،وحد القذف ،وحد السرقة ،وحد شرب المسكر ،وحد الحرابة ،وحد الردة ،وحد البغي ،والخمسة
حدين ،وسميت حدو ًدا ألن اهلل تعالى َّ
األولى متفق عليها ،ووقع االختالف في اعتبار الردة ،والبغي َّ
حد عقوبتها وقدرها،
أو ألنها تمنع من اإلقدام على ما يوجبها.4
والجرائم التي ورد فيها حد هي  .1الزنا .2 ،السرقة .3 ،القذف .4 ،شرب الخمر .5 ،الحرابة أو قطع الطريق.6 ،
الردة .7 ،البغي.
 2شاع في القانون الوضعي اليوم تصنيف عام للجرائم ،وهي المخالفات ،والجنح ،والجنايات ،ووضعت العقوبة المناسبة لكل صنف ،وتتدرج من الحبس والغرامة القليلة ،إلى الحبس من ثالثة أشهر إلى
ثالث سنوات ،إلى السجن المؤقت والمؤبد واألشغال الشاقة والغرامات الكبيرة واإلعدام ،ثم صنف علماء القانون الجرائم تصنيفات فرعية أخرى ،مما أوجب تنوع المحاكم بحسب نوع الجريمة ،وكل ذلك
يدخل في باب التعزير في الفقه اإلسالمي ،كما سيأتي ،وانظر :المادة  26من قانون العقوبات اإلماراتي.
 3الجنايات جمع جناية ،وتطلق على التعدي ً
مطلقا على البدن أو المال أو العرض ،وهذا هو المعنى المقصود هنا ،ولكن الفقهاء يخصصون الجناية بنوع معين ،ويعرفونها بأنها «التعدي على البدن بما يوجب
قصاصا أو ً
مال» ويقولون باب الجنايات ،أو باب الجراح ،انظر :المعجم الوسيط  ،141 /1المهذب  ،7 /5النظم المستعذب  ،172 /2مغني المحتاج  ،2 /4الروضة  ،122 /9المغني  ،2018 /2الذخيرة
ً
 ،273 ،5 /12فتح القدير ،244 /8الفقه اإلسالمي وأدلته  ،5609 /7الموسوعة الفقهية الميسرة  ،651 /1التشريع الجنائي اإلسالمي ،51 /1المغني .2184 /2
 4فتح القدير  ،112 /4الذخيرة  ،5 /12بداية المجتهد  ،1715 /4الحاوي  ،4 /17مغني المحتاج  ،150 /4الروضة  ،95 /10المهذب  ،371 /5المعتمد في الفقه الشافعي  ،145 /5الفقه اإلسالمي وأدلته
 ،5298 ،5274 7الموسوعة الفقهية الميسرة  ،720 /1التشريع الجنائي اإلسالمي  ،51 /1الجريمة ص ،49العقوبة ص.63

ولكل جريمة شروط كثيرة ،فإن توفرت جميع الشروط حكم القاضي بالحد المقدر وثبتت الجريمة أمام القاضي بوسائل
محددة ً
أيضا ،حكم القاضي بالحد المقدر ً
شرعا.
والحكمة من هذه الحدود زجر الناس وردعهم عن اقتراف تلك الجرائم الخطيرة ،وصيانة المجتمع من الفساد ،وتوفير
األمن للناس ،والتطهير من الذنوب ،والحرص على التزام األحكام الشرعية في الحياة ،والتزام الجادة في الحياة والسلوك.
ونظرا لخطورة هذه الجرائم وضع الشارع الحكيم العقوبات الشديدة لها ،لتكون فعالة ،وألنه ال يفلح غيرها في صد
ً
الجريمة ،ومقاومة أخطارها ،حتى تنتصر العقوبة الناجحة ،والرادعة الزاجرة ،على الجريمة.5
ثانيًاـ القصاص أو الديات:
قصاصا
وهي عقوبات تقع على جرائم الجنايات ،أو الجراح ،وهي في االصطالح الفقهي :التعدي على البدن بما يوجب
ً
أو ً
مال ،وتشمل أمرين ،األول :الجناية على النفس ،وهي القتل ،وعقوبته القصاص بالنفس أو الدية ،والثاني :الجناية
على ما دون النفس ،وتتناول قطع األطراف ،أو األعضاء ،والجروح ،وإذهاب المنافع ،والضرب واللطم الذي يترك
شرعا ً
أذى ،وعقوبتها مقدرة ً
حقا للعباد ،وهي القصاص على ما دون النفس أو الدية أو أرش الجروح وإذهاب المنافع،
وبعضها مقدر في الشرع ،وبعضها يرجع إلى تقدير القاضي ويسمى األرش أو الحكومة ،ويضاف إليها إجهاض الجنين
بالغرة ،ويطلق على المجموع الجناية ،وهي كل فعل عدوان على نفس أو مال ،وفي الفقه مخصوصة بما يحصل
وعقوبته ّ
6
فيه التعدي على األبدان .
وجرائم الجنايات محرمة ً
شرعا ،ومنهي عنها ،ألنه ال يجوز التعدي على األبدان ،وال توجيه األذى إليها ،ألن الشرع جاء
للحفاظ على النفس ،وهي مجموع البدن والروح ،وأجمع العلماء على تحريم القتل والقطع والجرح واإليذاء على البدن،
ورتب الشرع العقوبة على الجاني ،وهي القتل ،والقطع ،والجرح ،والدية أو األرش أو الحكومة ،وأضاف إليها الكفارة
في القتل الخطأ باتفاق ،ووقع االختالف في وجوب الكفارة في القتل العمد ،وشبه العمد.
ويجب أن تتوفر في جريمة الجنايات شروط عدة ،وأن تثبت أمام القاضي بوسائل اإلثبات المحددة ،ليحكم القاضي
بالعقوبة ،ثم تأخذ طريقها للتنفيذ.7
وجريمة القتل هي الجناية على النفس ،وتشمل القتل العمد العدوان ،وعقوبته القصاص أو الدية المغلظة ،والقتل شبه العمد
(عند الجمهور ً
خالفا للمالكية) وعقوبته الدية على الجاني ،والقتل الخطأ ،وعقوبته ال ّدية والكفارة ،والجناية على ما دون
أثرا ،وعقوبته القصاص أو الدية واألرش
النفس وتشمل الشجاج بالرأس والجراح في البدن ،والضرب واللطم الذي يترك ً
أو الحكومة ،ويتبع ذلك الجناية على ما دون نفس غير مكتملة ،وهي الجناية على الجنين أو اإلجهاض ،وعقوبته الغرة.8
وتصنف الجرائم الموجبة للقصاص والدية إلى عمد ،وشبه عمد ،وخطأ ،وأضاف الحنفية ما جرى مجرى الخطأ ،والقتل
بسبب ،9ويترتب على هذا التصنيف آثار فقهية.
ً
ثالثاـ التعزير:
وهو في االصطالح :تأديب على ذنب ال َّ
حد فيه ،وال قصاص ،وال دية ،وال كفارة غالبًا ،فكل شخص عمل ذنبًا أو وقع في
معصية ليس لها عقوبة مقدرة في الشرع بحد أو قصاص أو دية ،وليس فيها كفارة ،فإنه ارتكب جريمة ،ويستحق التأديب
والعقوبة ،سواء كانت المعصية ً
حقا هلل تعالى ،أو آلدمي ،وسواء كانت من مقدمات ما فيه حد ،كالقبلة ومباشرة األجنبية
َّ
أثرا ،أم كانت من جرائم الحدود
فيما دون الفرج،
والسب واإليذاء باللسان بغير قذف ،والضرب واإليذاء الذي ال يترك ً
ً
والقصاص التي فقدت شرطا من شروطها ،أو اقترن بها شبهة فيسقط الحد والقصاص ويطبق التعزير ،كما يشمل التعزير
 5انظر :المراجع السابقة.
 6المغني  ،2018 /2الفقه اإلسالمي وأدلته .2609 /7
 7فتح القدير  ،244 /8الذخيرة  ،272 /12الحاوي  ،3 ،16 ،141 /15مغني المحتاج  ،2 /4الروضة  ،122 /5المغني  ،2018 /2الفقه اإلسالمي وأدلته  ،5665 ،2609 /7الموسوعة الفقهية الميسرة
 ،651 /1المعتمد في الفقه الشافعي  ،271 /5التشريع الجنائي اإلسالمي  ،52 /1الجريمة ،أبو زهرة ص ،78بداية المجتهد  ،1649 /4المغني .2018 /2
 8المراجع السابقة.
 9كحافر البئر ،وواضع الحجر في غير محله ،فتح القدير .253 ،244 /8

428

429

غير ما سبق ،كالتزوير ،وشهادة الزور ،والضرب بغير حق ،وسائر المعاصي التي تتعلق بالجاني نفسه أو بغيره ،عم ًدا،
أم خطأ ،والتعزير عقوبة غير مقدرة بالنصوص الشرعية ،ويقدرها الحاكم بما يالئم ظروف الجريمة وظروف المجرم.
وإن جرائم الذنوب والمعاصي والمخالفات التي يستحق صاحبها العقوبة بالتعزير كثيرة ج ًدا،وال حصر لها ،وليست
مجموعة في باب فقهي ،وتتناول جميع الذنوب والمعاصي باستثناء عدد محدود وهو ما يوجب الحد والقصاص والدية
والكفارة ،بل يشرع التعزير أحيا ًنا مع الحد والقصاص والدية ،وإن عقوبات التعزير ال حصر لها ،وتخضع لتقدير اإلمام
أو نائبه واجتهاده بما يتناسب مع الذنب والمعصية والشخص والظروف التي تحيط بالفعل ،وتبدأ من التنبيه ،والنظر،
والتأنيب ،والتوبيخ ،والضرب ،والحبس ،والغرامة ،والنفي وتصل إلى اإلعدام للجاسوس والخائن وتاجر المخدرات
وغير ذلك.10
وجاءت قوانين العقوبات المعاصرة لمعاقبة الجرائم التي حكم الفقهاء عليها بالتعزير ،وأضافت جرائم كثيرة ومتعددة
لتتناسب مع الزمان والعصر والتطور ،وتغطي منع مخالفة كل قانون أو نظام في الدولة ،حتى صدر قانون خاص
لحوادث السير والمرور ،11وهذا يتفق مع مبادئ الشرع اإلسالمي ،وتحقيق مصالح الناس ،وحفظ الدين ،وسياسة الدنيا،
وتأمين حاجات األمة والمجتمع.
المطلب الثاني :تصنيف فرعي للجرائم باعتبارات مختلفة
إن الفقهاء قسموا الجرائم الموجبة للقصاص والديات والتعزير تقسيمات فرعية باعتبارات متعددة ،ولم يفردوها ببحث
مستقل ،وإنما وردت في إطار الجراح والجنايات ،أو القصاص والديات ،وجاء العلماء المعاصرون فأفردوها بالبحث
متأثرين بالفقه الجنائي والقانون.
وكان هذا التصنيف الفرعي مهمًا وضروريًا لما يترتب عليه من آثار ،تبدأ بالمسؤولية الجنائية وعدمها ،إلى تغيير العقوبة
بين األنواع.
ً
أول :تقسيم الجرائم بحسب قصد الجاني :تنقسم الجرائم بهذا االعتبار إلى جرائم مقصودة ،وهي التي يتعمد الجاني فيها
إتيان الفعل المحرم ،وهو عالم بأنه محرم ،وقسمها الجمهور ً
خالفا للمالكية حسب اآللة التي استعملها لتكون عمدية أو
شبه عمد،وجرائم غير مقصودة،وهي التي ال ينوي فيها الجاني إتيان الفعل المحرم ،ولكن الفعل يقع خطأ منه ،إما بأن
حجرا فيصيب
يقصد الفعل الذي أدى إلى الجريمة وال يقصد الجريمة ،ولكن مع ذلك يخطئ إما في نفس الفعل كمن يرمي ً
أحد المارة ،أو يرمي صي ًدا في خطئه فيصيب إنسا ًنا ،وإما أن يكون الخطأ في القصد في ظنه كمن يرمي ما يظنه حيواناً
فإذا هو إنسان ،أو يرمي ما يظنه جنديًا من األعداء فإذا هو من المواطنين ،ففي هاتين الحالتين يقصد الجاني الفعل وال
يقصد الجريمة ،وإما أن يكون الخطأ بما ال يقصد فيه الجاني الفعل وال الجريمة ،ولكنه يقع الفعل نتيجة إلهماله أو عدم
بئرا في طريق فيقع فيه أحد المارة ،ومن الجرائم
احتياطه ،كمن ينقلب وهو نائم على آخر بجواره فيقتله ،ومن يحفر ً
12
ناقصا للتمييز ،فال يوجد قصد إلى االعتداء ،
غير المقصودة ما تقع باإلكراه الملجئ ،وإذا كان الجاني فاق ًدا للتمييز ،أو ً
فتكون الجريمة إما عم ًدا ،أو شبه عمد ،أو خطأ ،أو ما جرى مجرى الخطأ ،أو بالتسبب.13
ويترتب على هذا التقسيم آثار سنراها في المبحث الثاني.
ثانيًا :تقسيم الجرائم بحسب وقت كشفها :فتنقسم إلى جريمة متلبس بها وهي التي تكشف وقت ارتكابها ،أو عقب ذلك
ً
حامل آلالت أو أسلحة أو أمتعة أو أوراق أو غيرها
ببرهة يسيرة ،برؤية الجاني ،أو تتبعه ،أو وجوده في ذلك الزمن
يستدل منها أنه مرتكب الجناية أو مشارك فيها ،وإلى جريمة ال تلبس فيها ،وهي التي ال تكشف وقت ارتكابها ،أو التي
يمضي بين ارتكابها وكشفها زمن غير يسير.14
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ويترتب على هذا التقسيم آثار سنراها في المبحث الثاني.
ً
ثالثا :تقسيم الجرائم إلى إيجابية وسلبية :تنقسم الجرائم بحسب الفعل المؤدي لها إلى جرائم إيجابية ،وهي التي تتكون من
إتيان فعل منهي عنه كالسرقة والزنى والضرب ،وإلى جرائم سلبية ،كمن حبس إنسا ًنا ومنعه الطعام أو الشراب حتى
ً
مات ً
عطشا ،فهو قاتل له عم ًدا إن قصد بالمنع قتله عند المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبين من الحنفية،
جوعا أو
ً
ً
خالفا لإلمام أبي حنيفة فإنه ال يرى الفعل قتل ،ألن الهالك حصل بالجوع والعطش والبرد ولم يحصل بالحبس ،وال صنع
ً
محضا ،والراجح قول الجمهور ،ألن المنع عند استيالء الجوع
ألحد في الجوع والعطش ،فكان اإلمام أبو حنيفة ظاهريًا
ً
والعطش على الممنوع يكون
إهالكا له.15
ومثل ذلك األم التي تمنع ولدها الرضاع قاصدة قتله ،وكذا إذا حضر نساء الوالدة فقطعت إحداهن الحبل السري ولم
تربطه بعد قطعه متعمدة االمتناع عن ربطه فمات الوليد بسبب ذلك فهي قاتلة له ،وكذلك كل من امتنع عن فعل يجب
شرعا أو ً
عليه ً
عرفا فيكون االمتناع عنه جريمة يعاقب عليها ،مع اختالف في التفصيالت.
ويترتب على ذلك آثار ستأتي.
رابعًا :تقسيم الجرائم بحسب كيفية ارتكابها :تنقسم الجرائم بهذا االعتبار إلى جرائم مؤقتة ،وهي التي تتكون من فعل أو
امتناع يحدث في وقت محدد ،وال يستغرق وقوعها أكثر من الوقت الالزم لوقوع الفعل أو قيام حالة االمتناع ،وتشمل
جميع جرائم الحدود والقصاص وبعض التعزيرات ،مثل السرقة التي تتم بمجرد أخذ الشيء خفية ،وجريمة الشرب التي
تتم بمجرد شرب الخمر ،وجريمة كتمان الشهادة التي تتم بمجرد االمتناع عن أداء الشهادة.
وجرائم غير مؤقتة وهي التي تتكون من فعل أو امتناع قابل للتجدد أو االستمرار فيستغرق وقوعها كل الوقت الذي
تتجدد فيه الجريمة أو تستمر ،وال تعتبر الجريمة منتهية إال بانتهاء حالة التجدد أو االستمرار ،كحبس شخص دون حق،
واالمتناع عن إخراج الزكاة ،واالمتناع عن تسليم طفل إلى حاضنه ،واالمتناع عن أداء الدين مع القدرة عليه ،وإن
نصوص التشريع هي وحدها التي تبين الجريمة غير المؤقتة ،وتنحصر في جرائم التعزير ،ولذلك سكت عنها الفقهاء
قديمًا الهتمامهم بالقسم األول فقط ،ولكن تقريرها في التعزير يتفق مع القوانين الوضعية.16
ويترتب على هذا التصنيف آثار ونتائج سنشير إليها في المبحث الثاني.
حصرا أو
خامسا :تقسيم الجرائم بحسب صلتها بالجماعة واألفراد :تنقسم الجرائم بهذا االعتبار إلى جرائم ضد الجماعة
ً
ً
يغلب فيها حق الجماعة ،وإن مست األفراد بدرجة ثانية ،ألن عقوبتها شرعت لحفظ صالح الجماعة ،سواء وقعت على
فرد ،أو على الجماعة ،أو على أمن الجماعة ونظامها ،وتسمى فقهًا ً
حقا هلل تعالى ،وهي جرائم الحدود وجرائم بعض
التعزيرات كجريمة غش البضائع في األسواق ،واحتكارها ،وتلقي الركبان ،وفتح الحانات.
وجرائم ضد األفراد كجرائم القصاص والدية وبعض التعزيرات ،فإنها تمس الجماعة بدرجة ثانية ،مع تغليب حق الفرد
على حق الجماعة ،وكذا جرائم السب والضرب والجرح والقتل فتقع على اآلحاد ثم تمتد للجماعة.
وإن كان الواقع أن كل جريمة تمس مصلحة الجماعة ومصلحة األفراد ،ولكن يغلب أحدهما ،لذلك يقول الزرقاني المالكي
رحمه اهلل تعالى« :ما من حق آلدمي إال وهلل فيه حق ،إذ من حق اهلل على كل مكلف ترك أذاه لغيره» ،17وحتى الحدود
الخالصة هلل تعالى تمّس مصلحة األفراد ،ولكن مصلحة الجماعةأكثر وأهم.18
ويترتب على هذا التصنيف آثار ونتائج سنشير إليها في المبحث الثاني.
سادسا :تقسيم الجرائم بحسب طبيعتها الخاصة :تنقسم الجرائم بحسب طبيعتها إلى الجرائم السياسيةوجرائم الرأي ،وهي
ً
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التي يكون فيها االعتداء على نظام الحكم أو على أشخاص الحكم بوصف كونهم حكامًا ،أو على قادة الفكر السياسي
آلرائهم السياسية ،وهي التي تنبعث عن فكرة ونظر ،أو كما يقول الفقهاء عن اجتهادوتأويل ،وال يكون القصد فيها
االعتداء ،فليس فيها إجرام أو إيذاء لمجرد اإليذاء ،أو لجلب نفع شخصي للجاني ،وتقع الجريمة السياسية في الظروف
غير العادية كالثورة،وحالة الحرب األهلية ،وتسمى في الشرع جريمة البغي ،ويُسمون البغاة أو الفئة الباغية ،وكذا اآلراء
السياسية التي تدعو إلى نقض النظام السياسي أو النظام االجتماعي ،وتكون مادتها إبداء الرأي المؤدي للفساد وتقويض
النظام القائم ،ولذلك عرف الفقهاء البغاة بأنهم قوم يخرجون على اإلمام بتأويل سائغ ولهم منعة وشوكة.19
والجريمة العادية وهي التي تقع في ظروف عادية ،ويكون الباعث عليها اإلجرام واالعتداء على حق اهلل والجماعة أو
حق األفراد ،وهي جرائم الحدود والقصاص والتعزير.20
وتترتب نتائج على هذا التقسيم سنشير إليه في المبحث الثاني.
سابعًا :تصنيف الجرائم بحسب فعل الجاني :تنقسم الجرائم بحسب فعل الجاني إلى جرائم مباشرة بأن يصدر فعل الجناية
مباشرة من الجاني بأن يحدث من الجاني الفعل متجهًا إلى المجني عليه ،سواء أكان قاص ًدا أم غير قاصد ،وإلى جرائم
بئرا في ملكه ،فيتردى فيها أعمى ،أو كمن يضع الس ّم لغيره ،فيتناوله على
بالتسبب ،فيكون الفعل غير مباشر ،كمن يحفر ً
وجورا
غير علم منه ،ويكون التسبب في صور كثيرة كشهادة الزور التي تؤدي إلى الحكم باإلعدام ،وحكم القاضي عم ًدا
ً
بالعقوبة ،21وكذا في السرقة فتكون مباشرة بأن يتولى السارق أخذ المتاع وإخراجه من الحرز ،أو أن يدخل الحرز ويحمل
المسروق ،وتكون بالتسبب بأن يشق جيبًا فيسقط منه المال ،أو ينقب ً
حرزا فيه طعام أو حب فينسال منه إلى الخارج،22
ويكاد يتفق هذا التصنيف مع تقسيم الجرائم إلى إيجابية وسلبية ،وأن الذين اعتبروا الجرائم السلبية كالجرائم اإليجابية
قرر أكثرهم أن التسبب كالمباشرةً ،
خالفا للحنفية الذين لم ينزلوا التسبب المقصود منزلة المباشرة غير المقصودة.23
وهناك تصنيفات فرعية أخرى  ،ونكتفي باإلشارة لها  ،وهي :جرائم ضد األفراد أو ضد األسرة أوضد المجتمع والدولة،
ومنها :الجريمة الكاملة والجريمة الناقصة ،ويدخل فيها الشروع في الجريمة ،ومنها الجرائم المادية والجرائم المعنوية
كالقذف والردة ،ومنها الجرائم الفردية والجرائم الجماعية ،ومنها جرائم نصية وجرائم اجتهادية يراها الحاكم ،وغير ذلك
مما يرد بالبحث والقضاء.
ويترتب على هذا التقسيم آثار ستأتي.
المبحث الثاني :آثار تصنيف الجرائم
إن تصنيف الجرائم إلى عدة أصناف له آثار عملية ،وتترتب عليه أحكام شرعية ،وتنتج عنه نتائج متعددة ،ألن كل
تصنيف وتنويع إن لم تترتب عليه نتائج كان نظريًا ،وقد يكون من سبيل الزيادة واالستطراد.
وسنبين في هذا المبحث آثار تصنيف الجرائم ،ونقسمه تبعًا للمبحث األول إلى آثار لتصنيف الجرائم حسب جسامة
العقوبة ،وآثار حسب تصنيفها باالعتبارات األخرى ،وذلك في مطلبين.
المطلب األول :آثار تصنيف الجرائم بحسب جسامة العقوبة
يترتب على تصنيف الجرائم بحسب جسامة العقوبة آثار مهمة ،ونتائج تبين أهميتها ،وتؤكد فائدة تقسيمها عن بقية
الجرائم ،وهذه اآلثار هي:
ً
أول :اآلثار المترتبة على جرائم الحدود
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إن هذه اآلثار تبين خطورة هذه الجرائم في نظر الشرع مما جعلها خصائص للحدود ،وميزات لجرائمها ،ورتب عليها
أحكامًا عملية في القضاء والحياة ،وهي:
١ـ إن جرائم الحدود تنصب على حقوق اهلل تعالى ،وهي حقوق المجتمع ،واألمة ،وتتعلق بالنظام العام ،التي ال يجوز
تضر الناس جميعًا ،وإن وقعت عمليًا على أفراد ،ولكنها تضر الجميع ،وتلحق
التهاون فيها ،وال المساس بها ،ألنها
ّ
األذى بالمجتمع واألمة والنظام العام ،ولذلك جاءت عقوبتها مقدرة ً
شرعا من اهلل تعالى ،وال يوجد أثر للحاكم والقضاء
في الحكم بها.24
ً
تطبيقا لقوله صلى اهلل عليه وسلم:
٢ـ إن جرائم الحدود ال تحتاج إلقامة دعوى غالبًا ،ويناط التبليغ بها إلى الناس جميعًا،
25
ً
منكرا فليغيره بيده ،فإن لم يستطع فبلسانه ،فإن لم يستطع فبقلبه ،وذلك أضعف اإليمان»  ،وتنفيذا لآليات
«من رأى منكم ً
الكثيرة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر واألحاديث الواردة فيه ،فجريمة الحدود منكر يجب إزالته بكل الوسائل،
ومنها التبليغ للحاكم والقضاء ،والمبادرة للشهادة بها ،حتى سماها الفقهاء دعوى حسبة أي يحتسب فاعلها األجر عند اهلل
تعالى ،ألنه يطالب بحق هلل تعالى ،دون أن يقع عليه اعتداء مباشر ،وتسمى ً
أيضا شهادة حسبة ،ليتولى الحاكم بعد ذلك
إجراءات الكشف عنها والتحقيق فيها ،ثم القضاء على الجاني ،وهو ما وصلت إليه األنظمة المعاصرة بتفويض النيابة
العامة بتحريك دعاوى الحق العام.26
ويستثنى من ذلك جريمة السرقة وجريمة القذف بوجوب تحريك الدعوى من المجني عليه ،ولو بتقديم شكوى منه ،لتأثره
المباشر والكامل بالجريمة.27
٣ـ إن عقوبة جرائم الحدود مقدرة للجميع فالزنا مائة جلدة والتغريب أو الرجم ،والقذف ثمانون جلدة ،والسرقة بالقطع،
والشرب بالجلد أربعين أو ثمانين جلدة ،والحرابة بالقطع من خالف والقتل والصلب والنفي ،والبغي بالقتال والقتل،
والردة بالقتل.
وهذه العقوبة ثابتة ال تتغير حسب األزمان ،وال األماكن ،وال األشخاص ،وال الظروف ،فمتى وقعت الجريمة وتوفرت
شروطها ،وثبتت عند القاضي ،تحتم عليه الحكم بها ،دون أي تعديل ،وال زيادة وال نقص ،وليس له سلطة نهائية بتبديلها
وال بتوقيف تنفيذها ،وتقتصر سلطته على النطق بالعقوبة المقررة ً
شرعا للجريمة ،وال تقبل التغيير للظروف المخففة.28
وبعبارة أخرى فالحدود ال يالحظ في عقوبتها المساواة بين ذات الفعل والعقوبة ،ألنها للردع العام ،وال يالحظ الجزاء
الخاص على الفعل.29
٤ـ إن عقوبة الحدود متى ثبتت ال تقبل العفو عنها ،وال تقبل الشفاعة فيها ،وال تقبل اإلسقاط من ولي األمر أو القضاء
نهائيًا ،ألنها حق هلل تعالى ،وال يملك أحد أن يعفو عن الجاني ،كسائر الحقوق التي ال يملك العفو عنها إال أصحابها
حصرا ،كما أن الحد متى ثبت ال يقبل الشفاعة من أحد ،ألن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنكر على أسامة بن زيد
ً
رضي اهلل عنهما عندما تشفع للمخزومية بعد ثبوت السرقة منها ،وقال له« :يا أسامة ،أتشفع في حد من حدود اهلل تعالى،
واهلل ،لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها ،إنما أهلك الذين من قبلكم أنه كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه،
وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد» ،30وهذا الحديث يدل ً
أيضا على منع إسقاط العقوبة بعد إثباتها أمام الحاكم ،وال
يقبل الحد العفو عنه واإلسقاط حتى من المجني عليه في السرق ة والقذف وغيرهما ،وفي القذف يرى الجمهور أنه يترجح
جانب حق األفراد ،ويحق لهم العفو قبل الشكوى أو قبل اإلثبات أو قبل التنفيذ على ثالثة أقوال٥.31
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٥ـ كثرة الشروط في جريمة الحدود ،وفي تنفيذها ،وهذا ما يالحظه الباحث والقارئ لما سطره الفقهاء رحمهم اهلل تعالى
ً
شرطا وزيادة في األركان ،والجاني،
عند دراسة هذه الحدود ،وأنه يشترط في كل منها شروط قد تصل إلى ثالثين
والمجني عليه ،والمحل ،والظروف المحيطة بارتكاب الجريمة ،والمكان ،وإجراءات التقاضي ،واإلثبات ،وإصدار
الحكم ،وأن القاضي ال يحكم بالحد إال بعد توفر جميع الشروط ،فإن ُفقد شرط واحد ،تحولت العقوبة إلى التعزير ،ويضاف
لذلك شروط عدة في تنفيذ العقوبة وهذا متوفر في جميع الكتب الفقهية.
والهدف من ذلك تخفيف الحكم بالح ّد ،واالكتفاء بإعالن تطبيقه للردع والزجر ،وأن الشرع الحنيف يحرص على الدماء
ً
وحفاظا على األرواح واألجسام ،وهذا ما
واألبدان وحقوق اإلنسان ،ويرغب في عدم التطبيق الفعلي للحدود حق ًنا للدماء،
وقع ً
فعل في البالد اإلسالمية التي طبقت الحدود في الماضي والحاضر ،وال تصل نسبة الحدود إلى باقي األحكام بالعقوبات
األخرى إلى واحد باأللف ،32قال المرغيناني رحمه اهلل تعالى عن الحد« :والمقصد األصلي من شرعه االنزجار.»33
ً
وإكمال لوجوب توفر الشروط الكثيرة لكل حد ،فإن توفرت ووجدت مجرد شبهة واحدة في
٦ـ سقوط الحد بالشبهة،
الجريمة كاملة ،فإن الحد يسقط بالشبهة ،لقوله صلى اهلل عليه وسلم« :ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ،فإن
مخرجا فخلوا سبيله ،فإن اإلمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة» وفي رواية «ادرؤوا
وجدتم لمسلم
ً
34
الحدود بالشبهات ،ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم»  ،وهذا من ميزات الحدود وخصائصها لتسقط بأدنى شبهة،
وعند وجود أي مخرج للجاني ،حتى لو وقع الحاكم في الخطأ في العفو عن الحد ،فإنه خير من الوقوع في العقوبة ،وبعد
ذلك يمكن تطبيق التعزير إن وجد مُوجبه ،وهذا يقلل تطبيق الحدود إلى أدنى قدر ممكن ،للسبب اآلتي ،وهو مما اتفقت
عليه المذاهب الفقهية ً
خالفا للظاهرية.35
٧ـ إن العقوبة في جرائم الحدود شديدة إذا قورنت بغيرها ،لصلتها بالنظام العام ،وحق اهلل تعالى ،وارتباطها بمقاصد
الشريعة الضرورية ،وهي في معظمها عقوبات بدنية ،تبدأ من الجلد ،فالقطع ،فالتغريب (السجن أو النفي) فالقتل
باإلعدام ،والرجم ،ولذلك كانت شروط تطبيقها كثيرة ج ًدا ،وأن العقوبة تدرأ بالشبهات ،كما سبق ،والهدف منها –في
الغالب -معنوي ،وتحذيري ،وللردع ،والزجر قبل وقوعها والتورط في جرائمها.
نظرا للمعاني السابقة للحدود ،فإن الشريعة ش ّددت في إثباتها أمام القاضي ،واقتصرت وسائل
٨ـ التشدد في اإلثباتً :
إثباتها على الشهادة واإلقرار ،وزاد الشرع من شروط الشهادة واإلقرار في الحدود ،فاشترط الذكورة في الشهادة في
ً
مطلقا ،واشترط زيادة عدد الشهود في الزنا خاصة ،بأن يكونوا أربعة رجال،
جميع الحدود ،فال تقبل شهادة النساء
واشتراط الحنفية والحنابلة أن يكون اإلقرار في الزنا أربع مرات ،واشترط اإلمام أحمد وأبو يوسف أن يكون اإلقرار
مرتين في السرقة ،باإلضافة إلى الشروط الكثيرة الخاصة بإثبات الحدود في الشهادة واإلقرار ،وال يقبل إثبات الحدود
بعلم القاضي ،وال بالقرائن إال عند المالكية في إثبات الزنا بالحمل ،وفي رائحة الخمر أو قيئه ،وهو قول للحنابلة ،وال
ً
خالفا
تثبت الحدود باليمين في المذاهب األربعة ،وال بشهادة السماع ،وال بالشهادة على الشهادة وال بكتاب القاضي،
للمالكية فأجازوا الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي في الحدود وغيرها.
وهذا التشدد في اإلثبات يقلل إلى حد كبير من تطبيق عقوبة الحدود ،لتنقلب الجريمة غالبًا إلى جرائم التعزير ،وخاصة أن
الرجوع عن اإلقرار في الحدود يسقطها باتفاق إال في حد القذف ،كماال حد بالقرائن فيالشرب على من وجد منه رائحة
الخمرأو تقيأهاعند الجمهور.36
٩ـ اشتراط عدم التقادم على الجريمة لقبول الشهادة عند أبي حنيفة رحمه اهلل تعالى إال في حد القذف ،وع ّد مضي الزمن
مانعًا للشهادة لتوفر التهمة والضغينة في اإلقدام على الشهادة بعد مضي المدة التي يفوض تقديرها للقاضي ،أو تقدر
بشهر ،أو بستة أشهر ،37كما قال أبو حنيفة ومحمد بالتقادم لمنع قبول الشهادة على السكر بعد ذهاب الرائحة والسكر.38
 32انظر شروط كل ح ٍد من الحدود في كتب المذاهب الفقهية ،والموسوعات وغيرها.
 33الهداية شرح فتح القدير  ،112 /4وانظر :الذخيرة  ،143 ،102 /12الفقه اإلسالمي وأدلته  ،5665 ،5360 ،5340 ،5313 /7األحكام السلطانية ص.213
ً
ً
وموقوفا ،والوقف أصح عن أبي هريرة ،ورواه ابن ماجه  ،850 /2والحاكم وصححه  ،383 /4والبيهقي .238 /8
مرفوعا
 34هذا الحديث رواه الترمذي 688 /4
 35التشريع الجنائي اإلسالمي  ،673 /2الذخيرة  62 /12وما بعدها ،العقوبة ص ،150الفقه اإلسالمي وأدلته .5352 /7
 36فتح القدير  ،199 ،187 ،184 ،117 ،113 /4الذخيرة  ،174 ،57 /12الفقه اإلسالمي وأدلته  ،5371 /7التشريع الجنائي اإلسالمي  702 /2وما بعدها 824 ،704 ،وما بعدها ،الجريمة ،أبو زهرة
ص ،75فتح القدير  ،113 /4بداية المجتهد  1771 ،1726 /4وما بعدها ،المغني .2204 /2
 37فتح القدير  ،165 ،161 /4التشريع الجنائي اإلسالمي  ،706 ،705 /2الجريمة ،أبو زهرة ص ،62الفقه اإلسالمي وأدلته .5377 /7
 38فتح القدير .971 /4

٠١ـ عدم تأثير التوبة من الجاني على إقامة الحد عليه عند الجمهورً ،
خالفا للحنابلة ،لكن تقبل التوبة في إسقاط الحد باتفاق
في الحرابة والردة ،مع شروط وتفاصيل ذكرها الفقهاء.39
١١ـ ارتباط الحدود بمقاصد الشريعة الضرورية وهي حفظ الدين في حد الردة ،وحفظ النفس في حد الحرابة ،وحفظ
العقل في حد الشرب ،وحفظ النسل والعرض في حد الزنا والقذف ،وحفظ المال في حد السرقة والحرابة ،باإلضافة إلى
ارتباط الحدود بالمقاصد العامة للشريعة كحفظ األمن في حد البغي والحرابة ،وحفظ الجماعة والمجتمع في جميع الحدود،
مع اجتماع عدة مقاصد في الحد الواحد.40
وإن آثار تصنيف الجرائم إلى الحدود وما ترتب عليها تؤكد أن هدف الحدود هو الردع والزجر ،والتأديب ،ومحاربة الدوافع
النفسية للجريمة لمنعها ،وتقليل اإلقدام عليها ،ومنع تكرارها ،بما يحقق مصالح الناس في الحياة ،ويحافظ على حقوقهم.
ثانيًا :اآلثار المترتبة على جرائم القصاص والديات
إن جرائم القصاص والديات مرحلة متوسطة بين جرائم الحدود ،وجرائم التعزير ،ولذلك تشترك بعض آثارها مع جرائم
الحدود ،وبعضها مع جرائم التعزير ،وتستقل ببعض اآلثار ،وهو ما نبينه باختصار:
١ـ إن جرائم القصاص والديات تنصب على حقوق العباد ،ألن االعتداء يقع مباشرة على األفراد ،ويصيبهم األذى الجسيم،
والضرر البالغ ،ولذلك راعت الشريعة الغراء هذا الجانب ،وغلبته على حقوق اهلل وحقوق المجتمع واألمة الذي يأتي تبعًا،
وفي الدرجة الثانية ،ولذلك تترتب نتائج مهمة تختلف عن الحدود ،فيشترط فيها إقامة الدعوى من المجني عليه ،ويحق
للمجني عليه العفو والصفح عن الجاني ،ويحق له ولغيره إسقاط العقوبة ،ويجوز فيها الشفاعة ،ويندب فيها طلب الصلح
للسعي في منع العقوبة ،وتحقيق الوئام ،وحفظ األنفس واألعضاء وسائر األبدان ،لتنقل إلى الديات ،أو اإلسقاط الكامل
ُس ِرف ِّفي ْال َق ْت ِل إِنَّ ُه َك َ
ورا » اإلسراء،33 /
نص ً
ان َم ُ
للجريمة ،قال اهلل تعالىَ « :و َمن ُق ِت َل َم ْظلُومًا َف َق ْد َج َع ْل َنا لِ َولِيِّ ِه ُس ْل َطا ًنا َف َل ي ْ
وف َوأَدَاء إلَيْهِ بإ ْح َسانٍ َذلِ َك َت ْخ ِفيف ِمن َرب ُ
وقال عز وجلَ :
«ف َم ْن ُع ِفيَ لَ ُه ِم ْن أَ ِخي ِه َش ْيءٌ َفاتِّب ٌ
ِّكمْ َو َر ْح َم ٌة» البقرة/
َاع ِب ْال َمع ُ
ْر ِ
ٌ ْ
ٌ ِ ِِ
 ،178وأخرج البخاري رحمه اهلل تعالى تفسير اآلية عن ابن عباس رضي اهلل عنهما ،فقال« :العفو أن يقبل الدية ،وقال:
ً
ً
وإسقاطا
حفاظا على الحياة،
فاتباع بمعروف :أي :يطلب بمعروف ،ويؤدي بإحسان» ،41والعفو عن القصاص مستحب
للحق ،لقول أنس بن مالك رضي اهلل عنه« :ما رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إال أمر
فيه بالعفو» ،42ويكفي أن يعفو أحد أولياء القتيل عن القصاص ليسقط ،ألنه ال يتجزأ ،ولذلك يعرض القاضي العفو عن
القصاص قبل الحكم به ،بخالف الحدود.43
٢ـ إن جرائم القصاص والديات لها عقوبات مقدرة ً
قصاصا ،أو الدية ،وكذا في األعضاء
سلفا من الشارع الحكيم بالقتل
ً
جروحا وجناية ال قصاص فيها وال دية فإن فيها األرش أو حكومة العدل التي
واألطراف بالقصاص أو الدية ،فإن كانت
ً
يقدرها القاضي ،لكن يالحظ في عقوبتها المساواة بين الجريمة والعقوبة ،فمن معاني القصاص :المساواة.
وقدر الشرع الحكيم عقوبة جرائم القصاص والديات ألهميتها ،وعالقتها بالنفس والبدن والجسم ،وهو مما حرص الشرع
الحنيف على حفظها ورعايتها ،والتساوي فيها –غالبًا -بين الناس ،وللتأكيد على حرمتها ومنع االعتداء عليها ،فهي مقدرة
ً
ً
شرعا،
شرعا كالحدود ،وليس للقاضي سلطة على تقدير العقوبة ،بل تبقى سلطته قاصرة على توقيع العقوبة المقررة
وليس له أن يستبدل بالعقوبة المقررة إلى عقوبة أخرى ،وال أن يوقف التنفيذ إال إذا عفا الولي أو المجني عليه ،وال تقبل
العقوبة الظروف المخففة إذا توفرت الشروط الكاملة للجريمة.44
تتفق جرائم القصاص والديات مع الحدود في بعض األحكام ،منها أن شروط القصاص والديات كثيرة إلى حد ما إذا ما
قيست بالحدود ،وإن جرائم القصاص والديات تسقط بالشبهة غالبًاَّ ،
وشدد الشرع الحكيم بإثبات جرائم القصاص والديات،
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فاشترط رجلين في الشهادة عليها ،ومنع شهادة النساء ،واستثنى المالكية جواز شهادة الصبيان المميزين بعضهم على
بعض في الدماء بشروط خاصة ،وفي رواية عن أحمد رحمه اهلل تعالى قبول شهادة الصبيان في الجراح إذا شهدوا قبل
االفتراق ،وفي رواية ثالثة :تقبل شهادة الصبي إن كان ابن عشر ،وخصصها البعض بغير الحدود والقصاص ،ومنع
الجمهور إثبات جرائم القصاص بالشهادة على الشهادة ً
خالفا للمالكية ،كما اتفق الفقهاء على منع إثبات جرائم القصاص
ً
والديات بعلم القاضي ،وقال الجمهور بعدم إثباتها بكتاب القاضي إلى القاضي ،خالفا للمالكية بقبول كتاب القاضي إلى
القاضي في الحدود والقصاص بشروط خاصة.45
كما تتفق جرائم القصاص والديات مع الحدود في عدم تأثير توبة الجاني على توقيع العقوبة عليه باتفاق ،وأن عقوبة
القصاص والديات شديدة ،وتتفق مع ما يجري في األنظمة والقوانين التي تقرر عقوبة اإلعدام ً
حفظا للنفس البشرية،
وأن الهدف من عقوبة القصاص والديات الردع والزجر والتأديب ،وحفظ المقاصد الضرورية للنفس ،ومحاربة الدوافع
النفسية لهذه الجرائم.
التفريق بين العمد والخطأ في جرائم القصاص والديات ،وزاد الجمهور شبه ً
خالفا للمالكية ،وأضاف الحنفية ما جرى مجرى
46
الخطأ ،وقتل التسبب ،ويترتب آثار كثيرة على هذا التصنيف في اإلثبات والشروط و العقوبة والكفارة واإلثم وغيره .
ً
ثالثا :اآلثار المترتبة على جرائم التعزير
إن جرائم التعزير كثيرة وال حصر لها لما سبق في الشريعة والقوانين ،وبعضها يتعلق بحق اهلل تعالى والنظام العام وحق
المجتمع واألمة ،وبعضها يتعلق بحق األفراد ،ولكن آثارها تكاد أن تتفق إال ما ورد فيه استثناء ،فهي غير مقدرة ً
شرعا،
ويترك تقدير العقوبة فيها إلى ولي األمر والحاكم والقاضي ،وأكثرها تحتاج إلى دعوى من المجني عليه ،إال جرائم
التعزير التي شرعت لحق اهلل تعالى والنظام العام فتقبل فيها دعوى الحسبة أو شهادة الحسبة أو تحركها النيابة العامة.
وإن جرائم التعزير تقبل العفو غالبًا ،والشفاعة فيها ،وتقبل اإلسقاط ،وشروطها قليلة نسبيًا ،والعقوبة فيها ال تسقط
بالشبهة ،وفيها تساهل بإثبات الجريمة فتقبل فيها الشهادة واإلقرار والقرائن والشهادة على الشهادة ،وتقرير الخبرة،
ومؤخرا وفي القوانين ،مع شروط أقل في الشهادة واإلقرار ،ويجري
والمعاينة ،ومنع اإلثبات فيها بعلم القاضي باتفاق
ً
في بعضها التقادم ،فال يثبت بعضها مع مرور الزمن عند النص عليه ،وتؤثر فيها التوبة باتفاق ،وعقوبتها أخف غالبًا
من الحدود والقصاص والديات.47
وإن القاضي له سلطة واسعة في جرائم التعزير باختيار نوع العقوبة ومقدارها ،ويراعي ظروف الجريمة والمجرم ،وله
أن ينزل بالعقوبة إلى أدنى درجاتها ،وله أن يرتفع بها إلى حدها األقصى ،وله أن يأمر بتنفيذ العقوبة أو إيقاف تنفيذها.48
المطلب الثاني :آثار تصنيف الجرائم باالعتبارات األخرى
سبق بيان التصنيف للجرائم باعتبارات خاصة ،وهذا التصنيف لكل اعتبار تترتب عليه آثار ونتائج مهمة في الحياة
والتطبيق والقضاء.
ً
أول :آثار تصنيف الجرائم بحسب قصد الجاني
وهي جرائم مقصودة وجرائم غير مقصودة ،ويترتب عليها ما يلي:
إن الجرائم المقصودة يتوفر فيها قصد االعتداء على المجني عليه ،وتكون عمدية أو شبه عمدية ،وتدل على روح إجرامية لدى الجاني.

أما الجرائم غير المقصودة فال يتوفر فيها قصد االعتداء ،ولذلك فهي جريمة خطأ ،أو جارية مجرى الخطأ ،وليس فيها
ما يدل على ميل الفاعل لإلجرام.
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إن الجرائم المقصودة تنضوي على اإلثم والذنب والمعصية والمواخذة الدينية والمسؤولية األخروية أمام اهلل تعالى إن لم
يتب الجاني أو يغفر اهلل له.
أما الجرائم غير المقصودة فتخلو من الذنب واإلثم ،وال يوجد مؤاخذة دينية إال من ناحية اإلهمال وعدم االحتياط ،وال يعد
الشخص مرتكبا جريمة قتل ما دام لم يقصد إليه ،وذلك فيما بينه وبين اهلل تعالى.
إن الجرائم المقصودة يترتب عليها القصاص صورة ومعنى ،وعقوبتها شديدة أما الجرائم غير المقصودة فيترتب عليها
القصاص معنى فقط وهو الديات وما يشبهها ،49فعقوبتها مخففة.
إن الجريمة المقصودة يمتنع فيها العقاب إذا لم يتوفر ركن العمد ،أما الجريمة غير المقصودة فيعاقب عليها الشخص
لمجرد اإلهمال أو عدم التثبت.
ثانيًا :آثار تصنيف الجرائم يحسب وقت كشفها
وهي المتلبس بها وغير المتلبس بها ،ويترتب عليها ما يلي:
من حيث اإلثبات :ففي جرائم الحدود يشترط األصالة في الشهادة عليها عند الجمهور ً
خالفا للمالكية ،وذلك بأن يكون الشهود
شهدوا بأنفسهم الحادث وقت وقوعه ،ورأوا الجاني وهو يرتكب الجريمة ،فال تقبل فيها الشهادة على الشهادة ،وال شهادة
السماع ،وأجاز اإلمام مالك رحمه اهلل تعالى الشهادة على الشهادة ،بأن ينقل الشهود أمام القاضي عمن شهدوا الحادث.50
من حيث األمر بالمعروف والنهي عن المنكر :إذا شوهد الجاني وهو يرتكب الجناية كان ألي شخص أن يمنعه بالقوة
عن ارتكاب الجريمة ،ويستعمل القوة الالزمة لمنعه ،سواء كانت الجريمة اعتداء على حقوق األفراد كالسرقة ،أو اعتداء
على حقوق الجماعة كشرب الخمر والزنا ،وهذا ما يسمى بحق الدفاع الشرعي العام ،أما الجريمة غير المتلبس بها فال
يتوفر فيها األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.51
منكرا فليغيره بيده ،فمن لم يستطع فبلسانه ،فمن لم يستطع
واألصل في ذلك قوله صلى اهلل عليه وسلم« :من رأى منكم ً
فبقلبه ،وذلك أضعف اإليمان».52
ً
ثالثا:آثار تصنيف الجرائم إلى إيجابية وسلبية
إن األثر األساسي لهذا التقسيم هو االختالف بين المذاهب في اعتبار الفعل جريمة قتل أم ال ،فيرى اإلمام مالك والشافعي
وأحمد أن الجريمة السلبية جريمة كاملة ،فمن حبس إنسا ًنا حتى مات ،أو منعه الطعام أو الشراب أو الدفء أثناء البرد
ً
حتى مات ً
عطشا أو بر ًدا فهو قاتل له عم ًدا إن قصد بالمنع قتله ،وال يرى اإلمام أبو حنيفة رحمه اهلل تعالى هذا
جوعا أو
ً
الفعل ً
قتل بل يعتبر الجريمة ناقصة ،وخالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد رحمهما اهلل تعالى فاعتبرا الفعل قتل عم ًدا ،ألن
ً
المنع يكون إهالكا ،وجاءت القوانين الوضعية موافقة لقول الجمهور.53
إن المسؤولية في الجريمة اإليجابية دينية ودنيوية ،فيسأل الجاني عن ذلك أمام اهلل تعالى وأمام القاضي ،وكذا األمر في
الجريمة السلبية عند الجمهور ،وعند أبي حنيفة يترتب على االمتناع عن الفعل المؤدي للهالك مسؤولية دينية فقط أمام
اهلل تعالى ،وأمام ضميره ،لتقصيره في واجب أخوي وديني لقوله صلى اهلل عليه وسلم« :ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه
ما يحب لنفسه».54
رابعًا :آثار تصنيف الجرائم إلى مؤقتة وغير مؤقتة

 49الجريمة ،أبو زهرة ص ،108التشريع الجنائي اإلسالمي .54 /1
 50بدائع الصنائع  ،49 /7نهاية المحتاج  ،307 /8المهذب  ،355 /2اإلقناع  ،477 ،407 /4المدونة  ،45 /16مواهب الجليل  198 /6عن التشريع الجنائي اإلسالمي .704 -703 /2 ،55 /1
 51التشريع الجنائي اإلسالمي .55 /1
 52هذا الحديث رواه مسلم وأصحاب السنن وأحمد ،وسبق بيانه ص.12
 53التشريع الجنائي اإلسالمي  ،56 /1الفقه اإلسالمي وأدلته .5655 /7
 54هذا الحديث رواه البخاري  14 /1رقم  ،13ومسلم  16 /2رقم  ،45عن أنس رضي اهلل عنه ،ورواه الترمذي والنسائي وأحمد (فيض القدير .)433 /6

436

437

إن جميع جرائم الحدود والقصاص والديات وبعض جرائم التعزير مؤقتة ألنها تحدث في وقت محدد ،أما الجرائم غير
المؤقتة فتنحصر في بعض جرائم التعزير ،ويترتب عليها ما يلي:
من حيث االختصاص :إن الجريمة المؤقتة تختص بها المحكمة التي وقع في دائرتها الفعل المكون للجريمة ،أما الجرائم
غير المؤقتة فيكون االختصاص لكل محكمة وقع في دائرتها الفعل المتجدد أو المستمر ،ألنها يمكن أن تقع في أمكنة متعددة.
من حيث التقادم :فإن الجريمة المؤقتة تحسب المدة المسقطة للدعوى العمومية من وقت ارتكاب الجريمة ،وفي الجريمة
غير المؤقتة فتحسب المدة من انتهاء حالة التجدد أو االستمرار.
من حيث تطبيق التشريع :فإن الجريمة المؤقتة يطبق عليها التشريع المعمول به عند ارتكابها وال يسري عليها ما صدر
بعد وقوعها ،وفي الجرائم غير المؤقتة فإنه يطبق عليها التشريعات الجديدة التي صدرت ً
حديثا إذا ظلت حالة التجدد أو
االستمرار قائمة إلى ما بعد العمل بهذه التشريعات.
صادرا عن الواقعة التي عرضت على المحكمة فقط،
من حيث قوة الشيء المقضي به :فيعتبر الحكم في الجريمة المؤقتة
ً
ً
شامل لها ،لو كانت من نوع الواقعة التي
فإن كان هناك وقائع أخرى سابقة لم تعرض على المحكمة فال يعتبر الحكم
صدر فيها الحكم ،وكذا الحال في الوقائع التي حدثت بعد صدور الحكم.
أما في الجرائم المؤقتة فيعتبر الحكم ً
شامل لجميع الوقائع السابقة على رفع الدعوى ،ولو لم تعرض بعضها على المحكمة،
ألن كل الوقائع تكوّن جريمة واحدة ،أما الوقائع الالحقة لصدور الحكم فيجوز رفع الدعوى من جديد عنها إذا كانت من
الجرائم المتجددة ،ال المستمرة.55
خامسا :آثار تقسيم الجرائم بحسب صلتها بالجماعة واألفراد
ً
حصرا أو يغلب فيها حق الجماعة كالحدود وبعض التعزيرات ،وجرائم ضد األفراد كجرائم
وهي جرائم ضد الجماعة
ً
القصاص والدية وبعض التعزيرات ،ويترتب على هذا التصنيف اآلثار السابقة في الحدود ،والقصاص والديات ،والتعزير.
سادسا :آثار تصنيف الجرائم بحسب طبيعتها
ً
وهي الجرائم السياسية وجرائم الرأي كالبغاة ،والجرائم العادية وهي خالف ما سبق ،وينتج عن هذا التصنيف اآلثار اآلتية:
إن القائم بالجرائم السياسية وجرائم الرأي ال ُّ
يعد مجرمًا حقيقة ،وال يقصد ارتكاب الجريمة ،وال االعتداء والعدوان،
وإنما يتحرك نتيجة اجتهاده وتأويله بما يخالف نظام الحكم أو الحكام ،فال يقصد منها اإلجرام ،وال اإليذاء ،وال جلب نفع
شخصي للجاني.
إن العقوبة في الجرائم السياسية وجرائم الرأي تنحصر بقتالهم عند استخدام القوة والشروع في القتال ،فإن امتنع الجاني
أو توقف  ،فيجب أن يتوقف القتال معهم.
يعامل البغاة قبل القتال ،وأثناء القتال ،وبعد القتال ،كمسلمين لهم حقوقهم الكاملة إال ما يقتضي قتالهم ،فال يباغتوا بالقتال،
وال يجهز على جريحهم ،وال يقتل أسيرهم ،وال تستباح أموالهم ،ثم ترد عليهم بعد انتهاء القتال.
يؤاخذ المجرم السياسي بما صدر عنه فقط من أفعال ال يقتضيها القتال ،كغصب األموال لردها.
نصت القوانين الوضعية على إجراءات خاصة في محاكمة المجرم السياسي ،ومنعت عقوبة القتل أو اإلعدام ،ألنه
صاحب فكر ورأي.56
سابعًا :آثار تصنيف الجرائم بحسب فعل الجاني
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وهي جرائم مباشرة ،وجرائم بالتسبب ،وينتج عنها اآلثار اآلتية:
الكفارة في القتل :فإن القتل بالتسبب ،ولو كان مقصو ًدا ،ال كفارة فيه ،وهي عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام
ستين مسكي ًنا ،بينما القتل الخطأ ،وهو غير مقصود ،ففيه الكفارة مع الدية ،هذا عند الحنفية ،وقال الشافعية تجب الكفارة
في قتل الخطأ ،وفي قتل العمد وإن اقتص منه ،سواء كان القتل العمد مباشرة أو تسببًا كشهادة الزور ،والقتل في حوادث
السيارات ،وسواء كانت الجريمة إيجابية أم سلبية كالحبس مع المنع من الطعام والشراب والطلب مدة حتى يموت ،أو
كما لو قدم له طعامًا مسمومًا ،وحافر البئر عدوا ًنا ،وعلى
المكره وشاهد الزور.57
ِ
الميراث :اختلفت المذاهب في المنع من الميراث بسبب القتل الثابت في الحديث الشريف «ال يرث القاتل ً
شيئا» 58وفي
الشافعيةكثيرا وقالوا :كل قتل يمنع من الميراث ،مهما كانت صفته أو نوعه ،سواء
رواية «ليس للقاتل ميراث»،59فتوسع
ً
أكان عم ًدا أم خطأ ،مباشرة أو تسببًا ،بحق أو بغير حق ،باالختيار أم باإلكراه ،من مكلف أو من غير مكلف ،لعموم
الحديث ،وضيّق المالكية فقالوا إن القتل المانع من اإلرث هو القتل العمد العدوان فقط ،سواء كان مباشرة أم تسببًا ،ويشمل
إكراها ً
ً
ملجئا ،وحافر البئر لمورثه ليقتله،
اآلمر والمحرض ،والشريك وواضع السم في الطعام ،وشاهد الزور ،والمكره
وواضع الحجر في طريقه ليصطدم به فيموت ،لتوفر القصد في القتل ،أما قتل الخطأ ،أو القتل بحق ،أو من الصغير
والمجنون فال يمنع من اإلرث لعدم القصد والعدوان ،وقال الحنفية :إن القتل المانع من اإلرث هو ما يتعلق به القصاص
أو الكفارة ،وهو القتل العمد ،وشبه العمد ،والخطأ ،أما القتل بحق أو بالدفاع  ،أو القتل بالتسبب ،والقتل من غير المكلف
فال يمنع من الميراث ،وقال الحنابلة إن القتل المانع من الميراث هو القتل بغير حق ،ويشمل العمد ،وشبه العمد والخطأ،
والقتل بالتسبب ،والقتل من غير المكلف.60
والخالصة أن المذاهب الثالثة يمنعون القاتل من الميراث سواء كان القتل مباشرة أو تسببًا ،وخالف الحنفية فقالوا بالمنع
من الميراث في القتل مباشرة دون القتل بالتسبب.
يسوي الفقهاء في عقوبة السرقة سواء كانت مباشرة أم بالتسبب غالبًاً ،
خالفا للحنفية.61
أما السرقة فتجب فيها العقوبة سواء كانت الجريمة بالمباشرة أو كانت بالتسبب بأن ال يباشر السارق إخراج المسروقات
من الحرز بنفسه ،وإنما يؤدي فعله بطريق غير مباشر إلى إخراج المسروقات ،مثل أن يضع المسروق على ظهر دابة
ويسوقها فتخرج من الحرز ،أو أن يلقي المسروق لريح هابة فيطير المسروق إلى الخارج ،أو أن يربطه على طائر
ً
صغيرا أو
ويطيره فيخرج المسروق ،أو أن يأمر
معتوها بإخراج المسروق فيخرجه.62
ً
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خاتمة
وتتضمن خالصة البحث ،ونتائجه ،وتوصياته.
ً
أول :خالصة البحث ونتائجه
١ـ إن التشريع الجنائي اإلسالمي ينسجم مع فطرة اإلنسان المجبولة على الخير والشر ،ولذلك تحتاج للردع والزجر عند
النزوع للمخالفة من أجل اإلصالح والتربية ،وجاءت األنظمة والقوانين ً
الحقا لتتبع شرعة اهلل تعالى لألنبياء والرسل.
 ٢ـ إن الجرائم والجنايات متفاوتة ً
كبيرا ،وجاءت عقوبتها متناسبة مع اختالفها ،لتحقيق العدالة اإللهية ،والمساواة
تفاوتا ً
مع نوع المخالفة.
 ٣ـ صنف العلماء الجرائم حسب جسامة العقوبة إلى  .1جرائم الحدود :الزنا ،والقذف ،والشرب ،والسرقة ،والحرابة ،والبغي،
والردة  .2الجرائم الموجبة للقصاص والديات واألرش وحكومة العدل  .3الجرائم الموجبة للتعزير بعقوبة يقدرها الحاكم.
 ٤ـ صنف العلماء الجرائم باعتبارات مختلفة .1 ،بحسب قصد الجاني :مقصودة وغير مقصودة  .2بحسب وقت كشفها:
متلبس بها ،وغير متلبس بها  .3بحسب الفعل :ايجابية وسلبية  .4بحسب كيفية ارتكابها :مؤقتة وغير مؤقتة  .5بحسب
صلتها بالجماعة واألفراد :جرائم ضد الجماعة ،وهي حق هلل تعالى ،وجرائم ضد األفراد ،وهي حق للعباد  .6بحسب
طبيعتها :جرائم سياسية ،وجرائم عادية  .7بحسب فعل الجاني :مباشرة ،وبالتسبب.
 ٥ـ ترتب على تصنيف الجرائم آثار ،فالحدود حق هلل ،وال تحتاج إلقامة دعوى غالبًا ،والعقوبة مقدرة ،وال تقبل العفو
وال الشفاعة وال اإلسقاط ،وتكثر فيها الشروط ،وتسقط بالشبهة ،وعقوبتها شديدة لذلك تشدد الشرع في إثباتها ،وقد يؤثر
عليها التقادم ،والتوبة ،وتتصل بمقاصد الشريعة الضرورية.
 ٦ـ يترتب على جرائم القصاص والديات آثار منها أنها حق للعباد ،وتحتاج إلى دعوى ،وتقبل الشفاعة والعفو والصلح واإلسقاط،
وعقوبتها مقدرة مع التساوي فيها ،وشروطها كثيرة ،مع شدة باإلثبات ،وعدم تأثير التوبة فيها ،ويفرق فيها بين العمد والخطأ.
٧ـ إن عقوبات التعزير غير مقدرة ً
شرعا ،وتحتاج إلى إقامة الدعوى ،وشروطها قليلة ،واإلثبات فيها واسع ،وللقاضي
سلطة كبيرة فيها ،وتراعي ظروف المجرم والجريمة واألحوال.
 ٨ـ يترتب على تصنيف الجرائم باالعتبارات األخرى قصد االعتداء ،واإلثم ،والقصاص صورة ومعنى ،وكيفية اإلثبات،
واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،والمسؤولية الدينية والدنيوية ،واختصاص المحاكم ،والتقادم ،وتطبيق التشريع،
وقوة الشيء المقضي به ،واعتبار الفاعل مجرمًا أو متأولها ،ووجوب الكفارة ،وحق الميراث ،وغير ذلك.
ثانيًا :التوصيات
 ١ـ إن تصنيف الجرائم إلى حدود وقصاص وديات وتعزير تقسيم فريد ،ونوصي بااللتزام به لما له من آثار مهمة نظريًا وعمليًا.
 ٢ـ نوصي بالتمسك بالشريعة الغراء ،وتقنين ما يتصل بالحدود والقصاص والديات في قانون معاصر ،ونظام مناسب للعصر،
وذلك باالختيار من مجمل المذاهب الفقهية ،والتوسع في الشروط الموجبة للحدود للتضييق في إقامة الحد ما أمكن.
 ٣ـ نوصي بتهيئة األجواء المناسبة لتطبيق الشريعة عامة ،والحدود خاصة ،إلعادة أحكامها وحكمتها ألذهان الناس ،وحياة المسلمين.
 ٤ـ نوصي باتخاذ موقف إسالمي حاسم من المنظمات الدولية واالتفاقيات والمعاهدات العالمية التي تعمل على تقليص الفكر
اإلسالمي القانوني ،وما انفردت به الشريعة من أحكام ،ألن ذلك يتصل بعقيدة األمة ً
أول ،وشخصيتها المتميزة ثانيًا.
 ٥ـ يجب العمل على لقاءات دائمة ومستمرة بين البالد اإلسالمية ،والمنظمات الشرعية لتوحيد الرؤية للعمل بالفقه اإلسالمي الزاخر.
وصلى اهلل على سيدنا محمد ،وعلى آله وصحبه أجمعين ،والحمد هلل رب العالمين.
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1. Suç Kavramı
Suçun tanımı Kur’an’da yer almaz; ancak suç anlamında kullanılan bazı kelimeler
şunlardır: Cürüm (5/8, 11/89, 54/47, 77/46, 83/29), cinayet, cünah (2/235), seyyie,1
ism (2/173, 24/11, 25/68), hatie (4/112),2 zenb, masiyet,3 fahşa,4 kebire, hûb, haram
ve münker. Bu kavramlar, modern ceza hukukundaki suç kavramının ifade ettiği teknik anlamdan ziyade, dinin özüne uymayan ve ahlaken tasvip edilmeyen her türlü
olumsuz davranış için kullanılmıştır.5
Masiyet, vacibin terki (ihmali davranış) veya haramın irtikâbıdır (icrai davranış). Had ve kısas cezası
öngörülmemiş her masiyet, tazir suçu olarak tanımlanıp cezalandırılabilir.
Masiyet, had cezası gerektirenler (hırabe, sirkat, zina ve kazif), kısas cezası gerektirenler (kasten
insan öldürme ve yaralama), tazir suçu olarak tanımlanması gerekenler olmak üzere, üçe ayrılabilir.
Örneğin; el kesme gerektirmeyen sirkat, yabancı kadına hafif cinsel saldırı vb.
Sadece kefaret öngörülenler (hayızlı kadınla veya ihramlı iken cima edilmesi, ramazan orucunun
bozulması, zıhar), tazir suçu olarak kabul edilebilir.
Bazen masiyet ceza gerektirmez. Örneğin; kişinin kendini yaralaması, bir organını kesmesi veya
intihara teşebbüs etmesi masiyettir; ancak ceza hukukunun ilgi alanına girmez, bu eylemler ceza hukuku yaptırımı ile karşılanmaz. Cumhura göre masiyet olup, had ve kefaret öngörülmeyen eylemlerin
tazir suçu olarak kabulü, yetkili yasama organı için vaciptir, İmam Şafii caiz olduğunu söyler.6
Mahzur (kabahat) ise mendubun terki, mekruhun irtikâbıdır. Mendubu terk eden itaba, mekruhu irtikab eden ise, levme müstahak olur. Bunlar hafif tazir yaptırımlarıdır.
Mubah, serbest olan demektir, ancak maslahat (kamu yararı) gerektirirse (yani topluma zarar verirse), tazir suçu olarak tanımlanıp yaptırım uygulanabilir.7

1 Seyyie, yasak normunu icrai davranışla ihlal etmek, zenb ise, emri terk etmek (yükümlülük normunu ihmali davranışla ihlal etmek) anlamına gelir.
İSLAMOĞLU, Mustafa, Hayat Kitabı Kur’an, İst.2008, s.423 (Hud, 11/114 ayetinin tefsirinde)
2 “İsm”, kasten işlenen suç, “hatie” ise, gerek kasten gerek taksirle işlenen suç için kullanılmakla ism daha ağır suçları ifade etmektedir. YAZIR, M.
Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili, İst.Ty. III/1463. İnsan öldürmek ve zina suçları, Furkan 25/68 ayetinde ism kelimesiyle ifade edilmiştir.
3 Suç cerime, masiyet ise günah demektir, aynı şey değildir.
4 Fahşa, başkalarına zarar veren, zulm-ü nefs ise başkasına zarar vermeyen günah anlamındadır. YAZIR, II/1177.
5 DAĞCI, Şamil, İslâm Ceza Hukukunda Şahıslara Karşı Müessir Fiiller, Ank.1996, s.11.
6 İBN KAYYIM el-Cevziye Ebu Abdullah Şemseddin (ö.1350), et-Turuku’l-Hukmiyye, Kahire, 1977, s.145-146.
7 AMİR, Abdülaziz, et-Tazir fi’ş-Şeriati’l-İslâmiyye, Mısır, 1969, s.90.

444

İslâm Ceza Hukuku’nda “cerime”8 veya “cinayet” kelimeleriyle9 ifade edilen suç,10 ceza hukuku yaptırımıyla karşılanan herhangi bir yasak fiilin işlenmesidir.
Maverdi’ye göre suç: “Allah’ın had veya tazir yaptırımı öngörerek yasakladığı fiilin işlenmesidir.”11
Udeh’e göre suç: “Karşılığında ceza yaptırımı öngörülerek yapılması yasaklanan fiilin yapılması;
yapılması istenen fiilin terk edilmesidir.”12
Bize göre suç, karşılığında had veya kısas yaptırımları konularak ya da yaptırımın türü ve miktarı,
yetkili yasama organının takdirine bırakılarak yasaklanan icrai ve ihmali davranışlardır.
Suç olarak kabul edilen fiiller, kişilere (: nefse, hayat ve vücut dokunulmazlığı hakkına), malvarlığına,
dine, nesebe, insan onuruna,13 kamu düzenine, siyasi iktidar düzenine ve akla yönelik olabilir. Ancak
fıkıh kitaplarında anlam daralmasına uğramış olan, “cinayet” kelimesi, genellikle kişilere karşı işlenen
suçlar için kullanılır.14
Kur’an ve Sünnet, insanın korunmasına verdiği öneme binaen, birçok suçun tazir türünden olan
cezalarını, yetkili yasama organlarının takdirine bırakmışken, insanın canına, onuruna, malvarlığına,
aklına, kişiliğine ve insan hayatının ruhu ve itici motoru olan dinine karşı işlenen suçların cezalarını
beşer iradesine terk etmemiş; bizzat belirlemiştir.15
Suç işlenmeyen bir insan toplumu düşünülemez. Bazı suçların az da olsa işlenmesi, toplum için
faydalı olabilir.16

8 UDEH, Abdülkadir (ö.1954), et-Teşrîu’l-Cinâiyyi’l-İslâmi Mukaranen bi’l-Kanuni’l-Vad’i, Beyrut, Ty C:II, No:42, EBU ZEHRA, Muhammed, elCerime, Mısır, Ty. No:19.
9 TRABLUSİ, Alaeddin Ali b. Halil (ö.1445), Muînu’l-Hukkâm fîmâ Yetereddedü beyne’l-Hasmeyni mine’l-Ahkâm, Mısır, 1973, s.180, Mi’yar-ı
Adalet, m.1. Osmanlının 1583 tarihli Yeni İl Kanunu’nda: “Amme-i memalik-i mahrusede cinayat mukabelesinde vaz olunan (suçlar karşılığından
konulan) ceraim-i marufe (para cezaları)…” ifadesi geçer. BARKAN, s.81.
10 Cinayet, “suç” demek olup, had, kısas ve tazir suçlarını kapsamına alır; ancak fıkıh kitaplarında hayata ve vücut dokunulmazlığına karşı suçlar
için kullanılmaktadır. EBU ZEHRA, el-Cerime, No:54.
Şekli anlamda suç, ceza ve/veya güvenlik tedbiri ile karşılanan insan davranışıdır (tipik haksızlık). Maddi anlamda suç, toplumda hâkim olan
hukuki değerlere saldırıdır. Suç, kanunda tanımlanmadan önce de haksızlık oluşturmaktadır, diğer haksızlık türleriyle suç arasında nitelik değil;
nicelik farkı vardır. Suç, cezaya layık haksızlıktır. KOCA Mahmut-ÜZÜLMEZ İlhan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ank.2012, s.42-41.
11 MAVERDİ, Ebu’l-Hasen Ali b. Muhammed, el-Ahkâmu’s-Sultaniyye, Beyrut, 1990, s.127.
12 UDEH, I/66.
13 Kısas yaşama hakkını, zina cezası nesebi ve aile düzenini, hırsızlık cezası malvarlığını, kazif cezası insan onurunu, sarhoşluk cezası ise aklı
korumayı hedeflemektedir. Mürted ise inkârda ısrarıyla Müslümanlara karşı düşmanca tavır almıştır. Bu düşmanlığının izalesi için ölüm cezası
verilir. SERAHSİ, Ebubekir Muhammed b. Ahmed (ö.1090), el-Mebsût, Beyrut, 1986, X/110.
14 Kitab-ı Mevkufat, II/242, BİLMEN, Ö. Nasuhi (ö.1971): Hukuk-ı İslamiye ve Istılâhât-ı Fıkhiye Kamusu, İst.1975, III/10, ŞAZELİ, Hasan Ali,
“Cinayet”, DİA, C:8, s.14.
Cinayet, insanın canına, organlarına, malvarlığına veya onuruna yönelik suçlardır. Fakihlere göre, sadece hayat ve vücut dokunulmazlığına karşı
suçlar için cinayet kelimesi kullanılmaktadır. Ömer Hilmi Karinabadizade, Mi’yar-ı Adalet, İst.1301, m.1.
15 BEKİ, Abdülaziz, İslâm Hukuku Prensipleri Işığında Organ Nakli, Kayseri, 1993, s.207.
16 “Başkalarını yalan yere iffetsizlikle suçlayanlar içinizden bir güruhtur; [fakat siz, bu haksız suçlamaya maruz kalanlar,] bunu kendiniz için kötü
bir şey sanmayın; tersine bu sizin için hayırdır!” Nur, 24/11.

2. Suçların Tasnifi
İslam Ceza Hukuku’nda suçları birkaç yönden tasnif etmek mümkündür. Maverdi’ye
göre suçlar örgütlü suçlar (ridde, bağy ve hırabe) bireysel olarak işlenebilen had
suçları (zina, sirkat, kazif ve şürb)17, kişilere karşı işlenen kısas suçları insan öldürme (kasten, taksirle ve kast/taksir kombinasyonuyla) ve insan yaralama (kasten ve
taksirle yaralama), tazir suçları şeklinde tasnif edilir.18
Kasani, had suçlarını zina, şürb, kazif, sirkat ve kat’u’t-tarik şeklinde verdikten sonra, siyer (cihad,
devletler hukuku) kitabı içinde, ridde ve bağyi inceleme konusu yapmakta, kişilere karşı işlenen suçları ise, cinayat başlığı altında başka bir bölümde anlatmaktadır.19
İbn Rüşd, suçları cana karşı suçlar (katl), uzuvlara karşı suçlara (yaralama), iffete karşı suçlar (zina)
insan onuruna karşı suçlar (kazif), helal-haram rejimine karşı suç (şürb) ve malvarlığına karşı suçlar
(aleni işlenenler ki mali saikle işlenen hırabe, siyasi saikle işlenen bağy) ve gizli olarak işlenen sirkat
suçu şeklinde tasnif etmekte, tazir suç ve cezalarından söz etmemektedir.20
Molla Hüsrev, cihad kitabında ridde ve bağy suçlarını,21 hudud kitabında zina, şürb, kazif, sirkat ve
hırabe suçlarını, cinayat kitabında ise, insan öldürme ve yaralama suçları ile çocuk düşürmeyi anlatmaktadır.22 İbrahim Halebi, Multeka’da aynı sistematiği benimsemiştir.23
Trablusi, Muinü’l-Hukkam’da kişilere karşı suçları, cinayat başlığı altında; şürb, sirkat, zina ve kazfi
hadler bahsinde anlattıktan sonra hırabe, bağy ve riddeyi bir arada vermektedir.24
İbn Abidin, klasik Hanefi görüşünü tekrar etmekte ve had suçları arasında zina, şürb, kazif, sirkat ve
hırabeyi saymaktadır.25
Bilmen, kişilere karşı suçlar (insan öldürme, yaralama ve çocuk düşürme), topluma karşı suçlar (zina,
kazif, şürb, sirkat ve hırabe), tazir suçları (kişilere, topluma ve devlete karşı suçlar) ile devlete karşı
suçlar (bağy ve ridde) şeklinde bir tasnif yapar.26
Abdülaziz Amir, kişilere karşı tazir suçları (amden, şibh-i amd ve hataen katl; amden ve hataen cerh),
topluma karşı tazir suçları (aile ve kamu ahlakına karşı suçlar (zina ve kazif), malvarlığına karşı suçlar (sirkat) ve kamu düzenine karşı suç (hırabe), devlete karşı tazir suçları ki, adliyeye karşı suçlar(iftira ve suç üstlenme), devletin dış güvenliğine karşı suçlar (casusluk), devletin iç güvenliğine karşı
17 Serahsi, şarap içme ve sarhoşlukla ilgili fıkhi hükümlere hadler bölümünde yer vermeyip bunları çok daha sonra “eşribe” başlığı altında ele almıştır.
el-Mebsut, IX/36-205; XXIV/2.
18 MAVERDİ, Ebu’l-Hasan Habib (ö.1058), Ahkâmu’s-Sultaniye (Çev: Ali Şafak), İst.199,4 s.63-73, 249-260, 260-267, 267-272.Örgütlü
suçlarla ilgili geniş bilgi için bkz. AVCI, Mustafa, Osmanlı Ceza Hukuku Özel Hükümler, Konya, 2014, s.368-491.
19 KASANİ, Alaeddin Ebubekir b. Mes’ud (ö.1191), Bedâiu’s-Sanâi fi Tertibi’ş-Şerai’, Mısır, 1327, VII/33-90, 233 vd.
20 İBR RÜŞD, Ebu’l-Velid Muhammed b. Ahmed (ö.595), Bidayetü’l-Müctehid, İst.1985, II/330-383.
21 MOLLA HÜSREV, Muhammed b. Feramuz (ö.1480), Dureru’l-Hukkâm fî Şerhi Ğureri’l-Ahkâm, İst.1978, I/301-305.
22 MOLLA HÜSREV, II/61-108.
23 HALEBİ, İbrahim b. Muhammed (ö.1549), Haşiyeli Multeka, Dersaadet, 1316, s.191-205, 220-223, 459-472.
24 TRABLUSİ, s.184-188, 190-191.
25 İBN ABİDİN, M. Emin (ö.1836), Reddü’l-Muhtâr, İst.1984, IV/4-113.
26 BİLMEN, III/27-186, 187-304, 305-331, 410-420, IV/5-30.

445

446

suçlar, memur suçları ve memurlara karşı işlenen suçlar şeklinde bir tasnif yapmaktadır.27
Muhammed Ebu Zehra, had suçlarının ridde, zina, şürb, sirkat, kazif ve hırabe olmak üzere altı tane
olduğunu söyler.28
Abdülkadir Udeh, bu listeye bağyi de ekleyerek yedi adet had suçu olduğunu belirtir;29 ancak ne var
ki, 81 numaralı paragrafta “bağy siyasi suçtur, cezası tazirdir” diyerek bu görüşünden vazgeçmişe
benzer.
M. Ebu Zehra, korunan hukuki yarara göre suçları, kişilere (hayata ve vücut tamlığına), malvarlığına,
aile düzenine, din ve devlet aleyhine ve topluma karşı suçlar şeklinde de bir tasnif yapmaktadır.30Had
suçlarından bir kısmı alenen işlenir ve kamu düzeni bozulur (örneğin hırabe gibi), bazıları alenen
işlenir ve kamu ahlakı ve sağlığı bozulur (örneğin kazif ve şürb gibi), bazıları da gizli işlenir ve failin
tespiti zor olur (örneğin hırsızlık ve zina gibi).31
A. Fethi Behnesi, suçları had (sirkat, hırabe, zina, kazif, şürb, bağy ve ridde), kısas ve tazir suçları
şeklinde tasnifi benimsemektedir.32
M. Selim el-Avva, had suçu olarak hırabe, sirkat, zina ve kazfi kabul edip bağy, ridde ve şürbü tazir
suçu saymaktadır.33
Cezanın ağırlığına, yaptırımın türü ve miktarının naslarla belirlenmiş olup olmamasına göre had, kısas ve tazir suçları, suçun manevi unsuruna göre kasıtlı ve taksirli, işleniş zamanına göre meşhut ve
meşhut olmayan, hareketin şekline göre icra, ihmali ve garantörsel ihmali, neticenin beliriş şekillerine
göre ani ve mütemadi, hareketin sayısına göre tek ve çok hareketli (itiyadi), saikine göre ise adi ve
siyasi suçlar olarak tasnif edilebilir.34
Biz, fıkıh kitaplarının da tercih ettiği had, kısas ve tazir suçları tasnifini esas alacağız.

27 AMİR, Abdülaziz, et-Ta’zir fi’Şeriati’l-İslamiyye, s.120.
28 EBU ZEHRA, el-Cerime, No:152.
29 UDEH, I, No:51.
30 Geniş bilgi için bkz. EBU ZEHRA, el-Cerime, No:45-47.
31 EBU ZEHRA, Muhammed, el-Ukube, Kahire, Ty. No:138.
32 BEHNESİ, A. Fethi, Medhal el-Fıkhu’l-Cinaiyyi’l-İslami, Kahire, 1989,
33 AVVA, M. Selim, Fî Usûli’n-Nizâmi’l-Cinâiyyi’l-İslâmî, Kahire, 1983, s.152.
34 Anılan tasniflerle ilgili geniş bilgi için bkz. UDEH, I, No:51-82, EBU ZEHRA, el-Cerime, No:45-156.
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35 Takibi şikâyete bağlı suçlarda, nassın öngördüğü yaptırımın uygulanabilmesi için şikâyet şartının gerçekleşmiş olması gerekir, aksi takdirde
aynı suça hisbe davası ile tazir yaptırımları uygulanır. Örneğin; kasten insan öldürme ve yaralama suçlarında şikâyet (kısas talebi) hakkı olan
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AKMAN, Mehmet, Osmanlı Devletinde Ceza Yargılaması, İst.2004, s.29.
36 Manevi unsuruna göre, insan öldürme suçunu Malikiler amden ve hataen katl olmak üzere ikiye ayırır. Şafiiler, Hanbeliler ve Ebu Hanife’ye
göre amden, şibh-i amd ve hataen katl olmak üzere üçe, diğer Hanefilere göre ilaveten, hata mecrasına cari ve tesebbüben katl olmak üzere beşe
ayrılır. Mi’yar-ı Adalet, m.14.
37 Kazif suçunun takibinin şikâyete bağlı olmasının hikmeti, suçun aleniyet kazanmasının mağdur bakımından daha fazla zarara yol açması
ihtimalindendir. AKMAN, s.30.
38 İslam Hukuku’ndaki zina suçu, muhsanın zinası (adultery) ve muhsan olmayanın zinasını (fornication) içerir, yani nikah bağı olmayan bütün
cinsel ilişki türlerini kapsar. MAYDANİ, Riyad, “İslam Ceza Hukuku’nun Genel Prensipleri” (Çev: Şamil Dağcı), İslami Araştırmalar, C:4, S:1,
Ocak 1990, s.66.
39 Zinaya Sünnet ile eklenen sürgün cezası, Şafiilere göre had; Hanefilere göre tazir türü yaptırımdır.
40 Tazir, yaptırımın türü ve miktarı naslarla belirlenmemiş suçlardan dolayı Allah veya kul hakkı olmak üzere, icrası gerekli olan tedip ve cezadır.
SERAHSİ, el-Mebsût, IX/36; AMİR, s.52; BİLMEN, III/24. Tazir suçlarının yaptırımları, tür ve/veya miktar olarak naslarla belirlenmemiş olmakla
birlikte, suç oluşu Kitap ve Sünnetle belirlenmiş (örneğin; rüşvet, tefecilik, hakaret gibi) yahut da aslında mubah olan fiil zaman içinde topluma
zararlı olması sebebiyle, siyasi otorite tarafından yasaklanıp, karşılığında ceza öngörülmüştür. KÂSÂNÎ, VII/63. Naslarla yasaklanıp, hakkında
had veya kısas cezası öngörüldüğü halde, suçun unsurlarının tam olarak geçekleşmemesi sebebiyle, tazir ile cezalandırılan fiiller. İnsan öldürme,
yaralama ve hırsızlık suçlarına teşebbüs, bu grupta yer alır.
41 Örgütlü suçlar, sadece bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlendiğinde nasla belirlenmiş yaptırımlar uygulanabilir, aksi takdirde bireysel suça,
örneğin; hırabe insan öldürme, yaralama veya hırsızlığa dönüşür. Bireysel ridde suç sayılmayabilir, bağy cebir unsuru içermezse, siyasi muhalefet
sınırları içinde değerlendirilebilir.
42 Şürb suçunun yaptırımının darb olduğu Sünnet ile belirlenmiş; fakat miktar belirsiz bırakılmıştır. Yaptırımın türünün belirlenmesini, suçun had
suçu sayılması bakımından yeterli görenler, şürbü had suçu sayarlar; miktarının belirlenmesini de şart koşanlara göre ise şürb tazir suçudur.
43 “Cafer Subaşı, Ahmed b. Ali adlı kimseyi sarhoş lâ ya’kıl mahkemeye ihzar edip sarhoşluğu sübut bulunca vaki hal bittalep ketb olundu. 1564”
İŞSA, Beşiktaş Mahkemesi, No:4, v.45b/3, akt. AKMAN, s.26. Müslümanlara içki satmak ve tütün yasağına muhalefet suçlarından yakalanıp
cezalandırılanlara ait örnekler için bkz. AKMAN, s.27.
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İslâm Ceza Hukuku’nda suçlar en yaygın tasnife göre had, kısas ve tazir suçları ve cezaları olmak
üzere üçe ayrılır.44 Had ve kısas suçları her dönemde ve her yerde rastlanabilecek suçlardır, tazir
suçları ise, zamana ve mekana göre değişiklik gösterebilir.45
Geniş anlamda had suçları denince, yaptırımı tür ve miktar olarak Şari’ (kanun koyucu: Allah
ve Peygamberi) tarafından belirlenmiş suçlar anlaşılır. Bu tanıma kısas suçları da girer. Dar
anlamda had suçları denince, Allah haklarına (topluma, kamuya) yönelik46 ve yaptırımın türü ve
miktarı naslarla belirlenmiş suçlar; kısas suçlarından ise kişilere (kul haklarına) yönelik suçlar
anlaşılır. Çünkü kısas suçlarında, kul hakları ağır basmakla birlikte, kamu hakkı da ikinci planda
ihlal edilmektedir.47
Kamu düzenini sağlayan devleti, her suçun doğal mağduru saymak gerekir.48 Maverdi, ilk olarak
Hz. Ali’nin “otorite hakkı” anlamında kullandığı “hakku’s-sultan” ifadesinden49 esinlenerek devlete yönelik tazir suçlarında, korunan hukuki yararı ifade etmek üzere, “hakku’s-saltanat” terimini
benimsemiştir.50
Had suçlarını (zina, şürb, sirkat ve hırabe) topluma karşı, bağy ve riddeyi devlete karşı, insan öldürme ve yaralama suçlarını ise, kişilere karşı işlenen suçlar olarak tasnif etmek mümkündür.51

3. Kısas ve Had Suçları Arasındaki Farklar
a) Kısas suçlarında mağdurun veya belli yakınlarının şikâyetten feragat veya vazgeçmesi, fail-mağdur uzlaşması cezayı hafifletir veya türünü değiştirir. Bu durumda,
devletin toplum adına, katile kısas dışında tazir cezası takdir hakkı da mevcuttur;52
had suçlarında ise affın etkisi yoktur. İnfazın tamamlanmasına kadar, mağdur tarafın
kısas talebinden vazgeçmesi mümkün olduğu için, onların da kısas anında ve yerinde hazır bulunmaları gerekir.
b) Had ve kısas suçlarında, kural olarak ağırlatıcı ve hafifletici sebepler dikkate alınmaz.53
44 Kısas suçları kul haklarına, had suçları topluma yönelik suçlardır. Tazir suçları ise hem kişilere, hem de topluma karşı suçlar olabilir. KASANİ,
VII/63, AVVA, s.82-83, BAŞOĞLU, Tuncay, “Tazir”, DİA, C:40, s.198.
45 AYDIN, Türk Hukuk Tarihi, 2010, s.160.
46 Hanefi usulcülerinden Abdülaziz el-Buhari, Allah haklarının bütün alemin genel yararıyla ilgili bulunduğunu, bu hakların Allah’a nispet
edilmesinin sırf Allah’ı tazim için olup, gerçekte ise, bunların toplumun bütün fertlerine ait olduğunu vurgulama ve şahısların keyfi müdahalelerine
karşı onları koruma altına alma amacını taşıdığını belirtir. Keşfü’l-Esrar,IV/1255.
Had suçlarına Allah haklarına yönelik suç denmesi, toplumun genel yararlarını korumak amacıyla Allah adına devlet başkanının uhdesine
konulması ve Allah korkusu ile bu suçların cezasız bırakılmamasını sağlamaya yöneliktir. SAVA PAŞA, İslâm Hukuku Nazariyatı Hakkında Bir Etüt,
(Çev: B. Arıkan) Ank.1955, I/178.
47 AYDIN, Türk Hukuk Tarihi, s.161.
48 İçinde yaşadığı toplumun bir ferdi olması dolayısıyla, doğrudan ferde karşı işlenen suçlar, aynı zamanda topluma karşı işlenmiş kabul edilir.
Bu bakımdan, şahıslara karşı işlenen suçlarda suçun pasif süjesini oluşturması itibariyle, birinci derecede mağdur olan bireyin yanında, toplum da
ikinci derecede mağdur kabul edilmiştir. DAĞCI, “Kısas” DİA, C:25, s.488-495.
49 ZERKA, II/634
50 MAVERDİ, s.387.
51 EKİNCİ, E. Buğra, Osmanlı Hukuku Adalet ve Mülk, İst.2008, s.365.
52 Miyar-ı Adalet m.61: “Bir kimse, diğer kimseyi amden katledip de af veya sulh veya maktul katilin füruundan olmak veyahut katilin füruundan
biri maktulün veresesinden bulunmak gibi bir sebeple katilden kısas sakıt olsa bile, kasten ve haksız yere insan öldürmek masiyet-i azimesini irtikap
ettiği için katil tazire müstahak olur.”
53 UDEH, I/81-82; aksi görüş için bkz. EBU ZEHRA, el-Ukube, No: 235.

c) Kısas ve diyet suçlarında, suçların içtimaı kuralları uygulanmaz; suç sayısınca yaptırım uygulanır.
Had suçları şartları varsa içtima edebilir, yani cezalandırılmamış birden çok suçu, tek suç saymak ve
tek ceza ile yetinmek mümkündür.
d) Kısas suçlarında failin köle olması cezayı etkilemez, had suçlarında ise (örneğin zinada) hür faillere verilen cezanın yarısı verilir (Nisa, 4/25).
e) Kısas suçlarında mağdur açısından mirasçılık hükümleri cereyan eder, had suçlarında (örneğin
kazifte) şikâyet hakkı mirasçılara geçmez.
f) Zina ve şürb gibi had suçları, yalnız ikrar ile ispatlanmışsa, infazın tamamlanmasına kadar ikrardan
rücu had cezasını düşürür.54 İnfaz sırasındaki kaçma, zımni rücu sayılır. Kazif, sirkat ve hırabe suçlarında ise rücu cezayı düşürmez.55
g) Kural olarak had suçları resen, yani şikâyet olmasa da; kısas suçları ise, mağdur tarafın şikâyetine
bağlı olarak kovuşturulur.56
Kovuşturmanın kamusallığı ilkesinin geçerli olduğu Osmanlı uygulamasında, insan öldürme57 ve yaralama suçları da resen kovuşturulmuş, şikâyet yanında, ihbar veya hâkimin kendiliğinden öğrenmesi, hisbe davalarının görülmesi ve sonuçlandırılması için yeterli sayılmıştır.58 Hatta, kavga edenlerin
bir şikâyeti olmadan para cezasını tahsil edecek olan amilin talebi üzerine, yargılanıp para cezasına
çarptırılmışlardır.
h) Had suçlarında görgü tanığı ihbarda bulunursa (hisbe şahitliği59) bu beyan, tanık beyanı olarak değerlendirilir.60 Kısas ve kişilere karşı işlenen tazir suçlarında, mağdur beyanı tek başına mahkûmiyete
yeterli delil sayılamaz (lâ tukbelü şehâdetü hasmin velâ zanîn).61
i) Zamanaşımı had cezalarını düşürür, kısas cezalarını düşürmez.62

4. Had Suçları ile Tazir Suçları Arasındaki Farklar
a) Had suçu, yaptırımın türü ve miktarı ayet ve/veya hadis ile belirlenerek tanımlanmış davranıştır. İttifakla had suçu olarak kabul edilenler, zina, kazif, hırsızlık ve
hırabedir. Bunlara tazir yaptırımı uygulamak caiz değildir.

54 “Zeyd, “ben isteyerek şarap içtim” diye hakimin huzurunda ikrar ettikten sonra ikrarından dönse Zeyd’den şürb haddi sakıt olur.” İBN NÜCEYM,
Fetava, s.103.
55 BEHNESİ, Ahmed Fethi, el-Mevsuatü’l-Cinâiyye fi’l-Fıkhi’l-İslâmî, Beyrut, 1991, I/177, 199-200, UDEH, II, No:544, AKŞİT, M. Cevat, İslâm
Ceza Hukuku ve İnsanî Esasları, İst.1976, s.138-139. ikrardan rücu tavsiye edilir. SCHACHT, İslâm Hukukuna Giriş, s.182.
56 ÜÇOK, Osmanlı Kanunnamelerinde İslâm Ceza Hukukuna Aykırı Hükümler-I, s.129.
57 Hz. Ömer, bir cinayet haberi üzerine katili bulup cezalandırmak üzere muhakemeyi resen başlatmıştı. İBN KAYYIM, et-Turuk, s.28-29.
58 AKMAN, s.26-28.
59 Takibi şikâyete bağlı olmayan had suçlarında, bir davet olmadan şahitlik etmek hisbe şahitliğidir. Had suçlarında, şahitler olayı örtmekle açığa
çıkarmak arasında muhayyerdir, ancak örtmek daha faziletlidir.
60 EBU ZEHRA, el-Cerime, No: 64.
61 Hz. Peygamber, aralarında husumet bulunan kişilerin birbirleri aleyhine şahitliğini ve bir ev halkının yardımıyla geçinen kişinin o ev halkı
lehine şahitliğini reddetmiştir. Ebu Davud, Aķżıye, 16.
62 KASANİ, VII/55-56, EBU ZEHRA, el-Cerime, s.194-195.
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Tazir suçları ise, nasla yasaklanmış olsa bile yaptırımı belirlenmemiş olup; bu husus yetkili yasama
organının takdirine bırakılmış,63 böylece, İslâm Ceza Hukuku’nun uzun zaman uygulanması imkânı
sağlanmak istenmiştir.64 Hâkim, kendi takdiri ile zararlı fiilleri suç sayıp karşılığında dilediği yaptırımı
uygulayamaz; ancak kanunda belirlenen sınırlar içinde karar verir.65
b) Had suçları, bütün İslâm toplumlarında suç olarak kabul edilip aynı yaptırımın uygulanması gerekirken, tazir suçları toplumdan topluma değişebilir. Açığa vurulmayan yani gizli işlenen suçlar, büyük
günah olsa bile kovuşturulmaz.66 Ancak topluma veya bir başkasına zarar verirse ve bu fiil suç olarak
kabul edilmişse bu yaptırım uygulanabilir.67
c) Had cezaları, isnat yeteneği olmayan küçüklere ve akıl hastalarına uygulanmaz, tazirin eğitici türü (güvenlik tedbirleri) mümeyyiz küçüklere, tedavi edici ve koruyucu olanları ise akıl hastalarına uygulanabilir.68
d) Had zimmîlere de uygulanır, tazir cezalarının bir kısmı zimmîlere uygulanmaz (örneğin şarap ticareti yapan müslümana dayak cezası verilir, zimmî vatandaş açıktan şarap satıp sonra müslüman
olsa kendisine ceza verilmez).
e) Had suçları ile topluma yönelik tazir suçlarında suçların içtimaı kuralları uygulanır; kişilere yönelik
tazir suçlarında uygulanmaz.69
f) Hadler zamanaşımı ile düşer, tazir cezaları normalde düşmez,70 ancak Hanefilere göre tazir suçlarının da zamanaşımı ile düşmesi yasayla kabul edilebilir.71 Osmanlıda tazir suçları onbeş senede
zamanaşımına uğrardı.72
g) Tedip hakkı olanlar çocuk, köle, karı, öğrenci ve çırak üzerinde tazir türü hafif yaptırımlar uygulayabilir; ancak had cezalarını, yalnızca devletin yetkili yargı ve infaz mercileri uygulayabilir.73
Suçüstü halinde herkesin önleme ve gerekirse orantılı zor kullanma yetkisi vardır. Muhtesipler de
açıkta işlenen ve suçüstü halinde olan Şer’i yasaklardan dolayı tazir cezasını infaz ederler.74 Bir suç
işlendikten sonra artık fertlerin müdahale yetkileri kalmaz. Çünkü işlenip bitmiş olan bir suçun önlenmesi söz konusu değildir. Bu hususta ceza hukuku yaptırımı uygulama yetkisi yalnız hâkimlere aittir.
h) Had suçlarının yargılanması sırasında, tanıkların güvenilirlik soruşturması (tezkiye) yapılırken sanık tutuklanabilir; tazir suçlarının yargılanması sırasında ise, orantılılık ilkesi gereği tutuklanamaz.75

63 BİLMEN, III/326.
64 AYDIN, Türk Hukuk Tarihi, s.202.
65 UDEH, I/152, No: 107.
66 “Gizli kalmış masiyet sadece sahibine; açıkça işlenen suçlar ise topluma zarar verir.” MUTTAKİ, Kenzü’l-Ummal, III/179, No: 5582.
67 ÜÇOK-MUMCU-BOZKURT, s.74.
68 BİLMEN, III/310, 326.
69 BİLMEN, III/328, ERTURHAN, Sabri, İslâm Ceza Hukukunda İçtima, İst.2003, s.186.
70 BİLMEN, III/326.
71 CİN-AKGÜNDÜZ, I/264.
72 AKGÜNDÜZ, Ahmet, İslâm ve Osmanlı Hukukunda Mürurızaman Müessesesi, SÜHFD, C: I, S: 1, 1988, s.43-90.
73 ÜÇOK, “Osmanlı Kanunnamelerinde İslâm Ceza Hukuku’na Aykırı Hükümler-III”, s.48. 1851 CK Üçüncü Fasıl m.19/2’ye göre, kölelerin had
cezalarının infazı devlete, tazir cezalarının infazı ise efendilerine ait iken aşırılıkların önlenmesi amacıyla infaz yetkisi efendilerden alınmıştır.
74 BİLMEN, III/330.
75 EKİNCİ, Osmanlı Hukuku, s.346.

Kişilere karşı işlenen tazir suçlarında, şüpheli kefil gösterirse tahliye edilebilir. Hadlerde kefil gösterilmesi ihtilaflıdır. Had suçlarında tutuklanan sanık, şahsî kefaletle salıverilemez, tazir suçlarında ise
şahsî kefalet tutuklama yerine ikame edilebilir.76
i) İspatta hassasiyet: Vahim ve yaptırımları ağır olan had suçlarında, bir adli hata ihtimalinde haksız
yere infaz edilen bir cezanın telafisi imkânsız veya zor olacağından, ispatta çok hassas davranılması
gerekir.77 Dolayısıyla had ve kısas cezaları şüphe ile düşer, bunların yerine tazir cezaları verilebilir,78
tazir cezaları ise şüphe ile düşmez.79
j) Had suçları ile topluma karşı işlenen tazir suçlarında, muhbirin beyanı tanık beyanı olarak değerlendirilebilir;80 kişilere karşı işlenen tazir suçlarında ise, bu itham bir iddia olup tanık beyanı olarak
değerlendirilemez.81 Suç ortağının açıklaması -sanık sabıkalı değilse- kesinlikle dikkate alınmaz.82

5. Sonuç ve Değerlendirme:
Had suçu, hem suçun tanımı hem yaptırımın türü ve miktarı naslarla belirlenmiş
suçlardır. Geniş anlamda had suçu denince, kasten öldürme ve yaralama, kazif, zina,
hırsızlık ve hırabe olmak üzere topla altı suç tipi bu kapsamda değerlendirilebilir.
Kişilere karşı kısas suçlarında bireylerin şikayetten/kısas talebinden vazgeçmesi veya uzlaşması
yaptırımın türünü ve miktarını değiştirebilir. Yani mağdura, hakkında tasarruf yetkisi tanınmıştır.
Topluma karşı had suçları -ki dar anlamda had suçu bunlardır- suç tanımı ve yaptırımın türü ve
miktarı nasla belirlenmiş olduğundan toplumun, devletin ve bireylerin bu fiillerin suç sayılmasında,
yaptırımın türü ve miktarının değiştirilmesinde söz hakları yoktur. Erdemli hukuk toplumunun olmazsa
olmaz değerleri ve aşılması/değiştirilmesi mümkün olmayan ilahi sınırlar olan hadler, bütün insanları,
toplumları ve devletleri bağlar. Had ve kısas suçlarında tazir yaptırımları, asli yaptırım olarak uygulanamaz.83Yani had suçları tazir yaptırımları ile geçiştirilemez. Osmanlı da, 1841 tarihli bir belgede şer’i
hukukun düzenlemiş bulunduğu bir suçun cezası, 1840 Ceza Kanunnamesinde mevcut olmadığı
gerekçesiyle başka bir suça kıyasla cezası tayin edilmiş, ancak bu karar, suçun şer’i hukuk tarafından
düzenlenen had suçu olduğu, bu sebeple had cezasının uygulanması gerektiği gerekçesiyle bozulmuş, sanığa had cezası verilerek infaz edilip salıverilmesi emredilmiştir.84
76 BİLMEN, III/326-327.
77 Had ve kısas gerektiren ceza davalarında, şahitlerin güvenilirlik soruşturması (tezkiye) gerekliliği hakkında fakihler arasında görüş birliği vardır.
78 Kazif davasında mağdurun muhsan olmadığı anlaşılınca, faile had değil, tazir cezası verilmiştir. İŞS, İst. Mahkemesi, 1/25, s.137, akt.
BAYINDIR, s.257.
79 BİLMEN, III/326. Aksi görüş için bkz. AVVÂ, s.95vd. SAVA PAŞA, I/203.
80 “Tazirin hakkullah olan nevini ispat, onu dava (ihbar) eden kimsenin şahadetiyle de olur.” Tahtavi Tercümesi, IV/389.
81 BİLMEN, III/323, No:896. “Had suçlarından değilse bir hususta bir kimse hem müddai hem şahit olmak caiz olmaz.” Ebussuud, No:636.“Bir
kimse hem müddai, hem şahit olamaz.” MAA, m.1703.
82 “Hırsız bir kimseye “benim şerikimdir” dese… hırsızın sözüyle amel etmeyeler.” I. Ahmed Kanunu, akt. AKGÜNDÜZ, Osmanlı Kanunnameleri, IX/500.
83 BAŞOĞLU, s.198.
84 “Kastamonu Meclisine: Azdavay Kazası Alacak Köyü sakinlerinden Mahmut Beşe oğlu Mehmet, aynı köyde oturan Ukuroğlunun kızı Sadiye’yi
cebren kaldırıp dağa götürerek kızlığını bozmuş ve merkum yakalanarak davacısı hazır olduğu halde mahkemede tekrar ikrar ve itiraf etmiş ve bu
tür suçlara cüret edenlerin cezası (1840 tarihli Ceza) Kanununda yer almadığından, emsalini terhiben merkumun cay-ı muhassıllıkta üç ay müddetle
süfli hizmetlerde istihdamına karar verilmiş olduğu tarafınızdan mazbata ile bildirilmiş ve zinayı ikrar eden Mehmet b. Hüseyin muhsan değilse şer’i
had olan yüz değnek vurulup sonra salıverilmek şer’an lazım geldiği ve had icrasından sonra müslim zani hakkında hapis ve başka türlü tazib meşru
olmadığı fetvahane tarafından mazbata altına yazılmış olduğundan… eğer ki mahbeste ise salıverilmesi hususu Meclis-i Vâlâ-yı mezkurda tezekkür ve
tensip kılınmış olmakla, gereğinin icrasıyla merkumun salıverilmesi hususuna mübaderet eylemeniz siyakında… 1257” Ayniyat Defteri, No:370, s.113.
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Tazir suçları ise suç sayılmış, fakat yaptırımın sadece türü belirtilmiş; miktarı belirlenmemiş yahut
türü ve miktarı da yetkili yasama organına bırakılmış olabilir. Bu alanda suçtan zarar gören bireyin,85
toplumun ve siyasi teşkilatlanmış şekli olan devletin kamu düzeni ve yararı gözetilerek düzenleme
yapmak yetkisi vardır.86
Tazir yaptırımları unsurlarında veya ispat şartlarında eksiklik olan kısas ve had suçlarında, Malikilere
göre, kısas ve had cezalarına ilaveten uygulanabilir. Şafiiler ve Hanbelilere göre tazir yaptırımları
kısas, had cezası ile kefaret yaptırımı öngörülmemiş suçlarda uygulanabilir.87
Kamu düzenini sağlamak ve korumakla görevli devlet, tazir alanına ne kadar müdahil olacağını kendisi takdir eder. Yani, hangi fiillere ceza hukuku yaptırımı öngörecek, bunları hangi şartlarda uygulayacak, hangi şartlarda uygulanmasından vazgeçecek –ölçüt umur-i raiyyet maslahata menuttur.Taksirle öldürme örneğinde, ayette kişi hakkı olarak diyet, toplum hakkı olarak kefaret (kamuya yararlı
edimde bulunma yükümlülüğü) belirlenmiş; devlet hakkı olan bir yaptırıma yer verilmemiş, yani bilinçli
bir kanun boşluğu bırakılmıştır. Dikkat ve özen yükümlülüğünün ihlali ile böyle bir zararlı neticeye
sebep olan faile, devlet hakkı olarak bir ceza hukuku yaptırımı uygulamak kamu yararına uygunsa,
devlet dikkat ve özen yükümlülüğüne uygun davranmayı sağlamak üzere, örneğin; trafik ve/veya iş
güvenliği elemanı istihdam ediyor, onlar için önemli harcamalar yapıyorsa, bunların finansmanına
katkı sağlamak üzere mali cezalar (adli veya idari para cezası) öngörebilir.
Yine muaccel borçların ödenmemesi bir haksızlıktır. Ancak bu durum toplumu derinden sarsacak,
alacaklarını tahsil edemeyenlerin iflasları, işyerlerinin kapanması, çalıştırdıkları insanların işsiz kalması gibi toplumu etkileyecek seviyeye gelmişse, suç olarak tanımlayabilir; aksine ihlaller kişiler arası
düzeyde kalırsa haksız fiil düzeyinde bırakabilir.
Hanefilere göre, kısas ve had cezası uygulanan suçlarda tazir cezalarına gerek kalmaz. Ancak kefaret yaptırımı gerektiren suçlarda tazir yaptırımları uygulanabilir. Kısas, had ve kefaret öngörülmeden
yasaklanan fiiller (örneğin domuz eti yemek, kumar oynamak, karaborsacılık yapmak gibi) tazir suçu
olarak tanımlanabilir. Ayrıca naslarda yasaklanmış olamamakla birlikte, toplum için kamu düzeni bakımından zararlı hale gelen fiillerin suç olarak kabulü ve suç ceza dengesi gözetilerek tazir yaptırımları uygulanması yetkili yasama organının takdirine bırakılmıştır.

85 Bir insana haksız yere acı veya zarar veren her davranış (fiil, söz, işaret vb.) tazir suçu olarak kabul edilebilir. Fetava-yı Hindiyye (Fetava-yı
Âlemgiriyye) (Çev: Mustafa Efe) Ank. Ty. Akçağ Yayınları, IV/78.
86 “Caizde ülülemrin tasarruf hakkı vardır. Şeriatın men etmediği şeyleri men edebilir. Ülülemrin bu maksatla vereceği emirlere itaatin vacip olmasının
ayet, hadis ve icma ile sabit bulunması, sultanların kanun ve nizam koyma yetkilerine şer’i bir şekil vermektedir. BARKAN, s.XIII. Maslahat (kamu
yararı) mubah olanı yasaklamayı gerektiriyorsa, artık o fiilin yapılması mubah değildir görüşü için bkz. EBU ZEHRA, el-Cerime, No:306.
Toplum için zararlı bir fiilin tazir suçu sayılmasında, had ve kısas suçlarında gözetilen maslahatlar gözetilmeli, tazir cezası fiilin ağırlığına uygun
ve suçun işlenmesini / tekrarlanmasını önleyecek kadar olmalıdır. EBU ZEHRA, el-Cerime, No:56.
87 BİLMEN, III/312, No:853.
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Abstract
In the Islamic Criminal Law, crimes are most commonly classified into three as had,
qisas and ta’zir crimes and punishments. Had and qisas crimes are the most common that they could be found in any era and anywhere. But the ta’zir crimes may vary
according to period and location.
Some of the had crimes could be committed in public and the public order could be deteriorated
(for example hirabah/highway robbery), some of are committed publicly and the public morality and
health could be deteriorated (for example qazf/slandering and shrub/drinking alcohol), and some
of them committed secretly and it would be very difficult to catch the offender (for example theft
and adultery).
Had crimes in broad sense means that, the sanctions of the crimes are determined by the Shari’
(Ruler: Allah and his Prophet). This definition also includes the qisas crimes. Had crimes in the strict
sense means that, the crime tend towards the rights of Allah (to the society and public) and the kind
and amount of the sanctions are determined by dogmas; and the qisas crimes are tend towards the
individuals (to the servant rights). When it comes to qisas crimes, the servant rights outweighs the
public rights.
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ملخص
قسم الفقهاء الجرائم الى ثالثة أنواع بالنظر الى نوع عقوبتها ،وهي :جرائم الحدود وجرائم القصاص،
وجرائم التعزير .قد ترتكب جرائم الحد والقصاص في كل مكان وزمن ،بينما جرائم التعزير تتغير
حسب المكان والزمن.
بعض الجرائم مثل الحرابة ترتكب عالنية ويفسد النظام العام ،وبعضها مثل القذف وشرب الخمر ترتكب عالنية وتفسد
األخالق والصحة العامة ،وبعضها مثل الزنى والسرقة ترتكب سرا ويصعب تثبيت الفاعل.
تعرف جرائم الحد بصورةعامة بأنها جرائم وضع الشارع عقوباتها ،فيسمى القصاص بهذا االعتبار حداً أيضاً .وتعرف
بالمعنىالضيق بأنها جرائم ضد حقوق اهلل (المجتمع والعامة) والمقدرة نوعها وعقوباتها شرعا .وجرائم القصاص هي
جرائم ضد األشخاص .مع أن حقوق األشخاص أرجح وأقدم في هذه الجرائم ،إال أن حق العامة ينتهك أيضا.

Yrd. Doç. Dr. / Assist. Prof. Dr. Nazım Büyükbaş1

 نازم بويوكباش. د. م.أ
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İSLAM CEZA HUKUKUNDA MAĞDURUN VE
KAMU VİCDANININ TESKİNİ
TRANQUILISING THE VICTIM AND THE PUBLIC CONSCIOUS IN THE
ISLAMIC CRIMINAL LAW

تسكين نفس الضحية والضمير اإلجتماعي
في القانون الجنائي اإلسالمي
1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı, İslam Hukuku Bilim Dalı Öğretim Üyesi
1 Gaziosmanpaşa University, Department of Basic Islamic Sciences, Section of Islamic Law.
 قسم الشريعة اإلسالمية، دائرة العلوم اإلسالمية األساسية، جامعة غازي عثمان باشا١
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Dünya yıkılsa da bırak adalet yerini bulsun. (Fiat justitia, pereatmundus)
Dünyanın yıkılmaması için bırak adalet yerini bulsun (Fiat justitia, ne pereatmundus)

Giriş
İnsan âdil bir dünyada yaşamak, hak ettiğini almak ister ve adaletsizlikten şikâyet
eder. Adâlet düşüncesi, insanın çevresini dengeli bir biçimde algılamasına ve sağlıklı
bir iletişim kurmasına olanak verir. “Ne ekersen onu biçersin, etme bulma dünyası, hak yerini bulur” gibi atasözleri ve deyimler “Âdil Dünya İnancı”nın sonucudur.1
İnsan, adaletin olmadığı bir dünyada mutlu ve huzurlu olamaz. Adalet duygusunu
etkin kılan da “adaletsizlik duygusu’dur. Doğrudan veya dolaylı olarak adaletsizce bir
eylemin etkisini gördüğünde, işittiğinde veya okuduğunda insan adalete sarılmaktadır.2“suçlunun hak ettiği cezayı görmesi” düşüncesi, adalet ve adaletsizlik anlayışının
sonucudur. Bu nedenle amaçları arasında adalet olmayan bir hukuk sistemi düşünülemeyeceği gibi, İslam Hukuku’nda da adâlet önemli yer tutar.
İnsan, sadece kendisine karşı haksız muameleye karşı adaletsizlik duygusuyla hareket etmez, aynı
zamanda haksızlığa maruz kalan kişiyi savunduğu gibi, kendisini onun yerine de koyup tepkisini gösterir ki bu, kamu vicdanı denen adaletsizlik duygusunun toplumdaki sesidir. Bu nedenle, adalet sadece
mağdurun uğradığı zararın telafisi değil, aynı zamanda toplumun da temel beklentisidir. Çünkü toplum
vicdanı, suç doğrudan kendisine yönelik olmasa bile, işlenen suçu aynı zamanda ortak değerlere karşı
saldırı olarak kabul eder. Her mağdurun, bir ailenin ve sosyal bir grubun ferdi olduğu düşünülürse, suçun
etkisinin mağduru aşıp topluma da sirayeti kaçınılmazdır. Bunun neticesinde ise adaletsizlik duygusu
kamu tepkisine dönüşür. Nitekim Kayseri’de, 21 Eylül 2009 Ramazan Bayramı’nda üç masum çocuğu
öldürüp birine de tecavüz eden caninin linç edilmek istenmesi, Özgecan cinayeti sonrası yaşananlar ve
benzeri durumlar, caydırıcı cezaların önemi kadar, belki ondan daha fazla, toplumun suça karşı nefret
duygusunun doğal ve güçlü bir duygu olduğunu göstermektedir.3 İdam düşüncesi, kamunun vicdanı
iken “5-10 yıl yatar, bir af ile çıkar” ifadeleri ise, adalet sistemine olan güvensizliğin beyanıdır. O halde,
kamu vicdanının/kamusal adaletsizlik duygusunun4 ve mağdurun teskini için adalete uygun olmayan
hükümlerden kaçınmaktan daha önemli olan şey, adalete uygun hükümleri tespit etmek ve uygulamaktır.
İffete iftira suçunun mağdurun kendisi kadar aile fertlerine de huzursuzluk vermesi, bir mahallede
yaşanan soygundan tüm mahalle halkının korku yaşaması, öldürülme sonucu mağdur olan maktul
kadar ailesinin de zarar görmesi kamunun adaletsizliğe tepkisini gösteren örneklerdir. Ancak bu tepki,
tabandan tavana her kademede karşılığını bulursa, adaletli kararların alınması kaçınılmaz olacaktır.
1 Sibel Kılınç, Fuat Torun, Adil Dünya İnancı, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry , 2011; 3(1):1-14. Tuba Dik,
Atasözlerinde Adil Dünya İnancı, Milli Folklor, 2010, yıl 22, sayı 28, s. 28-29.
2 Mustafa Tören Yücel, Adaletsizlik Duygusu, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Dönem/Sayı: 1992/4, s. 546-547
3 İlgili yorumlar için bk. http://forum.memurlar.net/konu/1211322/
4 Yücel, s. 551
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Aksi halde adaletsizliğe karşı tepkiler sadece anlık linç girişimleri ve öfke kusmaları olacaktır. Bu ise,
Kuran’ın yasakladığı bir tutumdur.5
Günümüzde suçun mağdurunun devlet olduğu anlayışıyla beraber, asıl mağdurun durumu cezalandırmalarda göz ardı edilmektedir. Ceza hukuku toplumsal barışı korumak, mağduru ve uğradığı zararı
göz önünde bulundurmak zorundadır.6 Mağduru ve toplum vicdanını rahatlatmayan, “Adâlet yerini buldu.” hissi uyandırmayan hiçbir ceza amacına ulaşmayacaktır. Halk arasındaki “Ateş düştüğü yeri yakar.”
sözü, suçtan zarar görenin mağduriyetini ifade ettiği gibi, ateşin düştüğü yerden söndürülmesi gerektiğini
de ifade eder ki bu da, mağdurun teselli edilmesidir. Artık her suçun mağduru devlettir anlayışı yerine,
mağdur ve uğradığı zararı esas alan anlayışlara ışık tutacak, İslam Ceza Hukuku çalışmaları arttırılmalıdır.
Mağdurun zararı karşısında cezaların oranına bakıldığında, suça uygun adaletli cezalar verilmediği,
kamunun ortak düşüncesi halini almıştır. Mağdur ve toplum suçların karşılığının verilmediği ya da
suça denk bir karşılık verilmediği duygusuna kapıldığında hukuka güven sarsılacak, insanlar kendi
adaletlerini kendileri arama yoluna gidebilecektir ki bu da, daha büyük sorunlar doğuracaktır. Bu durumda ise kişi, mağdur iken suçlu olacak ya da mağduriyeti ikiye katlanacak, toplumun erdem sahibi
fertleri ise, aynı suçlara maruz kalabilecekleri endişesi ile mağdur edileceklerdir.
Ceza, insanlar arasında adaleti tesis vasıtalarındandır. Menfi adalettir. Cezalandırma olmasa, yasaları ihlal eden ile etmeyen, suçlu ile mağdur bir kefeye konmuş olur. Yeryüzünde denge salih kulların
aleyhine bozulmuş olur. “Yoksa, iman edipsalih (erdemli ve düzgün) işler yapanları, yeryüzünde bozgunculuk yapanlarla bir mi tutacaktık! Yahut günah işlemekten sakınanları günaha batanlar gibi mi
sayacaktık!”7 ayeti de suça uygun cezanın adalet olduğuna işaret eder.
Adâlet sınırları içinde mağdurun ve kamunun “adaletsizlik duygusu”nun teskin edilmesi, insan tabiatında bulunan intikam duygularının yatıştırılmasına yöneliktir. Bu sebeple çalışmamızın ilk kısmını,
adalet ve mağdurun teskin edilmesi arasındaki ilişkiye ayırırken, ikinci bölümde, özel olarak cezalar
ile mağdur ve kamu vicdanının teskin edilmesi konusuna ayıracağız.

1. Adâlet Kavramı
Adâlet deyince akla hukuk gelmektedir. Adâlet hukukun ana kavramıdır. Ceza alanı
ve yaptırımları ile ilgili adâlete “ceza adâleti”; ceza alanı dışında kalan hukuk alanı
ve yaptırımları ile ilgili alana da “hukukî adâlet” denir. İlişkilerde denge sağlanması,
karşılıklı bir düzenin oluşturulması hukuk adâletinin görevidir.8
Adâlet kavramı genel olarak, “Bir şeyi yerli yerine koymak” şeklinde tarif edilmektedir. Aynı zamanda
adalet, “dosdoğruluğu zihinde kesinlikle yer etmiş, sabitleşmiş şey” ve “cevr” in (zulüm) zıddı” anlamındadır.9 Adaletle yakın anlamlı diğer ifadeler; kıst, kasd, istikâme, vasat, nasib, hisse, mizân gibi
5 Mâide, 5/8.
6 Veli Özer Özbek, “Mağduru Koruma ve Mağduriyetin Giderilmesi”, Hukuki Perspektifler Dergisi, S. 2, Sonbahar 2004, s. 116 dan naklen
Olgun Değirmenci, TBB Dergisi, Sayı 77, 2008, s. 34.
7 Sa’d,38/28.
8 Anıl Çeçen, Adâlet Kavramı, 2. baskı, Gündoğan Yayınları, Ankara, 1993, s. 31-32; Şükran Balıkkaya, “Kuran’da Adâlet Kavramı”, Uludağ
Üniversitesi SBE, Bursa 2005 ( Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) s. 56.
9 Ebu’l-FadlCemâluddîn Muhammed b. Mükrim ibn Manzûr, Lisânûl-Arab, Dâru’l Lisanu’l-Arab, Beyrut 1956., XI, 430-43 ; Mecdüddin Muhammed
b.Ya’kub el-Firuzâbâdî (817/1415),el-Kâmûsu’l-Muhît, 7. baskı, Daru’l-Fikr, Beyrut 1999, VI, s. 23.

kavramlardır.10 Arapça ’da adâlet kavramının zıddı, cevr kavramıyla ifade edilir. Bu kelimenin de küçük
farklılıklar olmakla birlikte, eş ve yakın anlamlıları; zulm, tuğyan (despotluk), meyl, inhirâf (sapma)’dır.11
Bir haksız fiile ceza tayin edilirken, ileride elde edilecek bir menfaate bakılmayacağını savunan adalet anlayışını esas alan Alman filozofu Kant’tan12 asırlar önce, Zâhirî fıkıh ekolünün büyük ismi İbn
Hazm bu ilkeyi ısrarla savunmuştur. Çoğu İslam fakihinin aksine, İbn Hazm’a göre maslahatların
korunması veya zararların uzaklaştırılması esasına dayalı faydacı-caydırıcı adalet anlayışı, cezanın
temel felsefesi olamaz.13 Allah bir şey yaptığında, kullarının maslahatı için değil, dilediğinin ıslâhı,
dilediğinin fesadı, dilediğinin faydası, dilediğinin kötülüğü için yapar ve yaptığından sual olunmaz.14
İbn Hazm, hadlerin red’/caydırıcılık için olduğunu söyleyenleri yalancılıkla itham eder ve “Eğer dedikleri gibi olsaydı ölüm cezasında af caiz olmazdı, halbuki hırsızlık ve zinâ suçlarında af yokken
adam öldürene af vardır.” diye itiraz eder.15 Suç ve cezanın denkliğini çalışan Suat Erdoğan da af
ve uzlaşmanın genel ve özel önlemeye hizmet etmediği gibi, korunması öngörülen maslahatların
gerçekleşmesine de katkı sağlamadığını dolayısıyla; af ve uzlaşmanın öncelikli olduğu bir sistemde cezanın caydırıcılığından söz edilemeyeceğini tekrarlar.16 İbn Hazm, “sıfatu’d-darb / vurmanın
niteliği” bölümünde, hadlerin caydırma için konulduğunu söyleyenleri ayıplamaktadır. Ona göre “Allah, sadece ahiret konusunda caydırıcılıkta bulunmuştur, hadlerde ise dilediği gibi hüküm koymuştur.
Hadlerin caydırıcılık için olduğunu bize haber vermemiştir. Eğer hadler caydırıcılık için olsaydı, bin
kırbaç cezası yüz, seksen ve elli kırbaçtan daha caydırıcı olurdu. İki eli, iki ayağı kesmek de bir eli
kesmekten daha caydırıcı olurdu. Din konusunda isimlendirme Allah’a aittir, kullara ait değildir.”17 O,
“Allah yaptığından sorulmaz” ayetini delil getirerek Allah’ın bu işi şu nedenle yaptı diye bir nas mevcud olmadıkça da öne sürülen illetler ve sebepler geçersizdir18 der. Bu anlayışa göre, cezanın asıl
sebebi, ödev duygusuna aykırı davranmaktır. Asıl ceza, her türlü fayda mülahazasından uzak, adâletin gerektirmiş olduğu bir fiildir.19
1.1. Cezanın Özellikleri ve Mağdurun Teskin Edilmesiyle İlişkisi
1. 1. 1. Cezanın Kanûniliği
Kur’an hüküm verirken hakka uymayı emreder ve keyfi davranmayı yasaklar.20 Had ve kısas cezâları
nassla belirlenmiş olup, bu cezaların bağlı olduğu suçları işleyenler için hâkimin başka bir cezâ verme yetkisi yoktur. Kânûnilik ilkesi keyfiliği önlemekte ve hukukun üstünlüğünü sağlamaktadır.21 Hiçbir
hâkim, adalet adına toplumun bir diğer üyesini kanunda öngörülmeyen cezalara çarptıramayacaktır.
Bunun gibi, hâkim, kanunlarla tespit edilmiş sınırı aşmak suretiyle daha ağır bir cezaya da hükmede-

10 Balıkkaya, s. 7-9.
11 Mâcid Haddurî, İslam’da Adâlet Kavramı, Çev. Selahattin Ayvaz, İst. 1991, s. 22.
12 Muhammed Ebû Zehra(1898-1974), el-Ukûbefi’l-Fıkhı’l-İslâmî, Darul-Fikr, Kahire., s. 39
13 Ebû Muhammed Ali b. Ahmed b. Saîd el-Endelüsî el-Kurtubî İbn Hazm (456/1064), el-İhkâm fî Usûli’l-Ahkâm (thk. Ahmed Muhammed Şakir),
Matbaatul Asıme, Kahire trs, I-VIII, VIII, s.167.
14 ibnHazm, VIII, s. 149.
15 İbn Hazm, İhkam, VIII, s. 1141
16 Erdoğan, Suat, “Kur’an Sünnet Işığında Suç Ceza Uygunluğu”, (Yayınlanmış doktora tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
İstanbul 2014, s. 33,57
17 İbn Hazm, el-Muhallâ, XI, s. 169
18 İbn Hazm, İhkam, VIII, s. 1130
19 Said Mustafa Said; Ahkâmu’l Amme fi Kânûnu Ukûbat, s. 14.’den naklen Ebu Zehra, s. 40
20 Sad, 38/26.
21 Serahsî, Mebsut, IX, 36; Behnesi,es-Siyasetü’l-Cezâiyye, s. 342-343.
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meyecektir. Zira, bu durumda kanuni cezaya bir başka ceza eklenmiş olacaktır.22 Cezaların kanunda
belirtilmiş olması ve hakimin kanunda belirtilen cezaları infaz etmesi mağdur ve toplum için destek
olma anlamındadır.
Toplumun yasak fiilleri önceden bilmelerini sağlamak ve bu sayede hareketlerini düzenlemelerini
temin etmek, eylemlerinin sonuçlarını önceden bilmelerine hizmet eder.23 Bu sayede toplum kanunla
belirtilen suç fiillerini işleyeceklere karşı önceden korunmuş olur. Ta’zir cezaları ile hâkimlere takdir
hakkı verilmesi ise, kanunilik ilkesinin işlevini yitirmiş olmasından değildir. Bazı durumlarda birey göz
ardı edilip her olaya aynı cezalar uygulansa, bu durumda adaletin gerçek anlamda tesisinden söz
edilemeyecektir.24 Ayrıca ta’zir cezalarında da bir alt ve üst sınır daima vardır.
Adâletin tesisi ve kamu vicdanının teskini için cezaların kanûni olması tek başına yeterli değildir.
Kânûnların hukukî olması da gerekir. Yani cezalar suça uygun olmalı ve hukukun genel ilkelerine
aykırı olmamalıdır. Kânûnun herkese eşit olarak uygulandığının bilinmesi ve fertlerin kânûna saygılı
olarak bilinçlendirilmesi de gerekmektedir.
Kanunla belirlenen cezaların, suçun varlığı kesinleşince yetkililer tarafından geciktirilmeden süratle
uygulanması da önemlidir. Nitekim Peygamberimiz, ganimet taksimi esnasında kalabalıkta kendisini
aşırı derece sıkıştıran bir adamı itekleyince adamın yüzü yaralanır ve hemen oracıkta peygamberimiz “gel ve hakkını al” der ancak adam “hayır, hakkımdan vazgeçtim” cevabını verir.25 Çünkü geciken
adalet, kamunun ve mağdurun vicdanında adaletsizlik duygusunu alevlendirecektir. Günümüzde ise
on dört yıl, yirmi yıl süren ve sonuca bağlanamayan, uzun yıllar sonra mağdur lehine neticelenen
ancak mağdurları tatmin etmeyen davaların varlığı bilinen bir gerçektir.
Toplumu ve fertleri mağdur eden fiillerin suç olarak tespit edilmesi, bu suçlara denk cezaların verilmesi, ayrım yapılmaksızın herkese cezanın geciktirilmeden infazı, suçtan zarar gören mağduru teselli
etmektedir. Nitekim halk arasında yaygın olan, “şeriatin kestiği parmak acımaz” deyişi de kanun tarafından verilen hükümlere uymak ile kendi başına ceza vermeye kalkmanın bir olmadığını gösterir.
Mağdur olanın hakkı adalete uygun olan hükümlerle alındığı zaman, suçlu yakınlarının mağdura
saldırması da önlenmiş olur. Suçlu da hak ettiği şekilde yaptığının karşılığını gördüğü için uygun ceza
karşısında şikayet edemez.
1.1.2. Cezanın Bireyselliği
Cezânın bireyselliğinde, suçtan ancak onu işleyen ve ona ortaklık edenler sorumludur. Bu ilke
Kur’ân’da “Hiçbir günahkâr başkasının günahını çekmez.”26 “Herkes kazandığının (yaptığının) karşılığında rehindir.”27 gibi ayetlerle belirtilmiştir. Suç failinin dışındakiler, aynı suçtan sorumlu tutulamaz.
Kuran’da bir topluluğa olan kin ve düşmanlığın adâletten sapmaya sebep olmaması emredilir.28 Bir
kişinin işlediği suç karşısında olayla hiç alakası olmayan kişilerin cezalandırılması, toplumda yeni
mağduriyetler doğuracağından, cezanın bireyselliği kamu vicdanı açısından önem arz eder. Ceza faili
22 Nedim Bekri, “Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi ve İlkenin Uluslararası İnsan Hakları Belgeleri İle Uluslararası Ceza Hukuku Uygulamalarındaki
Durumu”, Adalet Dergisi, Sayı 38, Eylül 2010, s. 72.
23 Bahri Öztürk, Mustafa Ruhan Erdem, Cezâ Muhakemesi Hukuku, Seçkin Yay,, s. 41.
24 Bekri,s. 69.
25 Ebû Davud, Diyet 15.
26 el-Fâtır 18/6; el-En’am 6/ 164; el-İsrâ 17/15.
27 el-Müddesir 74/38, et-Tûr 52/21.
28 el-Mâide 5/8.

aşıp masumlara ulaştığında, kamu vicdanı bunu zulüm olarak kabul edecektir ki, Yusuf (a.s.)’ın“ (Çalınan) eşyamızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını alıkoymamızdan Allah’a sığınırız. Kuşkusuz o takdirde biz, elbette zalim oluruz”29 sözü de başkasının suçundan dolayı bir başkasına eziyetin
zulüm olduğunu ifade eder. Zulüm ise kamu vicdanını yaralar.
1.1.3. Cezanın Genelliği
Cezânın genelliği, yani kanun karşısında herkesin eşitliği ilkesi, hiçbir zümre ve şahsa dokunulmazlık
veya ayrıcalık tanımamıştır. İslâm, bütün insanların eşit olduğu, üstünlüğün ancak takvâda bulunduğunu30, takvanın da adâleti sağlamakla gerçekleştiğini31 belirterek, adâlet ilkesinin tesisini ve dolayısı
ile kamu vicdanının tatmin ve teskinini sağlamıştır.
Cezâlar karşısında, idare eden ile idare edilen, zengin ile fakir, bilgin ile cahil arasında bir fark gözetilmemelidir.32 Peygamberimiz, hırsızlık yapan soylu bir kadının elinin kesilmemesi için ashaptan
aracılığa gelenlere kızmış ve geçmiş milletlerin mahvolmalarının sebebinin bu ayrım olduğunu ve kızı
Fatıma bile olsa, aynı cezâyı ona da tatbik edeceğini söylemiştir.33 Bu tavır yargıya güven konusunda
önemlidir ve kamu vicdanının beklediği şeydir.
Bir sefer esnasında, sebepsiz yere sırtına kırbaçla vurduğu gerekçesiyle kendisinden kısas talep
eden sahabesine Peygamberimiz, hemen kırbaç getirilip kendisine aynı şekilde vurulmasını söyler. Ashabının araya girip davacıdan cezayı kendilerine uygulamasını istemelerine rağmen davacı
vazgeçmez. Resulullah da ashabına kendi yerine cezayı üstlenmek istemelerine rağmen buna
izin vermez ve ceza için sırtını açar. Sahabe, niyetinin ceza vermek olmadığını, Peygamberlik
mührünü öpmek niyetinde olduğunu açıklar. Bu tavrıyla peygamberimiz, kendisinden sonra gelecek devlet yöneticilerine ve adalet sorumlularına, kimsenin yargı önünde ayrıcalığı olmadığını en
etkili şekilde bizzat gösterir.34 Bu ilke, suçlu kim olursa olsun bir fiilden mağdur olanların hakkını
almasına destek vermektedir.
Hz. Ebubekir de devlet başkanı seçildiği gün şu ifadeyi kullanır: “Sizin içinizde güçlü olan kimseler,
kendilerinden hakkını alıncaya kadar benim nazarımda zayıftır, içinizde zayıf olan kimseler de kendi
lehlerine haklarını alıncaya kadar nazarımda güçlü kimselerdir.”35 Bu örnek davranış da kamu vicdanına seslenen ve suçluyu değil, suçtan zarar gören mağdurları önceleyen bir tutumdur.
Adil yargılanma hakkı da eşitliğin gereğidir. Kur’an, bir topluluğa olan düşmanlığın adaletten sapmaya
sebep olmamasını,36 emrederken, peygamberimiz de hâkim olan kişinin tarafların her ikisini de dinlemeden karar vermemesini37, yargılamanın tarafsız ve bağımsız olması gerektiğini38 söyler. Bu sayede
yeni mağduriyetlerin doğması önlenir ve mağdur korunmuş olur.

29 Yusuf 12/79.
30 el-Hucurât 49/13.
31 el-Mâide 5/8.
32 Udeh, I, s. 631.
33 Buhârî, Hudûd 11, 12, 14, Şehâdat 8, Enbiyâ 50, Fedâilu’l-Ashâb 18, Megâzî 52; Müslim, Hudûd 8.
34 Heysemî, Alametu’n-Nübüvve 59/2.
35 ez-Zeyleî, Tahrîcu’l-Ahâdîsi’l-Keşşâf, II, s. 406; Ebu Zehra, Ukûbe, 14.
36 el-Mâide 5/8.
37 Ebu Davud, Akdiye 6; Tirmizi, Ahkam 5; İbniMace, Ahkam 1.
38 Ebu Dâvud, Akdiye 2.
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1.1.4. Suç ve Ceza Arasındaki Denge
Suç ile cezâ arasında makul bir dengenin bulunması adâletin gereğidir. Suç nedeniyle, hukuk düzeninin oluşturduğu denge bozulmakta ve ceza vasıtasıyla bu dengenin yeniden tesis edilmesine
çalışılmaktadır. Cezalandırıcı Adâletin temelinde, suçun cezayı hak ettiği görüşü vardır.39
Cezâ, işlenen suç nispetinde olmalıdır.40 Kuran’ın ceza ilkesi, cezanın suç ile orantılı olmasıdır.
Kur’ân’da “Bir kötülüğün karşılığının ancak ona denk bir kötülüktür”41,“Eğer ceza verecekseniz, size
yapılanın misliyle cezalandırın…”42 “kim kendisine verilen eziyetin dengiyle karşılık verir de sonra
yine kendisine zulmedilirse, elbette Allah ona yardım eder.”43 gibi ayetlerle bu durum bildirilir.44 Râzî
de, Şûrâ sûresi40. ayetin tefsirinde bu ayetin, fıkıh İlminde, büyük bir temel teşkil ettiğini, ayetin muktezâsının, her suça dengi ile mukabelede bulunmayı gerektirdiğini, aksi halde hakları zayi olacağını
söyler. Bunun toplumda şer ve düşmanlık kapılarının açılmasına, herkesin tabiatında ve yapısında, zulmetme, taşkınlık yapma ve düşman olma duyguları olduğuna işaret eder ki bu, adil ceza ile
kamusal adaletsizlik duygusu arasındaki ilişkinin ifadesidir.45 Nitekim cinayet, tecavüz gibi suçların
ardından verilen kararların ardından mahkeme çıkışlarında yaşanan cinayetler, saldırılar bu görüşün
isabetini göstermektedir.
Cezâ suça nispetle hafif olursa suçlu için teşvik olacağı açıktır. Günümüz ceza adaleti sisteminde
cinayet ve tecavüz gibi en ağır suçlar bile kolaylıkla işlenebilmektedir. Bunun sonucu, iğne atsan yere
düşmez hapishanelerdir. Af ile serbest kalanlar aynı suçu işleyip tekrar cezaevine dönmektedir. Suçla
mücadelenin başarısızlığı ve suçluların hak ettiği cezayı bulmadığı vicdanların sesidir. Devlet suçluyu
ıslah etmekten önce koruyucu adalet ile kişilerin mağdur olmasını önlemeli ve suç işlendikten sonra
da mağduru kollamalıdır. Bir kez mağdur olmak, ömür boyu tamir edilemez fiziksel ve manevi yaralar
açmaktadır. Öldüresiye darp edilen yada tecavüze uğrayan bir kadın, ömür boyu psikolojik tedavi
görebilmekte, yarası iyileşse de saldırı hayatının kararmasına sebep olmaktadır. Türkiye’de yirmi bir
kişinin tecavüz ettiği on iki yaşındaki N.Ç.nin tecavüzcülerinin serbest bırakılmasına tepkiler, Özgecan’ın katilleri için A. B. Bakanının “benim kızımın başına gelseydi silahı alır cazasını kendim verirdim”
demesi bunun neticesidir. Suçtan birinci derecede zarar gören mağdur, yaşadığı bedeni ve ruhi acıyı
suçlunun da tatmasını ister ki ceza suçun karşılığı olsun. Mağdurun ve kamunun uğradığı hak kaybı
karşısında, cezaların oranına bakıldığında adaletli cezalar verilmediği kamu vicdanının ortak tepkisidir.
Cezânın, suçun doğurduğu zarara karşı aşırı olması ise zulüm ve işkence olacaktır. İki durumda da
adâlet sağlanmayacak ya mağdur ya da suçlu haksızlığa uğrayacaktır. Toplumun ve mağdurun vicdanını tatmin etmeyen cezalar, cezayı kendi elleriyle vermelerine yol açacaktır. Hatta, hapishanelerdeki
mahkumlardan adalet bekler duruma gelinen günümüzde, bu durum kamu vicdanını yaralamakta,
adalete güveni ciddi anlamda sarsmaktadır.
İslam Ceza Hukuku’nda, vicdanların rahatsız olmaması ve mağdurun hakkının tam olarak alınabilmesi için cezâlar, suçlara münasib bir şekilde konulmuştur. Şâri’in verdiği cezalar her suç işlenen
39 Çetintürk, s. 24.
40 İbnKayyim, II, s. 150; Udeh, II, s. 17; Bardakoğlu, “Cezâ”, VII, s. 475.;Has, s. 60.
41 eş-Şûra,42/40.
42 en-Nahl, /126.
43 Hac, /60.
44 el-Bakara 2/194; Udeh, II, s. 17;Bardakoğlu, “Cezâ” VII, s. 475.
45 Fahruddin Er-Râzi (606/1210) Tefsir-i Kebir Mefâtihu’l-Gayb, 3. baskı, Dâru İhya-i Türasi’l-Arab, Beyrut1999, V, s. 229.هذه اآلية أصل كبير في علم
الفقه فإن مقتضاها أن تقابل كل جناية بمثلها

organın telef edilmesi şeklinde değildir. O zaman harama bakan gözlerin çıkarılması, haram konuşan
dilin de kesilmesi gerekirdi. Maksat sırf acı vererek korkutmak olsaydı her suçluyu suçu ne olursa
olsun işkence ile öldürmek gerekirdi.46 Ancak cezadan maksad, genel yaklaşıma göre caydırmak ve
ibret aldırmak47, suça da âdil bir cezâ olmasıdır48.Nitekim ayette “işlediklerine karşılık bir ceza”49 beyanı verilen ceza ile suç arasında orantı ve uyumluluk ifâdesidir. Ceza haksız fiile karşılık hak edilen
bir karşılıktır.50 “Allah’tan ibret olmak üzere” beyanı cezanın genel önleyicilik niteliğini ifade eder.51
Cezâ ile suç arasındaki dengeden, mal çalanın malını çalmak, ırza geçenin ırzına geçmek, ev yakanın evini yakmak anlaşılmaz. Bu tür suçlar kendi misli ile izale edilmezler. Bazen mislin itlafı değil,
mislin tazmini gerekir. Mesela mal konusunda, suçlunun malını yok etmek mağdurun zararını karşılamaz. Malı telef edilmiş olarak zararıyla kalmış olur. Bu durum ise mağduru teskin etmez. Zarara
zararla karşılık vermenin her durum için uygun olmadığı ve bunun cezânın amacına uygun olmayan
bir mefsedet olduğu açıktır.52 Yine benzer şekilde iffete iftira edene iftira etmek genelde iftiracıya bir
ceza değil, mükafat gibi gelecektir. Bunun yerine iftiracının attığı iftira ile elde etmek istediği amaç
olan makzufun kırbaçlanması ve onurunun kırılıp saygınlığını yitirmesine denk olarak kırbaç cezası
alınıp şahitliğinin kabul edilmemesi ve fasık sayılması uygun bir ceza olmaktadır53.
Suç ve cezânın denkliği hikmetinden dolayı, suçun farklılaşmasıyla cezâ da farklı olur.54 Bu nedenle
farklı suçlara aynı cezânın verilmemesi de adâleti tesis eden ve böylece ma’şerî vicdanı teskin eden
bir ilkedir.55Bir katil ile hırsızın fiilleri ve bundan doğan zarar ayrı olduğu halde, her ikisine de eşit
zaman diliminde hapis cezası yada eşit para cezası vermek ne makuldür ne de adalet duygusuyla
bağdaşır. Eşkiyalık suçunda farklı terör eylemleri içeren fiillere göre farklı cezalandırmalara gidilmesi
gibi bir tek suç fiilinde bile farklılıklar olabileceği unutulmamalıdır. Suçun şiddeti ve topluma olan zararı arttıkça cezanın da artması bu nedenledir.
Aynı suçlara farklı cezaların verilmesi de adalet ve maslahata aykırıdır.56 Ceza, insanlardaki adalet
algısının bozulmaması, adaletin yerine getirilmesi için gereklidir. Bu nedenle, kişiye verilen cezanın
ağırlığı ile işlediği suçun ağırlığı birbiriyle ilişkili olmalıdır. Ceza sadece hasarın ödetilmesiyle alakalı
olmayıp toplumun adalet algısıyla ilişkili bir gerekliliktir.57
Kısacası cezaların suça uygun olmayışı, hakkaniyetten uzak olması kamunun ve mağdurun adaletsizlik duygusunu tatmin ve teskin etmemektedir. Suç ve ceza uygunluğu mağdur ve kamu vicdanını
teskin yanında suçluya da itiraz yolu bırakmaz. Çünkü, cezayı suç belirlemekte ve suçlu kendi yaptığı
ile cezalandırılmaktadır.58 Suç ve ceza arasında uygunluk olursa, ancak o zaman mağdur ve kamu
46 İbnKayyim, İlamu’l-Muvakkıiyn, II, 80
47 Serahsî, Mebsût, XXVI,135.;İbnKayyim, İ’lamulMuvakkıiyn , II, s. 73.
48 İbnTeymiyye, Dekaiku’t-Tefsir, 2.baskı, MüssesetuUlûmu’l-Kur’ân, Şam 1404 h., I-III, II, s. 45.
49 el-Mâide, 5/38.
50 Cessas, IV, s. 83.
51 Râzi, Tefsir, III, s. 104.
52 İbnKayyim, İlamu’l-Muvakkıîn, II, s. 80

مقابلة اإلتالف بمثله في كل األحوال مفسدة

53 Suat Erdoğan, s. 149-153
54 Alâeddin Ebu Bekr b. MesûdKâsânî , Bedâiu’s-Sanâi fî Tertîbi’ş-Şerâi’, 2. baskı, Dâru’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, Beyrut 1986/1406, VII, s. 93
55 İbnKayyim, İlamu’l-Muvakkıîn, II, s. 73-77, 115-124.
56 İbn Kayyim, İlamu’l-Muvakkıîn, II, s. 79
57 Yasemin Abayhan, “Suçlunun Cezalandırılmasına İlişkin Adalet Algısında ve Suçluya Yönelik Duygularda Suçlunun, Mağdurun ve Suçun
Niteliklerinin Etkisi”, Hacettepe Üniversitesi SBE, Ankara 2007 (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), s. 3.
58 Suat Erdoğan, s. 67
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vicdanı “hak yerini buldu” diyecektir. Bu sayede toplumun öfkesi dinecek ve teskin olmuş toplum ya
da mağdur ve mağdur yakınları intikam duygusu ile haddi aşan saldırganlıklar yapmayacaktır.
1.1.5. Cezanın İnsan Haysiyetine Uygunluğu
İslâm zorbalığa rızâ göstermez.59 Sünnette “Ganimette ihanet yapmayın, ahitleri bozmayın, insanları,
kulak-burun kesme, yüz dağlama ve göz oyma şeklinde cezalandırmayın” buyrularak işkence yasaklanmıştır.60 Hadîs kitapları Müslümana zulüm ve işkence yapılmaması bölümleri ayırarak bu durumu
özellikle ele almışlardır.61 Müslümana, gayr-i müslime62, kuduz bir köpeğe bile işkence yapmak yasaklanmıştır.63 İster cezâ olarak öldürme olsun, isterse bir kurbanı boğazlama olsun yapılan işin ihsan
duygusuyla en güzel yolla yapılması emredilmiştir.64 Suçluya duyulan öfke ne olursa olsun sağduyulu
olmak emredilmiştir.65 Tüm bunlar kamu vicdanında suçluların da mağdur kadar korunduğunu hissettirmek ve intikam duygusuyla adaleti çiğnememeye yöneliktir.
İnsanların kanları, malları, ırzları korunmuştur. Cezâda suçluya zulmetmek amacı yoktur.66 Bu sebeple işkence ile suçu itirafa zorlamak yoktur.67 İnfaz esnasında suçluyu aşağılayıcı hakaretler yapılamaz.68 İşkence, sanığın özgür iradesine dayanmayan beyanı doğurduğundan hırsız olduğunu itiraf
eden bir kişi kendisine had uygulanması için Hz. Ömer’e getirildiğinde, Hz. Ömer, suçu yakinen sabit
olana kadar zanlıya cezânın uygulanmamasını emretmiştir.69 Çünkü suçu ikrarda rıza şarttır. İkrah ile
gerçekleşen ikrar delil olarak kabul edilemez.70 Adâlet için bile olsa, insan onurunun rencide edilemeyeceği anlaşılmaktadır. Yine O’nun idarecileri dayak ve haklara engel olmaktan sakındırıcı talimatları
insanlık onurunu rencide ile adâletin gerçekleşemeyeceğini ve ceza veriyorum diye zulme varan
uygulamalara gitmenin kamu vicdanını yaralayacağını gösterir.71 Bununla beraber İslâm Cezâ Hukuku’ndaki bedenî cezâların insanlık onuruyla bağdaşmayacağı ve çağ dışı olduğu iddiaları sürekli
gündeme gelmektedir. Bu engizisyon mahkemelerinin ve batıdaki işkencelerin karşısında hümanizm
hareketini haklı gösterebilir. Belki İslam dünyası içinden de bu itirazları yapanlar, bedenî cezâlar yerine daha insani olarak görülen hapis cezâsını önererek İslâm’a yöneltilen ithamlardan onu korumaya
çalıştıklarını düşünmektedirler. Oysa hapishanelerin gizli dayak ve işkence gibi kötü muamelelere
zemin oluşturması, aileleri perişan etmesi bu cezalardan geri kalır değildir.72
Cezadan amaç, suçluya yaptığı kötülüğün karşılığını vermek ve kötülüğün yayılmasını önlemektir.
İslâm’daki hadd cezaları, insanlık suçu gibi takdim edilirken, toplu bir kıyım ve işkence yapılıyor
imajı çizilmektedir. Oysa sonuçları umursanmadan, en ağır suçların çok rahat bir şekilde işlendiği
günümüzde, suçluların şiddet ve zulmünden ortaya çıkan vahşetin suçludan yana olarak görmezden
59 el-Gâşiye 88/22
60 Müslim Cihad 3; Müslim, Cihadve’s-Siyer 33/2.
61 Müslim, Adab 10 / 46.
62 Ebû Davud, İmare 33. , Harâc 31-33 (3052);
63 Heysemi, MüsleyiNehy 1.
64 Müslim, Sayd 57, hadis no: 1955, 3/1548.
65 el-Mâide, 5/8
66 İbn Hazm, Muhallâ, XII, s. 39.
67 İbn Receb,Câmiu’l-Ulûm I, s. 383.
68 Ahmed b. Hanbel, hadis no: 4168; Buhari, Hudûd 4, 5; San’ânî, Subulu’s-Selâm, IV, s. 9.;Dihlevî,ter. II, s. 522-523.
69 İbn Hazm, Muhallâ, XII, s. 40.
70 Mecelle, Mad. 1575.
71 Ebû Yusuf, I, s. 115.;Beyhakî, Eşribe 33, hadis no: 18364;
72 Erturhan, İslam Cezâ Hukuku, s. 249-255

gelinmesi doğru değildir.73 Hakkında had, kısas ya da ta’zîr cezâsı bulunan her suç da mefsedet olup
neticede bir maslahata zarar verir ve topluma tesir eder. Mesela bir mahallede işlenen bir cinâyet,
sadece mağduru ve yakınlarını değil, tüm mahalleyi etkiler ve onları tedirgin eder.74“Suç Korkusu”
artık ciddi boyutlardadır.
İslam Ceza Hukuku’ndaki bedeni cezaların insan onuruna aykırı ve adâletsiz olmakla suçlanması
şu noktadan da eleştirilebilir: Şari’nin, mükellef kılmaktan maksadı maslahat olsa da, yükümlülüğün
yerine getirilmesi esnasında doğacak olan mefsedetler amaçlanmamıştır.75 Bu nedenle cezâlarla
suçluya elem verilse de maksat işkence etmek değildir. Hekimin hastaya acı ilaçlar vermesi, kangren
uzvu kesmesi, çürük dişi çekmesi, hastasının istediği yemekleri yedirmemesi ve benzer hallerde
hastasına görünüşte sıkıntı verse de bunlar hastanın iyiliğini istemediği anlamına gelmez. Evladını
sevmesine rağmen baba, evladını ona olan merhameti sebebiyle terbiye ve ıslâh eder.76 Bunun gibi,
amaç suç sebebiyle işkence etmek değildir.
Cezânın temel özelliklerinden biri de suçun büyüklüğüne göre orantılı bir sertlik içermesidir. Suçun meydana getirdiği fesadın büyüklüğü oranında cezaların şiddetide artmaktadır.77 Nitekim Kur’ân
cezâlardan bahsederken cezâ78 ve azab79 kelimelerini kullanır ve acıma duygusuyla cezâdan vazgeçilmemesini80 söyler ki acıma duygusunun harekete geçmesi demek cezânın acı verici olduğunu
kabul etmekdir. Suçluyu memnun edici olan ve mağdurura hatlatmayan bir hüküm elbette ceza olarak
adlandırılmaya layık değildir. İslâm Cezâ Hukuku uygulanan hiç bir devlet kolsuz, bacaksız insanlarla
dolup taşmamış, aksine bu caydırıcı ve suça münasip cezâların uygulanmadığı ülkelerde müeyyideler suçluları azaltmamış, hapishaneler dolup taşmıştır.81
Cezaların şüphelerle düşürülmesi ve hâkimin sanık lehine bir tutum izlemesi ilkesi yanında, cezânın
alenî uygulanması 82, mahkemelerin bağımsız olması83, sorgulama esnasında işkence veya tehditle
ya da aç bırakılarak yapılan itirafın geçersiz olması84, ölüm cezasında infazı en kolay ve acısız gerçekleştirme gerekliliği85 de kamu vicdanında tatmini gerçekleştirme adına önemli hususlardır.
1.1.6. Cezanın Mağdur ve Kamu Vicdanını Tatmin Edici Olması 86
Yukarıda geçtiği gibi suçun cezâsız kalması veya hafif bir cezâ ile geçiştirilmesi, suça teşvik ve ortaklık olup, yeni suçluların doğmasına sebep olacaktır. Suçlunun cezâsız kalması, mağdurun cezâlandırılmasıdır. Bu durum mağduru öç alma çabasına itecektir. Kul hakkının ağır bastığı suçlarda

73 Sabûnî, Ahkâmu’l-Kur’ân, I, s. 557.
74 Şükrü Selim Has, Cezâlarda Caydırıcılık İlkesi- İslâm Hukuku ve Modern Hukuk Arasında Bir Mukayese, Laçin Yayınları, Kayseri 2007, s. 78.
75 Şâtıbî, II, s. 52-351
76 İbnTeymiyye, Dekâiku’t-Tefsîr, II, 45; a. mlf, es-Sârimu’l-Meslûl, I, s. 362
77 Cessas, V, s. 100; Karâfî, IX, s. 28; Şâtıbî, IV, s. 272; Ebû Zehra, Ukûbe, s. 87-95.
78 el-Nisâ, 4/16.
79 En-Nur 24/2
80 en-Nûr, 24/2.
81 EbûYûsuf, s.164; Udeh, I, s. 714.
82 İbnü›l-Arabî, III, s. 335; Kâsânî, VII, s. 60.
83 Aydın, 212
84 EbûYûsuf, s. 191.
85 Kâsânî, VII, s. 245; Behutî, V, s. 538.; Bilmen, III, s. 98.
86 Serahsî, Mebsût, XX, s. 120; Karâfî, Zahîre, XII, s. 351; Bâbertî, X, s. 208; İbnHümâm, X, s. 209.
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İslâm öncelikli olarak mağdurun duyacak olduğu kini söndürmeyi ve mağdurun rızasını amaçlar.87 Bu
nedenle Kısas gibi hükümlerle suçlunun irtikap ettiği fiilin dengi bir cezâ verilerek aynı acıyı çekmesi
sağlanmakta, tüm cezalarda suç ve cezâ arasında denklik, adâlet sağlanarak mağdur ve toplumun
öfkesi giderilip kamu vicdanı rahatlatılmaktadır.88
Mağdurun tatmin edilmesi gâyesi, caninin uslandırılması, terbiye edilmesi gâyesinden daha önemlidir.89 Kısas sırf zecr ( engelleme ) amacı için değildir.90 Bir tercih yapılacaksa mağdurun razı edilmesi
gâyesi tercih edilir. Bu durum, kısasta söz konusudur. Zira kısasta, caninin ıslâh edilmesi, uslandırılması manası, mağdurun razı edilmesi gâyesi ( adâleti gerçekleştirerek kamu vicdanını rahatlatma
amacı ) karşısında dikkate alınmaz. Suçlunun menfaatinden ziyade mağdurun menfaati dikkate alınır.
Alimlerin geneli, kısastan maksadın sadra şifa ve öfkeyi giderme, gönlü sakinleştirme olduğunu söyler.91 Kısasın öfkeyi giderme ve sadra şifa olması hikmetleri yanında düşmanlıktan sakındırma, suçlunun mağdura yaşattığını tattırma, insan nevinin hayatı ve bekası için meşru kılındığı belirtilir.92 Nitekim İbn Kayyim de, kabaran intikam duygusunu ne mal ne de başka bir şeyin telafi edemeyeceğini,
bedeli ödetilmediğinde sonraki nesillere bu duygunun tevârüs edeceğini söyler. Hatta ona göre,kan
sahibine intikamını alıp gönüllerini soğutma ile diyet alma muhayyerliği tanındığı halde Araplar, diyet
almayı, kültürel olarak bir zafiyet saymışlardır.93
Kazf cezâsı da kısas gibi mağduru rahatlatma ve razı etme amacıyla konulduğundan,94 hak sahibi tarafından uygulanır95 Hak sahibi rahatsızlık geçirirse, kendine gelinceye kadar kazf cezası ertelenir ve
yakınlarına yetki verilmez. Çünkü mağdurun razı olması amacı esasdır.96 Allah hakkı olan cezâlarda
tenkil fonksiyonu esasken kul hakkı olan cezâlarda teşeffi/mağdurun tatmin ve teskini amacı galiptir.97
Hatta kısas ve kazf cezasında mağdurun gönlünün soğutularak teskin edilmesi amacı, cezalarda
gözetilen suçlunun ıslahı ve caydırıcılık gibi diğer amaçların önüne geçer.
Kamu vicdanını, suçtan mağdur olanların vicdanını rahatlatmak adaletle mümkündür. Suçtan zarar
gören mağdur ve mağdurun mirasçıları, kendi başlarına gelene denk bir şekilde cezanın uygulandığını görmedikçe yürekleri soğumayacak ve öfkeleri dinmeyecektir. Kamunun ve mağdurun duygularını
gözardı ederek, toplumun menfaatlerine, mağdurun kaybına uygun olmayan cezalarla onlar adına
karar veren bir cezalandırma sistemi vicdanların sesi olmayacaktır. Özellikle de devletin mağdurun
adına suçluyu bağışlaması mağdurda ikinci defa mağdur edildiği hissi doğuracak ve kendi adaletini
temin etmek için intikam yolu arayacaktır. Mağdurun öldürüldüğü suçlarda ise, kan davaları başlayacak ve pek çok kişi mağdur durumuna düşecektir. Ağır suçlar işleyenlerin affı ile toplum da huzursuzluk yaşayacak ve kendini güvende hissetmeyecektir.
87 Râzî, Mefâtihu’l-Gâyb, V, s. 43; Zeyleî, Tebyîn, VI, S. 114; Ebû Zehra, el-Ukûbe, s. 44.
88 Nesefî, Tefsîr, I, s. 101; Râzî, Tefsîr, I, s. 749; caydırıcı cezâların önemi kadar, belki ondan daha fazla toplumun suça karşı nefret duygusunun
doğal ve güçlü bir duygu olduğuna dair ilgili yorumlar için bk. http://forum.memurlar.net/konu/1211322/
89 Ebû Zehra, el-Ukûbe, s. 44.
90 İbnKudâme, el-Muğnî, IX, s. 155.
91 Şirâzî, III,190. Nevevî, Mecmu’, XVIII, s. 437.;İbnKudâme, el-Kâfi, III, s. 270.
92 Salih el-Fevzan bin el-Fevzan, Mulahhas el-Fıkh, 1. baskı, Dârul Âsıme, Riyad 1423, II, s. 476.
93 İbn kayyim, ilam, II, s. 81
94 Mâverdî, Hâvî, XI, s. 55; Nevevî, Mecmû’, XX, s. 64; Karâfî, Envâr, III, s. 445, Zahîre, XII, s. 345; Ebû Yahya Zekeriya el-Ensârî, (926/ )
el-Gureru’l-Behiyye fi Şerhi Manzumeti Behceti’l- Verdiyye, Dâru’l-Kütübi’-İlmiyye, Beyrut 1997, IV, s.7.
95 İbn Kudâme, Kâfî, III, s. 178; Aynî, Binâye Şerhi Hidâye, VI, s. 367; Hükmü’l-Kazf, el-Mevsu’atü’l-Fıkhiyye, XXXIII, s. 24.
96 Şîrâzî, el-Mühezzeb, III, s. 345.
97 Şîrâzî,el-Mühezzeb, III, s. 353.

Ayrıca suçluların genel ya da özel af ile cezasını çekmeden veya cezası azaltılarak serbest kalması,
cezaların caydırıcı olma özelliğini de sarsmaktadır. Öte yandan, cezaları hafifletici sebepler dışında
bir af ve ceza indirimi suçluların cesaretini arttıracak, kamu ve mağdur ise adalete güvenini kaybedecektir. Kamu vicdanı, bireye karşı işlenen yaralama, öldürme ya da hakaret ve iftira gibi suçların
devlet tarafından affedilip devletin şahsına karşı işlenen suçları cezalandırmaya devam etmesini de
tutarsız bulacaktır. Özellikle ceza evlerinin aşırı doluluğu ve devletin üzerindeki yükü azaltma gerekçesiyle, şahsa karşı işlenen suçlarda af mekanizmasını işletmek suçluları ıslah etmediği gibi kamu
ve mağduru da memnun etmemektedir. Nitekim, her aftan sonra cinayet işleyen katil ve tecavüzcü,
hapisten çıktığı gün soygun yapan hırsız haberleri unutulmamalıdır.
Ceza hukuku açısından, cezalarda birden fazla maksadın olması normaldir. Hadlerde yada kısasta
maslahatların korunması, caydırıcılık, bedel ödetme, kefaret olma, ıslah ya da gönülleri teskin amaçları bir arada görülebilir. Ancak önleme ve caydırıcılığı kabul eden hukukçulara göre, hadlerde caydırıcılık özelliği hakim iken, kısas da caydırıcılık yanında teskin etme hakim olabilir. Hatta Maverdi’ye
göre hadler caydırıcılık için, kısas da mağdurun gönlünü soğutmak ve teskin için konulmuştur.98 Tazirlerde caydırıcılık özelliği varken, ıslah etme ağır basmaktadır. Ancak özellikle, kısas ve kazf cezaları
klasik kaynaklarda mağdur ve kamunun teskini gayesini gerçekleştirme amacıyla zikredildiği için99 bu
iki ceza özelinde mağdur ve toplumun teskini konusunu işlemeyi uygun görüyorum.

2. Cezalarda Mağdur ve Kamu Vicdanının Teskini
2. 1. Kısas Cezâsında Mağdur ve Yakınlarının Tesellisi
İslâm’da insan hayatı muhteremdir ve bir insanı katletmek, insanlığı katletmek gibidir.
Kasten cana kıymak bir insanlık suçudur. Bir kelimeyle hatta yarım kelimeyle dahi
bir müminin öldürülmesine yardımcı olmak, buna imada bulunmak Allah’ın rahmetinden mahrum olma sebebi sayılmıştır.
Kısas cezâsı adil bir karşılık verme anlamındadır. İhlal edilen hakka denk ve telâfi eden, kamu vicdanını tatmin eden bir cezadır. Kısas cezâsıyla suçlunun irtikap ettiği fiilin dengi bir cezâ alarak aynı
acıyı çekmesi sağlanmakta, suç ve cezâ arasında denklik, adâlet sağlanarak mağdur ve toplumun
öfkesi giderilip rahatlatılmaktadır.100
“Kısasta sizin için hayat vardır, ey akıl sahipleri, umulur ki sakınırsınız”101 ayeti, aklı kullanıp ölüm
cezâsıyla nasıl hayat bulunacağını anlamamızı ister ve hükmün caydırıcı yönü vurgulanır.102 “sizin için”
ifâdesi kânûn koyucunun, insanların maslahatını gözettiğinin açık beyanı olduğu gibi “umulur ki sakınırsınız” ifâdesi de cinâyete niyet edenlerin öldürmekten caydırılacağının bir göstergesidir.103 Kısasla, cezayı kendi hayatıyla ödeyeceğine inanan kimse, bu işi yapmaktan cayacak ve mutlaka vazgeçecektir.104
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Kısas, iki kişinin hükümde aynı derecede sayılması, birinin diğerine üstün tutulmamasıdır. İnsan hayatının dokunulmazlığını ihlal eden ve başkasına hayat hakkı tanımayan birinin bu haktan faydalanmasına son verilmesi ödetme ilkesiyle açıklanır. Bu ilkeye Tevrat ve Kur’ân tarafından dikkat çekilmiştir.105 Ancak İslam, yaşamı korumak, mağdurun ve toplumun öfke ve düşmanlığını gidermek için
alternatif çareler de arar. Kısas da af ve diyet bunun içindir.106
Kasten öldürme ve müessir fiilde bulunma gibi, şahıs haklarının ihlali söz konusu olan suçlarda kamu
otoritesine af yetkisi verilmeyip mağdurun söz sahibi yapılması, adâlet duygusunun zedelenmemesi
açısından önemlidir. Şahsa karşı işlenen suçlarda kamu otoritesinin mağdurun rızası hilafına af ilan
etmesi çare olmaktan çok öfkelerin artmasına sebep olmaktadır. Çünkü suçun verdiği acıyı yaşayan,
her şeyden önce mağdur ve mağdurun yakınlarıdır. Cezânın ikamesinde devlet başkanı mağdur ve
yakınlarının naibidir. Meşru bir gerekçe olmadan, bu cezâyı erteleme ya da af yetkisine sahip değildir.107 Suçlunun hak ettiği cezâyı çektiğini görmek ve devletten destek almak, mağdur ve kamunun
hakkıdır. Kişisel öç hareketleri toplumda kargaşa doğuracağı için, bu duygunun hukuk yoluyla önüne
geçilmesi gerekir ki, bu kısasdır.108
Kâtilin uzun süre hapse atılması öldürülenin yakınlarındaki öfkeyi dindirmeye yetmeyecektir. Kendi
çocuklarını yanlarında göremezken, bir süre sonra kâtili toplum içinde gezerken görmek dertlere
deva olmayacaktır.109 Kısas cezasının uygulanmaması, maktulün velisine hiçbir söz hakkı verilmemesi, mağdur ve toplumun rahatsızlığını arttırmakta ve katilleri de cesaretlendirmektedir. Kısas
cezâsı korkusu olmasa, pek çok insanın cinâyetlerden kaçınmayacağı kaynaklarda belirtilir.110 Kısasın suça denk ve caydırıcı olması, kan davasına engel olacak, masumların yaşamını sürdürmesine katkı sağlayacaktır.111
Veliler, hâkimin gözetiminde, kâtilin elindeki bir iple onu kısas cezâsının uygulanacağı yere çekerler
(ki buna “kaved” denilir ve kısas da bu nedenle fıkıh kitaplarında bu isimle anılmıştır.)112; böylece
mağdur yakınlarının içlerini kemiren öç alma ve kin duyguları teskin edilmiş olacaktır.113
Kısas hakkının, öldürülenin yakınlarına verilmesi ve intikama güçleri yeterken, onlara affedici olmanın telkin edilmesi,114 gönüllerdeki intikam ateşini söndürecek ve daha büyük ateşlerin insanlar
arasında meydana gelmesini önleyecektir.115
İnfâz esnasında mağdur ve mağdurun yakınlarının hazır bulunması, kamu vicdanını rahatlatmada
etkilidir. Kısas cezasında devletin af yetkisinin olmaması ve tüm yetkinin maktul yakınlarına verilmesi, uzlaşma yetkisinin de onlarda olması kamu vicdanını ve mağduru teskin eden bir uygulamadır.
105 el-Maide 5/45.
106 İbn Nuceym, Bahru’r-Râik,V, s. 64; Abdurrahman b. Muhammed el-Cezîrî, el-Fıkhuale’l-Mezahibi’l- Erbaa, 3. baskı, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiye
Beyrut 2003, V, s. 217
107 Kâsânî, VII, s. 245.
108 Fahruddin Er-Râzi (606/1210) Tefsir-i Kebir Mefâtihu’l-Gayb, 3. baskı,Dâru İhya-i Türasi’l-Arab, Beyrut1999, V, s. 229.
109 Şevkânî, İrşâdu›l-Fuhul, II, s. 129; Ziyad Muhammed, Mekâsıdu’ş-Şerîati’l-İslâmiyye, Müessesetü’r-Risâle, Beyrut 2004, s. 149.
110 Suyûtî, ed-Dürrü’l-Mensûr, Dâru’l- Fikr,Beyrut 1993, I-VIII, VIII, I, s. 418.
111 Fahruddin Râzî, Tefsir, V,48.; Abdullah b. Mahmûd b. Mevdûdel- Mevsılî (683/1289), El-İhtiyar Li-Ta’lîlî’l-Muhtâr, Matbaatu Halebi, Kahire
1937, V, s. 22.
112 Karafî, ez-Zahiyre, XII, s. 351.
113 Serahsî, Mebsût, XX, s. 120;Bâbertî, X, s. 208; Zeyleî, Tebyîn, VI, s. 66; İbn Nüceym, Bahru’r-Râik, VIII, s. 330; İbn Hümam, X, s. 209.
114 el-Bakara, 2/178
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Hanefiler, kasten öldürme suçundan dolayı uygulanan ölüm cezâsında, kan sahiplerinin infazı gerçekleştirme hakkını kabul ederler. Müessir fiillerden dolayı uygulanacak infazın ise, bu kişilerin infâza
ehil olmasına bağlamışlardır.116Şâfiîler ise, Şâfiî’den infâzı Müslüman velinin yapacağına dair nakli
İmama hamlederlerken, Şirâzî mezhep âlimlerinin genelinin, kısastan maksadın sadra şifa ve öfkeyi
giderme olduğunu, bunun için velinin uygulamasına gerek olmadığını söyler.117
İnfâzın devlet yetkilileri huzurunda olması gerekir, çünkü kısas cezâsı ihtisas gerektiren bir iştir ve adâletsizlik haram olduğu için, mağdurun gönlünün rahatlaması konusunda adâletsizliğe kaçılmasından
emin olunamaz.118 Mağdurun infâz esnasında öfkesine kapılıp aşırı gitmesinden emin olunamayacağı
için, suçluyu korumak adına mağdurun yerine tayin edilen vekilin cezâyı infâzını uygun görmüşlerdir.119
Bu şekilde hak sahiplerinin hakları korunmuş, onları devrede tutarak vicdanları rahatlatılmıştır.
Buluğa ermemiş maktul yakını, buluğa erene kadar Muaviye’nin kâtili hapsedip, infâzını bekletmesini
ve sahabenin hayatta olanların buna itiraz etmemesini, Hanbeliler icma’ kabul edip mağdurun rızasını ve yasal yolla intikamı sağlamada infâz hakkının kendisine verilmesine delil sayarlar.120 “Kalpteki
öfkeyi gidermek başkasının değil ancak onun fiiliyle olur” diyerek, ne baba ne vasi ne de hâkim çocuğun, delinin veya kayıp kişinin yerine kısası yerine getiremezler derler.121
Görüldüğü gibi, kul hakkının ağır bastığı suçlarda, İslâm öncelikli olarak mağdurun duyacak olduğu
kini söndürmeyi ve mağdurun rızasını amaçlar.122 Bu basit bir öç alma fiili olmayıp, adâletin gerçekleşmesini sağlamak kamu vicdanını rahatlatmak ve doğacak husumetlerin önüne geçmektir. Bu kinin
söndürülmesinin de bireysel veya kitlesel intikamla asla bir ilişkisi yoktur. Adâletin gerçekleştiğine
kanaat eden mağdur, intikam alma fikrine kapılıp haddi aşacak saldırı ve tecâvüzlere yeltenmez.
Çünkü insan suçlunun cezâsız kaldığını veya işlediği suçun karşılığını görmediğini düşündüğünde,
genellikle intikama ve daha aşırı saldırılara teşebbüs eder. Tefsirler de, “Kısasta sizin için hayat vardır.”ifâdesinden maksadın “Kısas, birbirinizden intikam almanızı önler.” demek olduğunu söyler.123
Kan sahiplerinin elini kana bulamaları engellenir, kâtili öldürmeleriyle durdurulamayacak öfkeleri frenlenir. “Haklı bir gerekçe yokken öldürülenin velisine yetki verdik. Ama o da öldürmede aşırı gitmesin.
Çünkü kendisine (yasalarla) arka çıkmıştır”124 ayeti bunun ifâdesidir. Ayetteki aşırılık, kâtille beraber
yada onun haricinde suçsuz kişileri de katletmektir. İntikam, hiçbir zaman âdil olamaz. Bu durumda,
devlet mağduru razı etmeyi üstlenir. Ve şahsi öç alma yollarını kapatır.
Kısasın alternatifsiz ve mecburi bir ceza olduğu da anlaşılmamalıdır. Bu yetkinin kendisine yasal yollarla verildiğini ve kânûn tarafından desteklendiğini bilmek ve cezâda söz sahibi olduklarını görmek
kinin yatışmasına sebep olacağı gibi, diyetle veya karşılıksız af yolunu seçtiği takdirde âhirette mağdur
yakınlarına keffâret olacağı bildirilmesi de kısastan vaz geçmeye vesile olabilecektir.125 İslâm, kan sa116 Kâsânî, VII, s. 246.
117 Şirâzî, III,190. Nevevî,Mecmu’, XVIII, s. 437.
118 İbn Kudâme, el-Muğnî, VIII, s. 306.
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121 İbn Müflih, el-Mübdi’, VII, s. 224.
122 Râzî, Mefâtihu’l-Gâyb, V, s. 43; Zeyleî, Tebyîn, VI, S. 114; Ebû Zehra, el-Ukûbe, s. 44.
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hibini hoşgörülü olmaya çağırır, fakat buna mecbur hissettirmez, onu etkilemeye çalışır. Kan sahibinin
suçlu karşısında kendini güçlü hissetmesi bağışlayıcı olmaya sevk edebilir. Ancak kendisinde bağışlamaya zorunlu olduğu hissi uyandırılırsa, muhtemelen öfke ve intikam duygusuyla hareket edebilir.126
Mağdur, tüm hakkını alabilecek durumda olduğunu anladıktan sonra af yolunu kendi rızasıyla seçtiği
için kinlerinin devam etmesi söz konusu olamaz. Râzîde “evlâ olan, velînin, kısasın uygulanmasını
istemeye yönelmesi değil, ya diyet almakla yetinmesi veyahut da affa temayül etmesidir” demektedir.
O ayetin “O, öldürmeye yönelmesi sebebiyle, sakın müsrif olmasın!” şeklinde affetmeye ve diyetle
yetinmeye bir teşvik olduğunu söyler. Kuran’da da, “sizin bağışlamanız takvaya daha yakındır”127 buyurmuştur128 diyerek öldürme yolunu değil, af yolunu seçmeyi tavsiye eder. Enes ibn Mâlik de “Resulullah’ı hiç görmedim ki, kendisine bir kısas hükmü getirilsin de onu affetmeyi emir buyurmamış
olsun.” der ve Ebu Davud bu hadîsi Diyet bölümünde “Devlet Başkanının Kan Talebine Karşı Affı Emretmesi”(tavsiyesi) başlığı altında ele alır.129 Ayrıca, âhirette günahlara keffâret olacağı prensibinden
hareketle, karşılıksız af tavsiye edilerek130 yüksek ahlâkî duyguların hâkim olduğu bir toplumsal yapı
amaçlanmıştır. Bunun yanı sıra, kısas için zorunlu şart olan mağdurun kısas talebi yeterli görülmemiş, bu cezânın verilebilmesi için suçun failinde, mağdurunda ve suçu oluşturan fiilde birtakım şartlar aranmıştır. Uygulama açısından ise, kısas için yetkili mahkemenin kararı ve kamu görevlilerinin
sorumluluğunda infâz zorunlu görülerek ferdî hak arama, yani şahsi öç alma yolu kapatılmış ve kan
davalarının İslâmî ölçülere tamamen aykırı olduğu da vurgulanmıştır.131
Ödenecek diyete, failin kan akrabaları (asabe) veya mensup olduğu meslek grubu gibi yakın çevresi
(âkile) ortak edilerek bir taraftan failin maddî yükünü hafifleten, diğer taraftan yaralanması veya bir
organını kaybetmesi halinde mağduru, ölmesi durumunda destekten yoksun kalan ailesini koruyan
kolektif bir tazmin sistemi oluşturulmuştur. Böylece, birbirine karşı sorumlu tutulan insanların meydana getireceği karşılıklı denetimle suçla mücadele edecek yardımcı müesseseler ihdas edilmiştir.132
Eğer onların da diyet cezâsını vermeye güçleri yetmeyecekse, bu takdirde devlet hazinesi devreye
sokularak yaralanan mağdurun veya destekten mahrum kalan maktulün ailesi malî yönden teminat
altına alınmıştır.133 Maktulün ölmesiyle, yakınlarını kaybeden ailenin bozulan sosyal durumu düzeltilirken, kasten olmasa da cinâyet işleyen kişinin de şahsi intikamlardan korunması sağlanır.134
Mağdurun yakınları caniyi affetseler bile devlet kâtili hemen bırakmaz. Ortada bir suç vardır ve suçlunun serbest bırakılmasının kamu güvenliğini tehdit ettiğine kanaat getirilirse, devlet iyi hali anlaşılana
kadar caniyi gözetiminde tutabilir. Böylece, düşmanlığın büyümesi engellenir. Hâkim, mağdur yakınları tarafından affedilen kâtile tazir olarak yüz değnek vurup bir sene müddetle hapsedebilir.135
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Kısas sistemine intikam ve öç duygusunu esas aldığı ve bugünkü medenilikte ıslâh ve düzeltme anlayışıyla uyumlu olmadığı şeklinde itiraz edenlere, mağdurun teskin edilmesi ile şahsi öç alma olan intikam
arasında fark olduğunu söylemek gerekir. Şahsi öç alma suça denk olmayıp adâletsiz ve işkence boyutlarında olabileceği ilk akla gelecek sakıncasıdır. Cezânın suçluyu aşıp masumlara sirayet etmesi de
şahsi öç almanın bir diğer sakıncasıdır. Kısas ise, işlenen suçla bu suça tayin edilecek cezâ arasında
eşitliği öngörmektedir. Eşitlik mümkün olmayacak olursa, bu takdirde kısastan diyete geçilir.136
Suçlunun yakınları da cezâ suçluyu aşıp kendilerine de ulaşmadığı için cezâya razı olur ve mağdurun
yakınlarına saldırıya geçmezler. Devlet otoritesinden habersiz kendisi kısas yapmaya kalkanların
cezâlandırılması kan davalarını durdurmak içindir. 137
İnsanın yaradılışında, kendi yaşadığı acıyı karşı tarafa da yaşatmaya ilişkin güçlü duyguları vardır.
Kısas, mağdur olan tarafın kalbindeki kin ve garazı ortadan kaldırır. Câninin mağdura vermiş olduğu
zarar ve eziyetin, caniye de verilecek olan eziyet ve zarara denk olması zulüm değildir. Çünkü asıl
zulmü işleyen haksız yere hücum etmek suretiyle, ona zarar veren cani taraftır. Asıl, zulüm cani olan
tarafı kısas etmeden cezâsız olarak bırakmaktır.
Kur’ân’da cezâların uygulanması esnasında suçluya acıma duygusuyla cezânın uygulanmaması yasaklanmıştır. Suçluya acıma duygusu ile cezânın uygulanmaması, mağdur yakınlarını ve toplumu güvensizliğe itecek ve intikam duyguları tekrar alevlenip büyük zararlara yol açacaktır. Ebû Zehrâ, canilere yumuşak davranmanın dış görünüşü itibari ile merhamet görünse de özü itibari ile merhametsizlik olduğunu
bu nedenle “Merhamet etmeyene merhamet olunmaz.” şeklindeki adâletin merhamet olduğunu söyler.
Zalim mağdura teslim edilmiş olup daha sonra o af etmiş ise, bu gerçek merhamettir. Mağdur dilerse bağışlar, dilerse zulme kaçmamak kaydıyla karşı tarafı kısas ettirir, bunun dışında zalime yapılacak merhamet zayıfa zulmü kabullenmek, onun hakkını zayi etmek ve yeryüzünde fesadı yaymak anlamına gelir.138
2.2. Kazf/İffete İftira Cezâsında Mağdurun Tesellisi
İffete iftira suçunun kişi hakları açısından ihlaller oluşturduğunda fikir birliği bulunmakla beraber, kul
hakkının mı kamu hakkının mı ağır bastığı tartışmalıdır. Bu tartışmalar, suçlunun affının geçerliliği ve
davanın mağdurun şikâyetine bağlı olup olmaması meselesini doğurur.
İftiranın suç olması mağdurun manevî şahsiyetini, sosyal itibarını korumaktadır. İffete iftira toplumlarda
uğruna kavgalar edilen, hatta cinayete kadar varan bir suç olduğundan, toplum açısından da bu suçun
cezalandırılması önemlidir. Bu suça verilen uygun ceza ile mağdurun iade-i itibarı ve toplum nezdinde
aklanması yanında, kamu vicdanında da tüm onur ve haysiyetler güvence altına alınmış olur.
Kazf cezâsı da kısas gibi mağduru rahatlatma ve razı etme amacıyla konduğundan,139 hak sahibi hazır
bulunmadan uygulanmaz.140 Hak sahibi rahatsızlık geçirirse, kendine gelinceye kadar kazf cezâsı ertelenir ve yakınlarına yetki verilmez. Çünkü mağdurun razı olması amacı esasdır.141 Allah hakkı olan cezâlarda tenkil amacı, esasken kul hakkı olan cezâlarda teşeffi amacının galip olduğu yukarda geçmişti.142
136 Zeyleî, Tebyîn, III, s. 28.;Ebû Zehra, el-Ukûbe, s. 43.
137 İbn Kesir, V, s. 73; Suyûtî, Dürrü’l-Mensûr, I, s. 498; İbn Âşûr, Mekasıd, s. 277-295.
138 Ebu Bekir İbnü’l-Arabî, Ahkâmu’l-Kurân, I, s. 89; Ebû Zehra, el-Ukûbe, s. 11.
139 Mâverdî, Hâvî, XI, s. 55; Nevevî, Mecmû’, XX, s. 64; Karâfî, Envâr, III, s. 445, Zahîre, XII, s. 345; Ebû Yahya Zekeriya el-Ensârî, (926/ )
el-Gureru’l-Behiyye fi Şerhi ManzumetiBehceti’l- Verdiyye, Dâru’l-Kütübi’-İlmiyye, Beyrut 1997, IV, s.7.
140 İbn Kudâme, Kâfî, III, s. 178; Aynî, Binâye Şerhi Hidâye, VI, s. 367; Hükmü’l-Kazf, el-Mevsu’atü’l-Fıkhiyye, XXXIII, s. 24.
141 Şîrâzî,el-Mühezzeb, III, s. 345.
142 Şîrâzî,el-Mühezzeb, III, s. 353.
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Karâfî de, kazf cezâlarında mağdurun uğradığı zarardan ve utançtan kurtarılıp, yardım edilmesiyle
verilen cezânın mağdur için rahatlatma olduğunu söyler.143 Hatta, kazf cezasının yalnız bir tek maksat
olduğunu, onun da mağdurun hoşnut edilmesi olduğunu ve celde cezâsıyla bunun sağlandığını ifâde
eder.144 Nevevî de, kazf cezâsı sayesinde mağdurun kendisine ve ailesine bulaşan utanç duygusunun
giderildiği, hüzün ve sıkıntıları giderilerek hastalıktan şifa bulmuş gibi rahatlayacaklarını söyler.145
Sadece hayatta olanlara değil, vefat etmiş olanlara da iftira cezasız kalmaz. Bunun sebebi, mağdur
yakınlarının onurunu koruyup suçluya karşı gönüllerindeki öfkenin soğumasıdır. İffetli bir insana, ölümünden sonra zinâ iftirâsı yapan kimsenin hükmü hakkında Mâlik şunları söyler: “Bir ölüye kazf yapan kimseye uygulanacak haddi taleb hakkı, ölünün, yukarıya doğru gidilirse usulüne, aşağıya doğru
inilirse furuuna aittir. Daha yakın akraba dururken bile, bunlardan hangisi taleb etse bu haddi tatbik
ettirir. Zira, onlar rencide olmuştur. Bunlardan biri dururken, kardeşlerin ve sair asabelerin bunu taleb
etme hakkı yoktur. Bunlardan bir kimse mevcud değil ise, asabeler bunu ikame ettirebilirler.”146 İftirâya
uğrayan kişi mürted bile olsa, vârisleri kamu vicdanının rahatlaması için cezâ talep edebilir.147

Sonuç
Kamu vicdanı yara alınca adalete olan güven kaybolur. Hukuka, kanunlara uymanın
anlamı kalmaz. Devlete olan itimat sarsılır. Suçlunun yaşam hakkının korunup mağdurun kaybettiği yaşamı değersizleştirmek, kamuyu tatmin etmemektedir.
Klasik eserlerde “teşeffi” olarak geçen mağdurun tesellisi, çağdaş hukukta yeni yeni şekillenmeye
başlayan onarıcı adâlet (Restorative Justice) fikrinin çok önceden sistemleşmiş şeklidir. Onarıcı adalet, mağdur ve suçtan zarar gören diğer kişilerin ceza adaletine direkt katılımı yoluyla haksızlığın
giderilmesine çalışan, suça karşı mağdur merkezli hareket eden bir yaklaşım sunmaktadır.148 Onarıcı
Adalette suç mağduru devlet değil, haksızlığa uğrayan kişi kabul edilir.
Mağdur merkeze alınarak, kişiler arasındaki ilişkiler yeniden düzeltilmeye ve toplum rahatlatılmaya
çalışılmaktadır. Dikkatler ihlal edilen kural veya ceza yerine mağdura çevrilir. Mağdur da bu şekilde
desteklenir ve rahatlar. Suçluya diyet gibi alternatifler sunma yoluyla da mağdur ve yakınları ona bir
şans daha verebilirler.
Adâlet duygusu, suçlunun suçu ile oranlı bir cezanın verilmesini gerektirir. Cezâ suça nisbetle hafif
kaldığında mağdur taraf razı olmayacak, suçluların da suça cesaretini artıracaktır. Bunun aksine,
cezâlar gereğinden fazla şiddetli olduğunda ise, suçlu ve yakınları rıza göstermeyecek, zulüm ve
işkence olacaktır. İki halde de kamu vicdanı rahat etmeyecek ve toplum düzeni sarsılacaktır. Suçluların cezâlandırılması, yalnızca mağdurun uğradığı zararın bedelinin ödenmesi ile ilgili değildir, aynı
zamanda, suç işleyen bireyin cezâlandırılması toplumsal bir gereksinimdir. Adâletten söz edebilmek
için, öncelikle mağdurun kırılan onuru onarılmalıdır.
143 Karâfi, ez-Zahire, XII, s. 345.
144 Muhammed Ali b. Hüseyn el-Mekkî el-Mâlikî, et-Tehzîbu’l-Furûk, I-IV, IV, s. 346.
145 Nevevî, el-Mecmu’,XX, s. 64.
146 Şenkıti, Edvâu’l-Beyan, V, s.387.
147 Ahmed Şihabüddin bin Ahmed bin Selâme Kalyubî ve Umeyra, Hâşiyetâ el-Kalyubi ve Umeyra ala Kenzi`r-Ragibiyne Şerhi Minhaci’t-Talibine
li’n-Nevevî, Dâru’l-fikrts.,IV, s. 112.
148 Çetintürk, s. 7.

Kul hakkının ağır bastığı ve ön planda olduğu suçlarda İslâm, öncelikli olarak mağdurun duyacak
olduğu kini söndürmeyi ve mağdurun rızasını amaçlar. Mağdurun ve kamu vicdanının teskini amacı
bulunan kısas cezâsı, ne sırf öldürme yoluyla çok sert ne de sadece af ve para cezâsı vermekle suçtan yanadır. Tamamen adil bir karşılık olarak mağduru teselli edici ve suçluları caydırıcı bir cezâdır.
Ceza sadece ileriye dönük amaçlar olan, suçtan caydırmak ve suçluyu ıslah etmek amacı için değil,
aynı zamanda adâletin yerini bulması, öç duygularının tatmin edilmesi için verilir. Ancak, sadece
geçmişe dönük olarak bir fiili cezalandırmakla devletin sorumluluğu bitmez. Devlet aynı zamanda
suçun tekrar işlenmemesi için de önlem almalıdır. Suçlunun da, mağduru suçlamak, suçu için bahane
üretmek yerine kendisini mağdurun yerine koyması ve yaptıklarıyla bizzat yüzleşmesi gerekir. Mağdurun da öfkesi yatıştırılarak ahlaki bozulmaya karşı korunması gerekir. İslam Ceza Hukuku’ndaki
cezaları işkenceyle bir saymak; bir cerrahı ameliyat anında gören birinin doktoru hastayı öldürüyor
zannetmesine benzemektedir.
Çözüm önerisi olarak ilk teklifim; Türkiye ve diğer ülkelerde İslami ilimler eğitiminde uzmanlaşmanın
yolunun açılması, özellikle İslam Ceza Hukuku alanında uzmanlar yetiştirilip İslam Ceza Hukuku
fakültesi gibi ihtisas fakülteleri oluşturulmasıdır. Bu fakültelerde yetişen öğrencilerin modern ceza
adaleti sistemini de mukayeseli olarak görmesi ve uygulamaları yerinde takip etmesi yetiştirici olacaktır. İkinci teklifim ise, ülkemizin yetiştirdiği güzide Hukuk metodolojisi ve İslam Hukuku otoritesi H.
Yunus Apaydın’ın önerisinin tekrarıdır: Neo klasik tarzda yani, ekol sistematiği içinde kalarak üretim
yapmak, toplumda karşılaşılan mevcud sorunlara öneriler hazırlamak ve ilgili makamlara bu önerileri
sunmak. Bu sayede tıkanan ceza adaleti sistemine katkı sağlamak, kamu otoritesine seçenekler
sunmaktır. Bu sayede İslam Hukuku ekolleri içindeki aksayan yönleri görüp, revizyon şansı doğacak
ve fıkıh işler ve dinamik bir duruma gelecektir.149

149 Bk. H. Yunus Apaydın, Fıkıh İlminde Yeni Eğilimler, https://www.youtube.com/watch?v=QN-ZYwsaZsA 01:09:49 - 01:14:39 arası.
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Abstract
The main problem of mankind is desire of a just world or complaint of injustice, which
is formulated as “let the justice be done, even if the world collapses” or “let the justice
be done in order to world not to be collapsed”. The claim of “the offender should be
punished as he deserves” is the consequence of understanding justice and injustice
of the victim and the public conscious. Satisfying the victim in terms of criminal policy
is more important than taming the offender. But the Islamic criminal law is discontent
with punishing the offender only. As well as punishing the offender, the precautions
should taken for preventing the victim and his/her relatives from a second victimization. In the Islamic criminal law system, there are serious regulations made in order
to tranquilise the victim and the public conscious. Therefore, the balances in the
Islamic law system are in favour of the victim and society.
Tranquilising the sense of injustice of the victim and society in the limits of justice, is for appeasing
the sense of revenge of the human nature. In this paper, tranquilising the victim and the public conscious in the Islamic law is discussed. Therefore, in the first part of the study, we will demonstrate
the relationship between the justice, the properties of the penalty and tranquilising the victim. In the
second part, we are going to analyse specifically the qisas and qazf penalties where the individual
rights are prioritised and the tranquilising the victim and the public conscious. In the sense of relief,
the practices and concepts of Islamic criminal law would make a significant contribution to today’s
criminal justice system and today’s lawyers should be informed about that.
Keywords: victim, public conscious, justice, qisas, qazf
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ملخص
إن طلب اإلنسان دنيا عادلة وشكايته من الظلم هو من أكبر مسائله وهذا الطلب صيغ في هاتين
الجملتين« :دع العدالة تأخذ مجراها ،حتى ولو هلكت الدنيا» و»دع العدالة تأخذ مجراها ،حتى ال
تهلك الدنيا».
طلب المجني عليه العدالة يعنى أن يلقى الجاني ما يستحقه من العقاب ،نتيجة لمفهوم العدالة عند المجني عليه والمجتمع.
من ناحية السياسة الجنائية شفاء صدر المجني عليه أهم من تأديب الجاني .والقانون الجنائي اإلسالمي ال يكتفي بمعاقبة
الجاني فقط ،فمع هذا اتخذ تدابير لرفع المغدورية حتى ال يظلم المجني عليه ثانية .لقد تمت تنظيمات مهمة لشفاء نفس
المجني عليه والضمير االجتماعي في العدالة الجنائية اإلسالمية .ألجل هذا يقف النظام القانوني اإلسالمي عند مصلحة
المجني عليه والمجتمع.
شفاء نفس المجني عليه يهدف إلى تسكين شعور الثأر الموجود في فطرة اإلنسان .في هذا البحث قمنا بتناول العدالة
الجنائية اإلسالمية من حيث تسكين الضمير االجتماعي ونفس المجني عليه .تناولنا في القسم األول للبحث العدالة
وخصائص العقوبة والعالقة بينها وبين تسكين نفس المجني عليه .وفي القسم الثاني للبحث تناولنا القصاص والقذف
وتسكين الضمير االجتماعي.
يمكن أن يستفيد نظام العدالة الجنائية من المفاهيم والتطبيقات في القانون الجنائي اإلسالمي ،ويجب أن يعرف الحقوقيون
اليوم هذا.
الكلمات المفتاحية :المجني عليه ،الضمير االجتماعي ،العدالة ،القذف.

Prof. Dr. Sabri Erturhan1
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Giriş
Ana Hatlarıyla Tarihselcilik1
Genel bir tanım yapmak gerekirse “tarihselcilik (historicisme); olayları ve nesneleri
belirli tarihsel gelişmelerin ürünü olarak gören, bunların nasıl ortaya çıkıp, nasıl geliştiğini, bugünkü durumlarına nasıl geldiğini araştıran ve bugünü geçmişe bağlayarak
açıklayan yaklaşımlara verilen ortak addır. Olayların izahında tarihe öncelik veren
düşünce eğilimleridir.”2 Tarihselcilik, tarihî olan şeyi, onda bulunan niyetlerle, amaçlarla açıklamaktadır. Dolayısıyla tarihselciliğin tutumu teleolojiktir3.
Her çağın, her tarihsel dönemin o döneme damgasını vuran fikir ve ilkeler aracılığıyla yorumlanması
gerektiğini, dolayısıyla, geçmişteki insanların eylemlerinin, tarihçinin kendi çağına ait değer, inanç ve
motifler esas alınarak açıklanamayacığını iddia eden tarihselci yaklaşım, insanların, toplumların ve
her şeyin tarihî bağlamında ne ise o olduğu görüşüne yer verir4.
Tarihselcilik (historicisme), özellikle XIX. Yüzyılın başında ortaya çıkan felsefi ve bilimsel bir eğilimdir5. Tarihsellik teriminin ilk ortaya çıktığı yer Almanya’dır. Alman filozofu Hegel (1770-1831), tarihselci akımın bir bakıma babasıdır6. Bunun nedeni tarihî zihniyetin hukuk, ilahiyat, dilbilim ve iktisat
gibi insanî bilimler kapsamı içerisinde değerlendirilmesidir. Rönesans ve reform hareketlerine paralel
olarak kilisenin yorum üzerindeki hâkimiyeti kırılmış, gelişen akılcılık ve buna bağlı olarak ortaya
çıkan farklı disiplinler, Kutsal Kitap’ta yazılanların bu disiplinler çerçevesinde soruşturulmasına yol
açmıştır. Hristiyan teologlar ve hermenötikçiler,7 tarihselci-tenkitçi yaklaşımı kendi kitaplarına uygulayarak kutsal metinleri yorumlamaya çalışmışlardır. Batıdaki bu seküler tarihselci yaklaşım daha
1 Erturhan, Sabri, İslâm Ceza Hukuku Etrafındaki Tartışmalar, İstanbul, 2008, s. 25-153. Tebliğ adı geçen eserin ilgili bölümünün yeniden gözden
geçirilerek ihtisar edilmiş şeklidir. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslâm Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesidir
2 Kapsamlı bilgi için bkz. Özgel, İshak, Kur’ân’ın Tarihsel Yorumu (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Isparta, 2002, s. 9-20, 350-351. Krş. Hançerlioğlu,
Orhan, Felsefe Ansiklopedisi, İstanbul, 1979, VI, 242-243; Ünal, Ali, “Kur’ân ve Çeşitli Varyasyonlarıyla Tarihselcilik ve Hermenötik”, Kur’an’ı
Kerim, Tarihselcilik ve Hermenötik, İzmir, 2003, s. 46 vd; Çapan, Ergun, “Kur’an-ı Kerîm’in Evrenselliği ve Tarihselci Yaklaşım”, Kur’an’ı Kerim,
Tarihselcilik ve Hermenötik adlı eserin içinde, s. 80 vd; Görgün, Tahsin, “Tarihsellik ve Tarihselcilik Üzerine Birkaç Not”, Kur’an-ı Kerim, Tarihsellik
ve Hermenötik, s.118-123; Öztürk (Hamdullah Bayram), Kur’an-ı Kerim Açısından Tarihselci Yaklaşım, Sakarya, 2003, s. 12-15; Demir, Recep,
Kur’an Tefsirinde Tarihselci Yöntem (Yayınlanmamış Doktora Tezi),Konya, 2004, s. 15.
3 Özcan, Zeki, Teolojik Hermenötik, İstanbul, 2000, s. 182.
4 Demir, Kur’an Tefsirinde Tarihselci Yöntem, s. 15.
5 Özcan, Teolojik Hermenötik, s. 181; Serinsu, Ahmet Nedim, İstanbul, 1996, Tarihsellik ve Esbâb-ı Nüzûl, s. 23; Özgel, Kur’ân’ın Tarihsel
Yorumu, s. 24-118; Demir, Kur’an Tefsirinde Tarihselci Yöntem, s. 40 vd.
6 Serinsu, Tarihsellik ve Esbâb-ı Nüzûl, s. 30; Kotan, Şevket, Kur’an ve Tarihselcilik, İstanbul, 2001, s. 98-104; Ünal, “Kur’ân ve Çeşitli
Varyasyonlarıyla Tarihselcilik ve Hermenötik”, Kur’an’ı Kerim, Tarihselcilik ve Hermenötik, s. 46-47.
7 Hermenötik (yorumbilim), kelime olarak, “tercüme etme veya yorumlama” manâsına gelir. Bu yorumlama vaya tercüme işi her tarihî ortam ve kişiye
göre farklılık arz eder. Genelde insan iletişimlerinin özelde de kutsal metinlerin tefsir bilimi ve sanatıdır. Başlangıçta hukuki, edebi, tarihi ve kutsal
metinleri doğru anlamak ve yorumlamak için bir yöntem arayışı olarak Hermenötik Schleirermacher ve Dielthey’le sosyal bilimlerde egemen olan
pozitivist metodolojiye karşı alternatif bir yöntem olarak geliştirildi. Günümüzde bütün beşeri ve toplum bilimlerinde genel bir yöntem olma iddia ve
istidadındadır. Hermenötik sadece dinî görüş ve yayınlarla sınırlı olmayıp onunla yeni tarihselcilik ve postmodernizm arasında sıkı ilişki ve etkileşimler
söz konusudur. Bkz. Güler,İlhami, Sabit Din Dinamik Şeriat, Ankara, 1999, s. 173; Öztürk, Kur’an-ı Kerim Açısından Tarihselci Yaklaşım, s. 71-75;
Ünal, “Kur’ân ve Çeşitli Varyasyonlarıyla Tarihselcilik ve Hermenötik”, Kur’an’ı Kerim, Tarihselcilik ve Hermenötik, s. 50-51; Görgün, “Tarihsellik ve
Tarihselcilik Üzerine Birkaç Not”, Kur’an-ı Kerim, Tarihsellik ve Hermenötik, s.123; Demir, Kur’an Tefsirinde Tarihselci Yöntem, s. 4-10.
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sonra oryantalistler tarafından Kur’ân’a uygulanmak istenmiş ve tabiî olarak bu yönelişin –az sonra
bahsedileceği üzere-İslâm dünyasında bir takım yankı ve yansımaları olmuştur8.

I.Hadd ve Kısas Cezalarının Tarihselliği İddiası
Tarihselci düşünceye sahip her müslüman mütefekkir veya bilim adamının düşüncelerini ayrı ayrı nakletmenin gerekli ve anlamlı olmadığını düşünüyoruz. Bu itibarla
burada özellikle Kur’ân ve hadislerle tespit edilen cezaî müeyyidelere dair görüşlerini
net ve derli toplu ortaya koyan Fazlurrahman ile özellikle de Câbirî’nin görüşlerine
yer verilecektir.
A. Fazlurrahman’ın Görüşleri
Fazlurrahman (1919-1988), müslüman tarihselciler ve modernistler içerisinde görüşleri en fazla yankı bulan düşünce adamıdır9. O, çok daha genel bir metodolojik ictihadda bulunarak Kur’ân’ın ruhu
veya bütünlüğü dediği bir mefhumu öne sürerek, bu sorunu kökten çözebileceğini düşünmüştür. Buna
göre Kur’ân aslında, kesin gibi görünen ifadelerine rağmen, hiçbir zaman nihaî hükümler vermemiş,
ancak bazı hükümlerin nasıl verileceğini bize öğretmiştir. Kur’ân’ın kendi çağında hangi değerlendirmelerle bu seçmeleri yapmış olduğunu bildiğimiz takdirde, günümüzde aynı sonuçları elde edebilmek
üzere mevcut ve geçerli çözümlerden daha uygun olanı seçilebilir. Bu da Şerîat’ın görünüşünde bir
değişiklik oluşturabilir ama, Kur’ân’ın ruhundan zorunlu olarak ayrılmayı göstermeyecektir.”10
Fazlurrahman’a göre Kur’ân’ın gayeleri, indiği sosyolojik çevre yani Hz. Peygamber’in fiilen yaşadığı
çevre, bütünüyle dikkate alınarak anlaşılmalı ve tespit edilmelidir. Bu yaklaşım Kur’ân’ın bütün sübjektif tefsirlerine son verecektir… Şüphesiz bu sosyolojik yaklaşım konusunda da yorum farklılıkları
ve zorluklar olacaktır. Fakat bu metot, tatminkar çözümlere ulaştıracak yegâne yaklaşımdır. Bu iddiasını Kur’ân’da hırsızlık suçu karşılığı tertip edilen ‘el kesme cezası’ örneği üzerinden hareketle ispatlamaya çalışan Fazlurrahman, şu görüşelere yer vermektedir: “Klasik İslâm hukukçuları, hırsızlığın
tanımını olabildiğince daraltmak ve hadd cezası gerektiren bütün vak’alarda ‘sanığın şüpheden yararlanması ilkesini’11 yoğun bir şekilde devreye sokmak suretiyle bir çıkış yolu bulmaya çalışmışlardır.
Bu, tabiatıyla suçlu kimselerin dahi cezalandırılmadığı anlamına geliyordu. Yine bu hukukçulara göre
hiçbir ceza hadd cezalarının yerine geçemezdi… Sosyolojik olarak bu cezanın Hz. Muhammed’den
önce bazı kabilelerde uygulandığı ve aynı cezanın Kur’ân tarafından da benimsendiği görülmektedir.
Hırsızlık kavramında temel iki unsur bulunmaktadır. Biri maddî değeri bulunan bir nesnenin haksız
olarak alınması, diğeri kişinin özel mülkiyet hakkına tecavüz edilmiş olmasıdır. Kabile hayatı yaşayan
Arap toplumunda, mülkiyet hakkı ile kişinin haysiyeti arasında çok sağlam bir bağ kurulmuş, bu nedenle bir hırsızlık suçu sadece mala yönelik olarak değil, aynı zamanda o mal sahibinin haysiyetine
ve onun çiğnenemez kutsallığına yönelik bir saldırı veya tecavüz olarak algılanmıştır. Daha gelişmiş
kentleşmiş toplumlarda ise, bu değerlerde gözle görünür bir değişme söz konusu olup, bu gibi toplum8 Paçacı, Mehmet, Kur’an ve Ben Ne Kadar Tarihseliz, Ankara, 2000, s. 54-57; A. mlf, “Kur’an ve Tarihsellik Tartışması”, Kur’an’ı Anlamada
Tarihsellik Sorunu Sempozyumu, İstanbul, 2000, s. 19; Yiğit, Metin, Erzurum, 2001, “Hermeneutik Yöntem ve Usûl-i Fıkhın Kat’î-Zannî Diyalektiği”
Kur’an ve Dil-Dilbilim ve Hermenötik-Sempozyumu, s. 136; Özdeş, “Sosyal Değişim Olgusundan Hareketle Kur’an’ın Tarihsel Olduğu Tezi Üzerine
Bir Değerlendirme”, CÜİFD, Haziran, 2003, Sivas, C, VII, Sy,1, s. 184-185.
9 Koca, Ferhat, “Kur’ân-ı Kerîm’deki Fıkhî Hükümlerin Evrensellik ve Tarihselliğini Tespit Konusunda Bir Deneme”, İslâm Düşüncesinde Yeni
Arayışlar, İstanbul, 2001, I,133.
10 Aktay, Yasin, “Modernleşme ve Gelenek Bağlamında Dini Bilgi ve Otoritenin Dönüşümü”, Bilimname, VI, 2004/3, s. 141-142. Benzeri
görüşler için bkz. Nasr Ebû Zeyd, “Soruşturma”, Trc. Ömer Özsoy, İslâmiyât, 1998,C. I, Sy, 4, s. 273-274.
11 Bu konuda geniş bilgi için bkz. Erturhan, “İslâm Hukukunda Şüpheden Sanığın Yararlanması İlkesi”, CÜİFD, Sivas, 2002, VI/2, 179-205.

larda hırsızlık, daha çok hırsızın, haksız yere bir şahsı, belli bir iktisadî kaynağı veya imkanı kullanma
hakkından mahrum etme olarak telakkî edilmiştir12.
Fazlurrahman’ın İslâm adlı eserini çeviren M. Dağ ve M. Aydın da Çevirenlerin Önsözü kısmında Fazlurrahman’ın ahkâma ve özelde cezalara ilişkin görüşlerini şu şekilde özetlemektedirler: “…Aslında Kur’ân,
herkesin alın terine göre kazanç sağladığı, içkinin, kumarın, ribânın bulunmadığı, tevhid inancının bir
gereği olarak ırk ve renk ayırımının yapılmadığı, inançlı ve ahlaklı bir toplum düzeni öngörmektedir. Meselâ Kur’ân, ‘vak’a kesinkes belirlendiği takdirde, hırsızın elinin kesileceğinden’ söz etmektedir. İşte Dr.
Rahman burada şu önemli soruyu soruyor: “Acaba el kesme, hırsızlığın önlenmesi için yegâne tedbir midir, yoksa bu hükmün güttüğü gayeyi gerçekleştirmek için başka tedbirler de düşünülebilir mi? Başka bir
deyişle, el kesme cezasını belli bir toplumsal yapının şartları içinde öngörülen bir tedbir şeklinde düşünür,
burada, lafzın değil de güdülen amacın ezelî geçerliliğini öne sürer ve bu anlayış içinde yasama faaliyetine koyulursak, İslâm’ın dışına çıkmış sayılır mıyız?” Dr. Rahman’a göre bu sorunun cevabı “hayır”dır…”13
B- Câbirî’nin Görüşleri
Câbirî, şer’î bir hükmün gerekçesinin tespiti noktasında biri illet veya kıyası esas alan diğeri maslahatı esas alan temel iki metodolojik yaklaşım bulunduğunu, birinci yöntemin yani kıyas yöntemin
dar; ikinci yöntemin yani makâsıddan hareket etmeyi öneren maslahat yönteminin ise sınırsız ve
geniş olduğunu savunur. Kıyas yönteminde sürekli olarak dile, özellikle de nasların lafızlarına vurgu
yapılmaktadır. Bu yöntemle ulaşılan fıkhın tamamı zannîdir. Yani hükme esas teşkil eden illet kat’î
değil zannîdir. Oysaki makâsıd ve maslahatı temel alan metotta ise, hükümler kesin bilgi üzerine bina
edilmektedir. Çünkü bu süreçte müctehid, tüm çabasını hakikat, mecaz, âmm, hâss gibi lafızlara değil, esbâb-ı nüzûle/nasların geliş sebeplerine yöneltir. Esbâb-ı nüzûl konusu, hükümlerin nedenlerinin
temellendirilmesini geniş bir çerçevede gerçekleştirmesinin yanı sıra, hükümlerin değişen durumlarda tatbikini sağlayacak ictihad sürecine de imkan tanır14. Meseleyi “hırsızın elinin kesilmesi” ile
örneklendirmeye çalışan Câbirî şu görüşlere yer vermektedir:
Kıyası ve ta’l’îli esas alan, lafızların anlamlarına vurguda bulunan birinci yöntem, bu hükmün aklîliğini, kendine özgü yöntemiyle açıklamaktan tamamıyla acizdir. Bu nedenledir ki, bu yöntemin önünde,
hırsızlığın yasaklanmasında, maslahatın (malın korunması) gözetildiğini itiraf etmekten başka yol
yoktur. O halde bu yöntem, hükme illet bulabilmek için maslahat ve makâsıda başvurmak durumundadır. Ancak, bu yöntem tüm çabasını illeti bulmaya hasrettiğinden, şu sınırda duracaktır: Malın
korunması, toplumsal hayatın zorunluluklarındandır. O halde hırsızlığın yasaklanmasını gerektiren,
maslahattır ve bu hüküm, maslahatla gerekçelendirilmiştir. Fakat “çalmanın cezası, ‘hırsızın elin kesilmesi’ şeklinde belirlenmiştir de, neden hapis veya sopa vurulması olarak belirlenmemiştir?” diye
sorulduğunda, bu yöntemi benimseyenlerin verebilecekleri bir cevap yoktur. Cevap vermeye çalıştıkları takdire ise, bir takım faraziye, zan ve hükümlerdeki aklîliği tamamen geçersiz kılmaya neden olan
çıkmazlara girmektedirler. Örneğin, ileri sürülebilecek olası cevaplar arasında “el kesme” hükmünün
illeti, “hırsızlığın el ile yapılmış olmasıdır” şeklinde bir cevap yer alabilir. Bu yönteme, kıyas dinamiklerine sahip birisinin şu şekilde bir itirazıyla karşı çıkılabilir: “Peki niçin zinaya verilen cezada, zina
fiilinin gerçekleştirildiği organın kesilmesi ceza olarak uygun görülmemiştir? Hırsızın elinin kesilmesine kıyasla, neden zina yapanın da zekeri kesilmesin?” Kıyas yöntemini kullananlar, faraziyelere ve
gereksiz yorumlara dalmakta ve şer’î hükümlerin aklîliğinden çok uzaklaşmaktadırlar.
12 Fazlurrahman, “Islamic Modernism: Its Scope, Method and Alternatives”, International Journal of Middle East Studies, London, 1970, I, 330331. Bu makalenin tercümesi için bkz. Bekir Demirkol, İslâmî Araştırmalar, C. IV, Sy, 4, Ekim, 1990, s. 318-319.
13 Fazlurrahman, İslâm (çev. Dağ-Aydın), -Çevirenlerin Önsöz’ü-s. 14-15.
14 Câbirî, Yeniden Yapılanma(trc. Pala-Çıkar), Ankara, 2001, s. 54-60.
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İkinci yöntemde ise, bu tür çıkmazlara düşülmeyecektir. Çünkü bu yöntem, temelde makâsıddan hareket
etmektedir; yani bu hükmün herhangi bir ortamda makul bir gerekçesinin olması kaçınılmazdır. Böylece, ancak kıyasın doğasındaki bu lafzî okumaların sultasından kurtularak, bunun yerine dikkatlerimizi,
‘esbâb-ı nüzûlü -ki burada esbâb-ı nüzûl bir tür maslahatı ve dikkate alınması gereken belirli bir yöntemi
gerektiren sosyolojik durumdur- araştırmaya yoğunlaştırdığımızda, “hırsızın elinin kesilmesi”nin böyle bir
sosyolojik ortamda, anlaşılır ve haklı bir tedbir olduğunu görürüz. Bu şekilde Hz. Peygamber dönemine
gidip, o zamanki mevcut sosyal durum çerçevesinde şer’î hükümlere baktığımızda, şu verilere ulaşabiliriz: Birincisi, hırsızın elinin kesilmesi, Arap Yarımadası’nda İslâm’dan önce de uygulanan bir ceza şekliydi. İkincisi, el kesme cezası, develeri ve çadırlarıyla bir yerden diğerine göç eden bedevi bir toplumda
uygulanmıştır ve böyle bir toplumda hırsızın hapis cezasına çarptırılması mümkün değildi. Zira o zaman
ne hapishane, ne duvar, ne mahkûmun kaçmasını önleyecek otorite, ne de iâşe ve ibâtesini sağlayacak
bir teşkilat vardı. Öyleyse, yegâne çözüm yolu bedensel ceza olmaktadır. Böylesi bir toplumda hırsızlığın çoğalması, kaçınılmaz bir biçimde o toplumun varlığının yok olmasına sebep olacaktır. Çünkü o
zaman ne sınırlar, ne duvarlar, ne de servetin korunduğu güvenli yerler vardı. Dolayısıyla, şu iki hedefi
amaçlayan bedeni ceza, zorunlu olarak kendisini ortaya koymaktadır: Tekrar çalma imkanını nihaî olarak
ortadan kaldırmak ve insanların kolayca hırsızları tanıyacakları bir alameti kişide sürekli olarak bulundurmak. Kuşkusuz, elin kesilmesi de, bu iki amacı birlikte gerçekleştirir. Netice itibariyle, çölde bedevî hayat
yaşayan göçebe bir toplumda hırsızın elinin kesilmesi anlamlı ve makul bir tedbirdir15.
Câbirî’ye göre, İslâm’ın doğuş dönemindeki toplumsal gelişmişlik düzeyi, kendinden önceki durumdan pek farklı değildi. İslâm öncesi toplumda geçerli olan tedbirler, örfler ve semboller arasında hırsızlık suçunun bir cezası olarak, el kesme cezasını da, İslâm aynen korumuştur. Böylelikle, İslâmî
karakteristiğe katılan bu ceza, artık örfî bir uygulama olmaktan çıkıp, şer’î bir hüküm hüviyetini kazanmıştır. Aynı durum, zina fiilinin ispatı sadedinde ileri sürülen şartlar bakımından da geçerlidir.
Bütün bu şartlar, daha çok, yerleşik düzenleri olmayan, çoğunlukla açık havada, duvarların, surların
ve odaların olmadığı çadır hayatına ve onun sosyolojik yapısına özgüdür. Dolayısıyla şahidin, olayın
bütün ayrıntılarını anlatması mümkündür. Peki, çağdaş kent yaşam tarzında bu tip koşulları ileri sürmek makul müdür? Doğrusu, böyle bir iddia suçun ispatının imkansız olması anlamına gelmektedir16.
Yine Câbirî’ye göre, Şer’î hükümlerin aklîliğinin, maslahatı gözetme çerçevesinde ‘esbâb-ı nüzûl’ ile
temellendirilmesi, meselenin yeni bir takım sosyolojik ortamlarla, yani başka esbâb-ı nüzûller’le ilgi
olması halinde, başka aklîliklerin oluşturulması için geniş imkan sağlayacaktır. Böylece, fıkhî düşünce
ve ictihad ruhu sürekli yenilenecek ve Şerîat da gelişmelere ayak uydurabilecek ve her zaman ve
mekanda uygulanabilecek bir nitelik kazanacaktır17.
C- Bazı Yerli Yazarların Görüşleri
İslâm dünyasında tarihselciliğin öncüleri kabul edilen, bu müelliflerin dışında öne çıkan yerli yazar ve
düşünürlerden bazılarının görüşleri de şöyledir:
Celal Nuri İleri (1870/1939), nasların inanca taalluk edenleri dışında kalan dünyevî vecismanî hükümlerinin değişmeye konu olduğunu iddia etmekte, gerekçe olarak da tarih boyunca dünyada hiçbir
hukuk normunun sürekli (müstakar) olmadığını göstermiştir18. Ahkâmın değişmeyeceği görüşünün
15 Câbirî, Yeniden Yapılanma (trc. Pala-Çıkar), s. 58-60; Câbirî, “Çağdaş Dünyada ‘Şeriat’ın Tatbiki’ Problemi”, çev. Abdullah Şahin, İslâmiyât
(Şeriat Dosyası Özel Sayısı), Ekim-Aralık, 1998, C. I, Sy, 4, s. 36-40.
16 Câbirî, Yeniden Yapılanma (trc. Pala-Çıkar), s. 59; Câbirî, “Çağdaş Dünyada ‘Şeriat’ın Tatbiki’ Problemi”, s. 40.
17 Câbirî, Yeniden Yapılanma (trc. Pala-Çıkar), s. 59-60; Câbirî, “Çağdaş Dünyada ‘Şeriat’ın Tatbiki’ Problemi”, s. 40.
18 Hatiboğlu, “İslâm’ın Aktüel Değeri Üzerine”, İslâmî Araştırmalar, Temmuz, 1986, Sy, I, s. 12.

istibdat dönemlerinden kalma bir anlayış olduğunu ifade ettikte sonra, “şer’in ukûbâta dair kat’î naslarına rağmen bunları bırakıp, Code Napoleon’dan tercüme edilen kanunları aldığı”na atıfta bulunarak
ceza hükümlerinin (hudûd) de değişime tabi olduğunu iddiaya çalışmıştır19.
Mahmud Esad Seydişehrî (1918) de “...mansûs olan nice ahkâm ve hudûd-ı Şer’iyyede bile işbu
nusûsun ve âdete müstenid olması ve örfü âdetin tebeddül etmesi hasebiyle yerlerine ahkâm-ı cedîde ikâme edilmiştir”20 ifadeleriyle, naslarla belirlenen bazı cezaların örfe istinad ettiğini, bu örfün değişmesiyle cezaların da değişmesinin doğal olduğunu iler sürmüştür. Bu, cezaların tarihsel olduğunun
bir başka şekilde ifade edilmesidir. Müellif, bu konudaki görüşleri çerçevesinde “günümüzde hırsızlık
konusunda eski örfün değişmediği bazı bölgeler hariç, bir hırsızın elini kesmeye kalkan bir Osmanlı
kadısının, İslâm hükümetinin hayat damarlarını kesmiş sayılacağı”nı iddia etmektedir21. Bu yaklaşımlarıyla Seydişehrî’nin bu günkü anlamda tarihselci bir düşünceye sahip olduğu anlaşılmaktadır.
Bununla birlikte, hangi cezaların örfe dayandığını, bu örflerin nelerden ibaret olduğuna dair bir örnek
vermemiş olması dikkat çekicidir.
Ülkemizde tarihselci söylemin önde gelen temsilcilerinden kabul edilen Ömer Özsoy da “Nüzul döneminin, tarihsel, toplumsal, coğrafi koşulları ile nüzûl dönemi insanlarının kültürel ve dilsel durumları
Kur’ân ahkâmı üzerinde belirleyici/sınırlayıcı bir rol oynamış mıdır, yoksa Kur’ân ahkâmı bütün zamanlar ve bütün mekanlar için geçerli olmak üzere mi gönderilmiştir?” şeklindeki soruyu şu şekilde
cevaplandırmıştır: “Saydığınız unsurların her biri Kur’ân ahkâmı üzerinde etkili olmuştur. Bu etkinin
mutlak anlamda ‘belirleme’ şeklinde nitelenmesini pek çok açıdan doğru bulmuyorum; ancak, bir sınırlamadan söz etmek pekâlâ mümkündür. Dolayısıyla, Kur’ân ahkâmı, bu tarihsel, toplumsal, kültürel,
dilsel vb. sınırlanmışlıkları ölçüsünde tarihseldir; yani bütün zaman ve mekanlar için geçerli olmak üzere
gönderilmiş olamaz. Bu noktada, nüzûl döneminin verili durumu olarak ifade edebileceğimiz sayılan
unsurların Kur’ân ahkâmının belirlenmesinde ne tür bir etkiye sahip olduğunu veya ne türden sınırlamalar getirdiğini sorgulamak, uygun bir başlangıç olabilir. Bu sorgulamayı somut bir hüküm üzerinden
yapmak gerekirse, meselâ; nüzûl dönemi Araplarının zihin dünyasında sirkat, yalnızca herhangi bir malı
çalınan kişinin bir imkandan mahrum bırakılmasıyla sınırlı bir davranış olmayıp, aynı zamanda o kişinin
onurunu zedeleyen bir cürüm anlamına gelmektedir….İşte nüzûl döneminde sirkat, bizim yabancısı olduğumuz, ancak tarihi veriler yardımıyla aşinalık kesbedebileceğimiz böyle bir kültürel bağlama sahiptir.
Bu nedenle, Kur’ân’ın sirkat dediği cürüm, bizim ‘hırsızlık’ olarak bildiğimiz fiille pek çok müşterek yön
taşımakla birlikte, aynı şey değildir. Buna ilaveten, Sami kültürde, dolayısıyla da Arap örfünde de, insan
onuruna yönelen suçların (zina, katl ve sirkat gibi) bedensel cezalarla tecziye olunduğunu biliyoruz.
Sirkat suçunun tecziyesi için el kesme cezasına başvurulması, bu bağlamın ürünü bir uygulamadır ve
kaynaklarımızın tanıklığına göre, nüzûl dönemi insanlarının yabancısı olmadıkları bir ceza biçimidir22.
Müellif düşüncelerini şöyle sürdürmektedir: “Kanaatimce, Kur’ân’ın yalnız nüzûl dönemi insanlarına hitap etmiş olmasının doğal sonucu olarak, Kur’ân’daki ahkâm da yalnızca onlara yöneliktir ve
Kur’ân’daki örnekleri sayesinde bildiğimiz üzere, Kur’ân’ın nüzûl dönemi zarfında bile değişiklik gösterebilmiştir. Bu hususla ilgili örnek vermek yerine, Kur’ân’da neshin vukuunu kabul edenler için nâsih-mensûh hükümlere, neshin varlığını kabul etmeyenler için de tedricilik olarak gördükleri hüküm
değişikliklerine atıfta bulunmakla yetinmek istiyorum.”23
19 Hatiboğlu, “İslâm’ın Aktüel Değeri Üzerine”, s. 13-14.
20 Mahmud Esad, Tarih-i İlm-i Hukûk, İstanbul, 1331,s. 233-234.
21 Mahmud Esad, Tarih-i İlm-i Hukûk, s. 234 (dipnotta).
22 Özsoy, “Soruşturma”, İslâmiyât (1. Karşılaşma –Kur’an Vahyi ve Tarih Özel Sayısı), VII (2004), Sy: I, s. 143. Ayrıca bkz. Özsoy, Sünnetullah,
Ankara, 1994, s. 16-32.
23 Özsoy, “Soruşturma”, İslâmiyât (1. Karşılaşma –Kur’an Vahyi ve Tarih Özel Sayısı), VII/1, 143.
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Yazara göre, Kur’ân’ın nüzûlüne yakın dönemlerde, Kur’ân ahkâmının harfiyen tatbik edilmesi,
Kur’ân’ın bu hükümlerle hedeflediği sonuçların oluşmasını sağlamaya devam ettiği için, Kur’ân hükümlerinin vaz’ediliş amacına hizmet edip etmediğini izleme ihtiyacı büyük ölçüde hissedilmemiş
olabilir. Ancak, örneğin, Hz. Ömer’in müellefe-i kulûbun zekat gelirlerindeki payıyla ilgili Kur’ân belirlemesini değiştiren ictihadı, bu hükmün harfiyen tatbikinin artık vazediliş amacına hizmet etmediği, yani
menâtını kaybettiği tespitine dayanıyordu. O dönemlerde istisnaî durum olarak görülen bu ayrışma,
günümüz için genel durum halini almıştır24.
Görüldüğü üzere, Ömer Özsoy’un görüşleri önemli ölçüde Fazlurrahman ve Cabirî’nin görüşlerinin
bir tekrarı niteliğindedir.
Ahkâmın Değişmesiadıyla telif ettiği eserinde hadleri (müeyyideleri) taabbüdî hükümler arasında
zikrederek25, bunların noksanlık ve ziyade kabul etmesi mümkün olmayan mukadderât arasında
bulunduğunu, zaruret halleri hariç bu hükümlerde değişikliğe gitme imkanı bulunmadığını ısrarla
vurgulayan Mehmet Erdoğan’ın26, sonra kaleme aldığı yazılarında bu düşüncesini nakzeden görüşler ileri sürdüğü görülmektedir. Yazarın sonraki yaklaşımına göre İslâm Dininin evrenselliği “ikâme”
müessesesini zorunlu kılmakta olduğu gibi bu ikâmelerin örnekleri de bulunmaktadır27. Görüşlerini değerler sıralamasında makâsıd ve vesâil taksimatına dikkat çekerek sürdüren yazar, iddiasını
Ebû Hanîfe’nin, hirâbe suçu işleyen bir faile ayette öngörülen sürgün cezası yerine hapis cezası ile
hükmetmesiyle temellendirmeye çalışmıştır. Yazara göre Ebû Hanîfe’nin bu içtihadı, hakkında nass
bulunan bir ceza hükmüne aittir. Dolayısıyla “aynı ikâme meselâ neden bir hırsızlık cezası için de
mümkün olmasın?” Bir başka ifadeyle yazar, hırsızlık mukabili uygulanan el kesme cezasının bir araç
olduğunu, bu aracın yerine ikâme edilebilecek başka araçların da olabileceğini iddia etmekte, ceza
alanındaki ikâme önerilerine gösterilen tepkilerin anlaşılabilir olmadığına ayrıca vurgu yapmaktadır28.

II. İddiaların Tahlili
Tarihselci görüşe sahip İslâm bilginlerinin iddiaları aşağıdaki başlıklar altında tahlil
edilmeye çalışılacaktır:
1-Allah’ın İlmi Bakımından
İlim sıfatı, Allah’ın kemal sıfatlarının en önemlilerindendir29. Çünkü bu evreni mükemmel bir şekilde
yaratan ve idare eden Mutlak Kudret’in yarattığı varlığı en ince teferruatına kadar bilmesi gerekir30.
Bu denli mükemmel bir kâinatın, eşsiz sanat harikasının; bitkiler, hayvanlar ve cansızlar âleminin, görünen ve görünmeyen âlemlerin eşsiz bir sistem ve ahenk içerisinde yaratılması için ilim zorunludur.
Zira bilmeyenin yaratıcı olması mümkün değildir. Ayrıca, insanların amellerine göre mükâfatlandırıla24 Özsoy, agm, 143-144.
25 Erdoğan, Ahkâmın Değişmesi, İstanbul, 1990, s. 115-118.
26 Erdoğan, Ahkâmın Değişmesi, s.135-139.
27 Bkz. Erdoğan, “Kur’an Vahyinin Nüzûl Dönemi Olgusallığıyla İlişkisinin Fıkhî Yorumu”, İslâmiyât, VII (2004), Sy, 1, s. 72-75.
28 Erdoğan, “Zaman ve Mekân Bağlamında Dinî Hükümler”, Güncel Dinî Meseleler İstişare Toplantısı I, Ankara, 2004, s. 135-137.
29 Allah’ın ilim sıfatı ve bu konudaki tartışmalar hakkında geniş bilgi için bkz. Îcî, el-Mevâkıf fî ilmi’l-kelâm, Beyrut, ty, s. 285-290; Taftazânî,
Şerhu’l-mekâsıd, İstanbul, 1310,IV, 110-127.
30 Allah’ın ilmi hakkındaki bazı ayetler hk. bkz. Bakara, 2/140; Bakara, 2/77; En’âm, 6/59, 79; Tevbe, 9/78, 94, 105; Ra’d, 13/9; Nahl,
16/19, 23; Meryem, 19/64; Tâhâ, 20/7, 52; Enbiyâ, 21/110; Mü’minûn, 23/92; Secde, 32/6; Ahzâb, 33/54; Zümer, 39/46; Hucurât,
49/16, 18; Kâf, 50/16; Mücâdele, 58/7; Haşr, 59/22; Mümtehine, 60/1; Cum’a, 62/8; Teğâbün, 64/4; Mülk, 67/13-14; Cin, 72/26.

bilmeleri veya cezalandırılabilmeleri de bu fiillerin en ince ayrıntılarına kadar bilinmesini gerektirmektedir. İşte bu sebeple ilim sıfatı, Allah (c.c.) için sübutu vacip olan ezelî ve vücûdî bir kemal sıfatıdır31.
Bir başka ifadeyle ilm-i İlâhî, “Zâtullah ile kâim olan ezelî, vücûdî ve hakîkî öyle bir sıfattır ki, onunla,
kâinatta vâkî olmuş, (şu anda) olan ve (gelecekte) olacak, kül halinde toplu olarak veya ayrı ayrı
münferid bulunan, gizli ve âşikâr olan her şey ve her türlü haller Cenâb-ı Hakk’a daima ve tam olarak
malûm ve münkeşif olur.”32. Ayrıca Hz. Allah, bilmek için organ ve araç gibi her hangi bir vesîle veya
vâsıtaya ihtiyaç duymaktan da münezzehtir33.
Hülasa Allahu Teâlâ, ezelden ebede kadar her şeyi en ince teferruatına kadar bilir. Bu bilme mahlûkâta özgü olan herhangi bir bilgisizlik ve gizlilikten sonra meydana gelen bir bilme değildir. Çünkü
Allah’ın ilmi, her şeyi ezelden ebede kadar kuşatıcı bir mahiyettedir. Hiçbir şey O’nun ilminin dışında
kalmaz. Çünkü Hak Teâlâ ezelî olan ilim sıfatıyla, daha hiçbir varlık yok iken neyin, ne zaman, nasıl
olacağını ve ne şekilde bir serüvenden geçeceğini, sonunun nasıl olacağını bilir. O halde Allah, ezelî
ilmiyle her şeyi; külliyâtı, cüz’iyyâtı bilir, Çünkü O’nun ilmi sonsuzdur. Ayrıca cehil34, unutma35, gaflet36
vb. noksan sıfatların da Allah’a izafesi asla mümkün değildir. Çünkü bu özellikler bir eksiklik ve kusurdur. Eksiklik ve kusurları bulunan bir varlığın ilah olması ise düşünülemez37. Bu itibarla “gâib ve
şâhid, ma’kûlât ve mahsûsât, külliyât ve cüz’iyyât, büyük-küçük, suqût ve istikrâr, hareket ve sükûn,
hayat ve memât, hasılı olmuş-olacak, gizli-açık her şey bütün tafsilâtı, bütün inceliğiyle gayet açık ve
belîğ bir kitaptadır. Yani ilm-i İlâhîde veya Levh-i Mahfûz’dadır. Hem müfredâtı, hem silsile-i nizâmâtı
ile indallah malûm ve mazbuttur.”38
Kur’ân hükümlerinin tarihsel olup olmadığı etrafındaki soruları cevaplarken, meseleyi vahiy, Allah’ın
ilmi ve kelâmıyla irtibatlandıran Mehmet Bayraktar, şu görüşlere yer vermiştir: Allah’ın tabiatının zamanlı ve mekânlı olmadığını düşünürsek, O’na ait hiçbir niteliğin de zamanlı ve mekânlı olamayacağını düşünmemiz gerekir. Aynı şekilde, vahye muhatap olan insanların doğal nitelikleri de, insanın doğası değişmedikçe değişmeyeceğine göre, vahyin zamanlı ve mekânlı değişken olabileceği
de doğru olmaz. Meseleye önce Kur’ân’ın kendi açısından bakacak olursak, Allah’ın Kur’ân’da Hz.
Âdem’den Hz. Muhammed’e kadar geçen sürede, neredeyse Kur’ân’ın yarısını oluşturan kıssaları
bize anlatması, vahiy içeriğinin zaman ve mekân üstü olduğunu gösterir. Doğal ve toplumsal olaylar,
olay olarak değişken olsa bile, onlar aracılığıyla iletilen vahiy hakikatleri ve anlamlarının onlarla sınırlı
olacağı düşünülemez. Dolayısıyla vahiy, kime ve ne zaman gelmiş olursa olsun, hep tarih ve toplum
üstü hitaptır; bu hitap, dünün ve bugünün insanlarına olduğu kadar geleceğin insanına da hitaptır….39
Ali Bulaç’ın konuya ilişkin görüşleri de şöyledir: Kelâm’ın antropolojiye önceliği olduğu gibi, epistemolojinin de ontolojiye önceliği bulunmaktadır. Çünkü isimlerin (esmâ) kâinâtın varlığına önceliği
bulunduğu gibi, varlığın yaratılışı da “kün” emriyle gerçekleşmiştir. “Kün”, kâinatın başlangıç emridir
ve bunun İlahî bilgi ile birlikte kâinattan önce var olan Ezelî İrade’den neş’et ettiğinde hiç kuşku yoktur.
31 Aydın, İslâm İnançları ve Felsefesi, İstanbul, 1979, s. 300; Atay, İslâm’ın İnanç Esasları, Ankara, 1992,s. 89.
32 Aydın, İslâm İnançları ve Felsefesi, s. 300; Gölcük-Toprak, Kelâm, Konya, 1988, s. 191.
33 İzmirli İsmail Hakkı, Yeni İlm-i Kelâm, Ankara, 1981, s. 269-270; Aydın, İslâm İnançları ve Felsefesi, s. 300; Gölcük-Toprak, Kelâm, s. 191.
34 Mülk, 67/14.
35 Meryem, 19/64.
36 Bkz. Bakara, 2/74,85, 140, 144, 149; Âl-i İmrân, 3/99; En’âm, 6/132; Hûd, 11/123; İbrâhîm, 14/42; Neml, 27/93.
37 İzmirli İsmail Hakkı, Yeni İlm-i Kelâm, s. 269-270; Aydın, İslâm İnançları ve Felsefesi, s. 300-302; Atay, İslâm’ın İnanç Esasları, 89-95.
38 Yazır, Muhammed Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili, İstanbul, 1971, III, 1947-1948.
39 Bayraktar, “Soruşturma”, İslâmiyât (1. Karşılaşma–Kur’ân Vahyi ve Tarih Özel Sayısı), VII (2004), Sy: I, s. 125-126.
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Ayrıca “Âlem”, alâmetler toplamı ve düzeni olarak var oluşa geçmeden önce, “Allah’ın ilmi”nde var
olduğundan dolayı bizzarûre bilgi, varlıktan önce gelmektedir. Bu yönüyle bilgi varlığa indirgenemez,
aksi düşünüldüğünde bundan pozitivizm ve hatta kullanıma göre materyalizm çıkar40.
Mutlak rölativizme düşmeden şu söylenebilir: Hakikatin özü ve çıplak doğası açısından varlıkta mutlaklık, Hakîkat’in bize dönük yüzü ve tezahürleri açısından bir rölativizm ve çokluk (bu anlam çerçevesinde
çoğulculuk) vardır. Çünkü Allah’ın ismi mutlaktır. Ve bize bu varlık düzeyinde verilen bilgiler sınırlı, sonlu
ve görecelidir. Tarihsellik, Allah’ın ilminin bir ihsanı olan Kur’ân’ı tarihsel bir bağlama indirgeyerek, onu
da beşerin bilgisi gibi sonlu, sınırlı ve göreceli kılar; bizim bilgilerimizi değil, bunların yanında Kur’ân’ın iç
hakîkatlerini de göreceliğin sınırlarına dahil etmek ister. Oysaki Kur’ân, Hakîkat’in bilgisidir, dolayısıyla
o da Hakîkat gibi tarihsel olmaktan uzaktır. Şayet Kur’ân’ın, nihaî ve bizi Hakîkat’in iç yüzüne yönelten
rehberliği her durumda izafileştirilecekse, bu durumda insan için kesin, genel geçer hiçbir bilgi ve norm
da olmayacaktır. Bu sayede dinin, marjinalleştirilmesi, izafileştirilmesi ve “özel hayatla” sınırlandırılması
söz konusu olacaktır. Dinin hiçbir ebedî ve evrensel hakikati yoksa ebedî ve evrensel bir doğruluk ve
norm da yoktur; o zaman hayatı istediğimiz gibi düzenleyebilir, dilediğimiz gibi yaşayabiliriz. Böyle bir
telakkî dinin flûlaşması, buharlaşması ve post modern bir dünyada amorflaşması demektir41.
Allah, mutlak ve tek yaratıcı olduğu için insanı ve toplumu en iyi bilen de O’dur. Böyle bir iradenin koyduğu normların da, hükümlerin en iyisi olduğu kabul edilmelidir. Bu kabul aynı zamanda, o iradenin
belirlemelerinin, birini diğerine tümden feda etmeden ya da öncelemeden hem lafız hem de ruhuna
sahip çıkmanın bir iman meselesi olduğunu ilham eder. Nitekim, bu hususa birçok ayette42 açıkça
vurgu yapılmıştır43.
O halde aklını çalıştıran bir kimse, cezayı belirleyenin (tahdîd) de onu bütün zaman ve mekanlara şamil
kılanın (te’bîd) da insanı yaratan, onun halen ve gelecekte ihtiyaç duyacağı şeylerin tamamını bilen,
bu nedenle de bütün zaman ve mekanlarda insanın hayrına olanı ikâme edenin Allah olduğunu bilir44.
Ayrıca hiçbir insanın “Allah’ın zihnini deşifre etme imkanı” ”45 bulunmadığından, cezaları konu alan hükümlerinde içerisinde bulunduğu hiçbir sarih ve müfesser nassın tarihsel olduğu iddiasında bulunmaz.
2-Hakk ve Hudûdullah Gibi Bazı Kur’ânî Kavramlar Bakımından46
Cezâî hükümlerin tarihselliği iddialarını bir de, hakk ve hudûdullah gibi Kur’ânî kavramlar bakımından
irdelemeye çalışalım:
a) Hakk Kavramı
Kur’ân-ı Kerîm zaman zaman ilahi tenezzülât kabilinden, o dönemde yaşayan insanların hayatlarından örnekler vermiş, onların örf ve adetlerine atıflar yapmıştır. Ancak verdiği bilgiler ve ilettiği hakikatlerde tarihe/zamana bağımlı beyanlarda bulunmamış, aksine sürekli, doğru ve gerçeği/hakkı
bildirdiğini, değişmez kurallar vaz’ettiğini vurgulamıştır. Kur’ân’ın bu maksatla yaptığı açıklamalar in40 Bulaç, “Kur’ân, Tarih ve Tarihsellik”, Kur’ân’ı Kerim, Tarihselcilik ve Hermenötik, s. 157-158; a. mlf, “Tarihselcilik Mutlakı İzafi Olana Bağlar”,
Haksöz Dergisi, Haziran, 1997, Sy, 75, s. 38-39.
41 Bulaç, “Kur’ân, Tarih ve Tarihsellik”, Kur’ân’ı Kerim, Tarihselcilik ve Hermenötik, s. 158-159; a. mlf, “Tarihselcilik Mutlakı İzafi Olana Bağlar”,
Haksöz Dergisi, Haziran, 1997, Sy, 75, s. 38-39.
42 Nisâ, 4/11, 105, 125; Mâide, 5/50; Yusuf, 12/80; Şûra, 42/10; Talâk, 65/12.
43 Yaman, Ahmet, “Makâsıd İctihadının İlkeleri”, Makâsıd ve İctihad, Konya, 2002, s. 170.
44 Ukâz, Fikrî Ahmed, Felsefetü’l-ukûbe, 1982, s. 38-39.
45 Kotan, Kur’an ve Tarihselcilik, s. 364.
46 Tekineş, “Hakk, hudûdullah ve sünnetullah kavramları çerçevesinde vahyin tarihselliği iddiasının eleştirisi”, Kur’ân’ı Kerim, Tarihselcilik ve
Hermenötik, s. 163.

celendiğinde sıkça “hak” kavramına atıflarda bulunduğu görülür. Bu beyanıyla Kur’ân, dikkatlerimizi
kaynağındaki güvenilirliğe çekmekte ve Kur’ân hükümlerinin mutlak doğru ve âdil olduğuna vurgu
yapmaktadır47. Tarihselci yorumun esas alınması halinde ise, mutlak doğru ve değişmez hakikatten
bahsetmek mümkün değildir. Kur’ân’da, Kur’ân’ın hak olarak indirildiği48, Hakk’ın, Allah nezdinden
gelen hükümler olduğu, bu nedenle şüpheye mahal olmadığı49, Allah’ın, Peygamberini hidayet ve hak
dinle gönderdiği50beyan edilmiş, bir ayette Kur’ân’ın kendisi “hak” sıfatıyla tavsif edilmiş51, bir ayette
de Allah’ın isimlerinden birinin “Hakk” olduğu bildirilerek52, hak olan Kur’ân hükümlerinin kaynağının
Hakk Teâlâ olduğuna dikkat çekilmiştir53.
Bir başka ayette de “Biz Kur’ân’ı hak olarak indirdik, o da hakkı getirdi.”54 buyurulmaktadır. Bu ayetin
ilk cümlesi, bir kısım tarihselcilerin, “vahyin o anki tarihsel durumu esas aldığı” iddiasının, ikinci cümlesi ise “gelecekte Kur’ân hükümlerinin bir kısmının yetersiz kalacağı” yönündeki iddialarının isabetli
olmadığını göstermektedir. Bu ayetler Kur’ân’ın, ne vahyin nüzûl döneminde ne de sonrasında mutlak
“hakk”ın dışında başka bir şey ihtiva etmediğini beyan etmektedir55. Dolayısıyla kaynağı Hak Teâlâ
olan kitabın ahkâmı da hak olacak hem sübûtu hem de delâleti kat’î olan bir hükmün tarihsel olduğu
iddiaları isabetli olmayacaktır.
b) Hudûdullah Kavramı
Kur’ân ahkâmının tarihselliğine imkan vermeyen bir diğer Kur’ânî tabir,“hudûdullah” kavramıdır.
Genel olarak hudûdullah kavramı, dinin helal ve harama taalluk eden hükümleri, miktarları Şâri’ tarafından belirlenen şer’î cezalar ile Allah’a itaati ihtiva eden hükümler için kullanılmıştır56. Bir anlamda
hudûdullah’ın, dinin, özenle ihlâl edilmemesini istediği İslâm’ın kırmızıçizgileri olduğunu söyleyebiliriz.
Kur’ânda bu kavram ve türevlerinin geçtiği ayetlerde 57 ibadet, aile hukuku, miras hukuku ve bazı
haram ve helaller zikredilmekte, bu hususlara titizlikle riayet edilerek hudûdullah’ın aşılmamasına
önemle dikkat çekilmektedir. Mezkûr ayetlerin ifade akışına bağlı olarak hudûdullah tâbirleri, “Allah’ın koyduğu hükümler, vecibeler, yasaklar, ölçüler, sınırlar” gibi anlamlar taşımakta olup58 “Şâri’
(Allah-Peygamber) tarafından belirlenmiş sabit cezaî müeyyide59” anlamını sonradan kazanmıştır60.

47 Tekineş, agm,s.167
48 Bakara, 2/176; Âl-i İmrân, 3/3; Nisâ, 4/105.
49 Âl-i İmrân, 3/60.
50 Saf, 60/9.
51 Yûnus, 10/94.
52 Hacc, 22/62.
53 Tekineş, agm,s. 168. Ayrıca bkz. Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, IV, 2504-2506.
54 İsrâ, 17/105.
55 Tekineş, agm,s. 169.
56 Yazır, Fıkıh Istılahları Kâmusu, İstanbul, 1996, II, 344. Krş. İbn Kayyim el-Cevziyye, İ’lâmu’l-muvakkıîn, Kâhire, 1993, II, 43-44.
57 Bkz. Bakara, 2/187, 229, 230, 239; Nisâ 4/, 13-14; Tevbe, 9/97, 112; Mücâdele, 58/4; Talâk, 65/1.
58 Kurtubî, el-Câmi’ li ahkâmi’l-Kur’ân, Beyrut, 1985, II, 337, V, 81, VIII, 232; Ebû Hayyân, el-Endelüsî, el-Bahru’l-muhît, Beyrut, 1992, III, 550, V, 491-492.
59 Serahsî, el-Mebsût, IX, 36; Kâsânî, Bedâî’,VII, 33; İbnü’l-Hümâm, Fethu’l-kadîr, V, 212; İbn Nüceym, el-Bahru’r-râik, V, 2; İbn Âbidîn, Reddü’lmuhtâr, Beyrut, 1992, IV, 3. Bu tanım esas alındığında kısas gerektiren suçların hadd kapsamında mütalaa edilmesi söz konusu olamaz. Çünkü had,
Allah hakkı (kamu hakkı) olarak uygulanması gerekli olan bir cezadır. Kısas ise kula (şahsa) özgü bir hak olup, kendisinde af ve sulhun geçerli olduğu
bir cezadır. Ta’zîr de bu tarifin kapsamına girmez. Çünkü ta’zîr miktarları tayin edilmemiş cezalardır (İbnü’l-Hümâm, Fethu’l-kadîr, V/212; Bilmen,
Ömer Nasuhi, İstanbul, 1967, Istılâhât, III, 187). Ancak diğer bir tanımda hadd tabiri hem Allah, hem de kul haklarına şamil kılınarak, “Şer’an miktarı
belirlenmiş ceza” olarak tarif edilmiştir (Mâverdî, el-Ahkâmu’s-sultâniyye, s. 285; İbnü’l-Hümâm, Fethu’l-kadîr, V, 212; Bilmen, Istılâhât, III, 188).
60 İbn Kayyim el-Cevziyye, İ’lâmu’l-muvakkıîn, II, 43-44; Bardakoğlu, “Had”, DİA, XIV, 547-551.
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Ceza hukukundaki anlamıyla hadd tabiri Kur’ân’da geçmez; ama hadislerde geçer61. Örneğin Hz.
Peygamber’in, “Bir ülkede Allah’ın bir haddinin uygulanması, o yöre halkı için otuz sabah yağmur
yağmasından daha hayırlıdır.”62 meâlindeki hadisi bu onlarca hadislerden sadece biridir. Ayrıca bütün
hadis külliyâtında suç ve cezalarla ilgili rivayetlerin nakledildiği müstakil Kitâbü’l-hudûd vb. müstakil
bölümler bulunmaktadır.
Dolayısıyla haddkavramı kapsamına, haramlar, miras hisseleri63, zevce sayısı ile miktarları bizzat
Şâri’ tarafından belirlenen veya takdir edilen hadd ve kısas cezaları gibi hükümler girmektedir64.
Hudûdullah lafzının kavramsal çerçevesi tetkik edildiğinde65 bu kavramın kendisiyle anlam birliği bulunan
“beyyinât”, “furkân”, “hidâyet” vb. kavramlarla birlikte mütâlaa edilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Böyle bir bütünlük içerisinde değerlendirildiğinde, hudûdullah’ın imanla bağlantılı bir kavram olduğu açıkça
görülmektedir. Nitekim “Bedeviler, küfür ve nifak bakımından hem daha şiddetli, hem de Allah’ın, Rasûlüne indirdiği ahkâmın hudûdunu bilmemeye daha layıktırlar…”66 ayeti, hudûdullah’ın imanla ilişkisini
sarahaten göstermektedir. Hal böyle olunca “Bunlar Allah’ın hudûdudur, bunlara yaklaşmayın/çiğnemeyin”67 ayetindeki “”التقربوهاcümlesinin anlamı, bunlar Allah’ın belli miktarlarla tayin ettiği, mazbut sıfatlarla
belirlediği hudûdudur. Bunların bir kısmı mubah, bir kısmı yasak kapsamına girmektedir. Dolayısıyla hudûdullah’ın tamamı haramları kapsamamaktadır. Öyleyse “ ”التقربوهاnın anlamı bu hudûdullahı değiştirme
çabası ve düşüncesi içerisine girmeyin, demektir68. Hz. Peygamber’in, “…Allah’a yemin ederim ki, hırsızlık yapan kızım Fâtıma da olsa, onun elini keserdim.”69 ve“Bir ülkede Allah’ın bir haddinin uygulanmasını,
o yöre halkı için otuz sabah yağmur yağmasından daha hayırlı olduğu”70 meâlindeki hadislerdeki vurgu
da hadlerin tarihsel olamayacağı ve değişime konu olamayacaklarını sarahaten belirtir niteliktedir.
Bu bilgiler ışığında diyebiliriz ki, hudûdullah kavramı, inanç ve ibadet esasları gibi dinin özüne taalluk eden hükümleri hâvî bir kavram olup bahse konu hükümlerin tarihsel olduğu iddiası dayanaktan
yoksundur. Dolayısıyla şer’î cezalar da dahil hudûdullah kapsamına giren hükümlerin değişime tâbi
olması söz konusu değildir71.Nûr sûresi ikinci ayetinde, “Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız Allah’ın
dinini (tatbik) hususunda sizi acıma duygusu kaplamasın” ifadesiyle hadlerin uygulanmasının inançla
irtibatlandırılması, ukûbât konularının dinin özünden bir parça olduklarının, değişmez ve sürekli olduklarının somut delilidir. Şayet dinden bir parça olarak görülmemiş ve aynı şekilde zamanla değişime tâbi
olabileceği imkan dahilindeolmuş olsaydı, meseleye bu denli önemle vurgu yapılmış olmazdı72.
61 Bkz. Wensinck, el-Mu’cemü’l-müfehres li elfâzi’l-Hadîsi’n-Nebevî, Hadd maddesi, I, 430-432.
62 Az farklı ifadelerle bkz. Nesâî, “Sârik”, 5; İbn Mâce, “Hudûd”, 3, II/848; Ahmed b. Hanbel, II, 362, 402; Şevkânî, Neylü’l-evtâr, VII, 127.
63 “Miras” özelinden hareketle hudûdullah’ta değişim olamayacağı tezini işleyen bir makale için bkz. Salim Öğüt, “Kur’an-ı Kerim’de Mahalli
Hükümler Meselesi” Üzerine Bir Değerlendirme, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Sy, 8, 2006, s. 11-38.
64 Abdülazîz Âmir, et-Ta’zîr fi’ş-Şerîati’l-İslâmiyye, Kâhire, 1964, s. 78.
65 Bkz. Kotan, Kur’an ve Tarihselcilik, s. 317-311.
66 Tevbe, 9/97.
67 Bakara, 2/187.
68 Sâyis, Muhammed Ali, Tefsîru âyâti’l-ahkâm, Dımaşk, 1994, I, 181-182.
69 Buhârî, “Fedâilü Ashâbi’n-Nebî”, 18; “Meğâzî”, 53; “Hudûd”, 11-12; “Enbiyâ”, 54; Müslim, “Hudûd”, 8-9; Ebû Dâvûd, “Hudûd”, 4; Tirmizî,
“Hudûd”, 6; Nesâî, “Sârik”, 6; İbn Mâce, “Hudûd”, 6; Dârimî, “Hudûd”, 5; Ahmed b. Hanbel, VI, 162; Şevkânî, Neylü’l-evtâr, VII, 156.
70 Az farklı ifadelerle bkz. Nesâî, “Sârik”, 5; İbn Mâce, “Hudûd”, 3; Ahmed b. Hanbel, II, 362, 402; Şevkânî, Neylü’l-evtâr, VII, 127.
71 Kotan, Kur’an ve Tarihselcilik, s. 327-331; Tekineş, “Hakk, hudûdullah ve sünnetullah kavramları çerçevesinde vahyin tarihselliği iddiasının
eleştirisi”, Kur’ân’ı Kerim, Tarihselcilik ve Hermenötik, s. 170-172.
72 Bkz. Taberî, Câmiu’l-Beyân an te’vîl’l-Kur’ân, Beyrut, 1988, X, 68; Zemahşerî, el-Keşşâf, yy, 1977,III, 47; Râzî, et-Tefsîru’l-kebîr, Beyrut, 1990, XXIII,
130; Beyzâvî, Envâru’t-Tenzîl ve esrâru’t-te’vîl, İstanbul, 1977, II, 115; Mevdûdî, Tefhîmu’l-Kur’ân, İstanbul, 1996, V, 224-225; Mustafa el-Merâğî, Tefsîru
Merâğî, C. VI, Cüz. 18, s. 69-70; Derveze, et-Tefsîru’l-hadîs, Cüz, X, yy, 1926, s. 14; Avvâ, Fî usûli’n-nizâmi’l-cinâi’l-İslâmî, Kâhire, 1983, s. 49-50; a. mlf,
“The Basis of Islamic Penal Legislation”, ICJS, 130-131; Ali Mansûr, Nizâmü’t-tecrîm ve’l-ikâb fi’l-İslâm, Medine, 1976, I, 63-64; Hûlî, “el-Hudûd fi’l-İslâm”,
Mecelletü’l-Câmiati’l-İslâmiyye, s. 138. Şerîât-din ayırımının yanlışlığı hakkındaki değerlendirmeler için bkz. Mevdûdî, Tefhîmu’l-Kur’ân, III, 478, V, 225-227.

Kelimetullah ve sünnetullah kavramları da hadd ve kısas cezalarının dönemsel olmayıp sürekli olduğuna dayanak teşkil eden Kur’ânî kavramlardandır. Tebliğin boyutunu uzatmama adına bu kavramlara atıfla iktifa ediyoruz73.
3-Taabbüdî Hükümler Bakımından
Şer’î cezaların tarihselliği sorunu bahse konu ahkâmın taabbüdî hükümler arasında yer alıp almamasıyla da yakından alakalıdır. İslâm hukukçularının taabbüdî hükümlerin tanımı ve sınırları hakkında
görüş birliği içerisinde olduklarını söyleyemeyiz. Bu hükümlerin alanını çok dar tutanlar olduğu gibi
olabildiğince genişletenler de bulunmaktadır. Yapılan çeşitli tanımları arz ederek taabbüdî hükümleri
ve kapsamını daha yakından görmeye çalışalım:
Bir tasnife göre taabbüdî hükümlera) İbadet ve ritüellerle ilgili ameller, b) Kula, salt ibadet etme,
ibadetle yükümlü olma ve kullukla sınanma dışında teşrî hikmeti zahir olmayan (kapalı kalan) şer’î
hükümlerdir74.
Mustafa Şelebî’ye göre ise taabbüdî hükümler iki şekilde tanımlanmıştır. a) İcmâlî olarak hikmeti
anlaşılabilse bilef, özel olarak illeti kavranamayan hükümlerdir ki bu da kıyasa ve hükmün ta’diyesine
engeldir. b) Mükellefin, yapmayı kastetmesi durumunda sevaba, terk etmesi durumunda ise cezaya
müstahak olacağı, kendisinde Allah hakkı bulunan hükümlerdir. Bu durum, gerek emir gerekse nehiy
olsun, Şâri’ tarafından bir talebin vürûdundan elde edilir. Bu mana, kıyasa ve hükmün ta’diyesine
(benzer başka meselere uygulanmasına) münâfî de olmaz75.
Yapılan tariflerden hareketle taabbüdî hükümlerin unsurlarını veya temel özelliklerini şu şekilde
sıralayabiliriz76:
a) Kesin naslara dayanmaktadırlar.
b) Dinin aslına dâhildirler.
c) İllet ve hikmetleri açık değildir; maslahat veya mefsedet yönleri bize kapalıdır. Mutlaka bizim tarafımızdan bilinmesi gerekli bir illet ve hikmetinin olması gerekmez.
d) Taabbüdî hükümlerin asıl illeti, Allah’ın irade ve hitabıdır. Bir başka ifadeyle bu hükümlerin konulmasına temel teşkil eden asıl gerekçe (illet) Allah’ın emrine mutlak anlamda itaat etmek ve teslimiyet
göstermektir77.
e) Kıyasa konu değildirler.
f) Görünüş itibariyle faydasız ve zararlı olarak algılanmış olsalar dahi ifâ edilmeleri gereklidir.
73 Geniş bilgi için bkz. Erturhan, İslâm Ceza Hukuk Etrafındaki Tartışmalar, s. 75-79.
74 “Taabbudî”, el-Mevsûatü’l-fıkhıyye, XII, 102.
75 Şelebî, Ta’lîlü’l-ahkâm, Beyrut, 1981, s. 299 وهو ان يكون هلل: الثانى. مااليعقل معناه على الخصوص وان فهمت حكمته اجماال؛ وهذا يمنع التعديةوالقياس: االول:( التعبد له معنيان
.) وهذا المعنى الينافى القياس و التعدية، وهذا يستفاد من ورود الطلب من الشارع امرا كان او نهيا. ويستحق العقاب على تركه،فيه حق اذا قصده المكلف بالفعل اثيب عليه
76 İbn Abdisselâm, Kavâidu’l-ahkâm, Beyrut, 1990, I, 19; Serahsî, Usûl, Beyrut, 1993; II, 122; Şâtıbî, el-Muvâfakât, Beyrut, ty, II, 308-309; Yazır, Hak
Dini Kur’an Dili, III, 1551, 1809; a. mlf, Fıkıh Istılahları Kâmusu, V, 269; Bûtî, Davâbıtu’l-maslaha, Beyrut, 2001, s. 245-246; “Taabbudî”, el-Mevsûatü’lfıkhıyye, XII, 201-214; Erdoğan, Ahkâmın Değişmesi, s. 55, 135-137; Kahraman, Abdullah, İslâm’da İbadetlerin Değişmezliği, İstanbul, 2002, s. 86-188.
77 (فإن قيل وهل توجد لهذه األمور التعبديات علة يفهم منها مقصد الشارع على الخصوص أم ال فالجواب أن يقال أمور التعبدات فعلتها المطلوبة مجرد اإلنقياد من غير زيادة وال نقصان ولذلك لما سئلت
عائشة رضى اهلل عنها عن قضاء الحائض الصوم دون الصالة قالت للسائلة أحرورية أنت إنكار عليها أن يسئل عن مثل هذا إذ لم يوضع التعبد أن تفهم علته الخاصة ثم قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم وال
نؤمر بقضاء الصالة وهذ يرجح التعبد على التعليل بالمشقة وقول ابن المسيب فى مسألة تسوية الشارع بين دية األصابع هى السنة يا ابن أخي وهو كثير ومعنى هذا التعليل أن ال علة وأما العاديات وكثير
) من العبادات أيضا فلها معنى مفهوم وهو ضبط وجوهŞâtıbî, el-Muvâfakât, II, 308-309.
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g) Taabbudîlik özelliğini niyetle kazanmışlardır (Yani Şâri’in talebine istinaden, bu emir gereği ibadet
kastıyla ifa edilirler, böylece âdetlerden farklılık arz ederler).
h) İhtiyatlı davranmayı gerektirirler (Taabbüdî konularda ihtiyat esastır).
i) Bu hükümlerle amel etmenin gayesi Allah’ın rızasını kazanmaktır78.
j) Asılları (öz yapıları) itibariyle değişmeye konu değildirler.
Şöyle de özetlenebilir: Taabbüdî hükümler makûl olmakla birlikte79 teşrî gerekçeleri (illetleri) aklın
hareket sahası dışında kalan, Şâriin, kendileriyle neyi amaçladığı gizli kalmış hükümlerdir.’ Bu tür
hükümlerde aslolan, talep edilen şeye harfiyen uymaktır. Mükellefler, bunları eksiksiz ve istenildiği
şekilde yerine getirmekle yükümlü olup, bahse konu ahkâmda herhangi bir yoruma gitmek ve esnetmeye çalışmak mümkün değildir80.
Taabbüdî hükümlerin kapsamına inanç, ibadet, mukadderât (miktarları ve sayıları naslarla belirlenen
hükümler); keffâretler, hadler (nitelik ve nicelikleri Şâri’ tarafından belirlenen cezalar), miras payları,
iddet süreleri ile helal ve haramı konu alan hükümler girmektedir. Bu hükümler değişime ve ta’lîle
konu değildirler. Bir başka ifadeyle bu hükümlerin belirlenen miktarlarla sınırlandırılmasındaki tafsilî maslahatın akılla idrak edilmesi mümkün değildir.Meselâ; zina cezasındaki celde sayısının “yüz”
ile tahdit edilip neden daha eksik veya daha fazla olamayacağı aklın idrak alanı dışındadır. Bu tür
hükümler, re’yle ictihada; kıyas, istihsan ve ıstıslah ile istidlâle kapalıdırlar. Yani kıyasla kapsamlarının genişletilmesi, istihsan ve ıstıslah gerekçesiyle bu hükümlerin taabbüdîlik dokularına müdahale
edilmeleri, değiştirilemeleri mümkün değildir81. Hal böyle olunca müctehid, bu husustaki naslara tâbi
olur. Onların sadece ibareleri, delâlet ve işaretleriyle amel eder. Onların illetlerini istinbat ile üzerlerine
başkalarını kıyas etmeye kalkışmaz82.
Çağdaş İslâm hukukçusu Ramazan el-Bûtî (v. 2013), taabbüdî hükümler konusunda şu görüşlere yer
vermektedir: Namaz kılmak istendiğinde, onun bir ön şartı olarak necâset ve hades hallerinden temizlenme ile avret sayılan mahallerin örtülmesi, yabancı erkeklere karşı gösterilmesi haram olan ziynet
mahallerinin örtülmesi, hayata ve vücut bütünlüğüne yönelik cinayetler karşılığında kısas; hırsızlık,
zina ve sarhoşluk suçları karşılığında ilgili hadlerin tatbiki vb. hususlar müslümanların örf ve âdetlerinden sayıldığı gibi (sosyal hayatlarından bir parça olduğu gibi), aynı zamanda yapılmaları halinde
sevabı, terk edilmeleri halinde ise cezayı gerektiren şer’î hükümlerdir. Bu hükümler,-gerek kasâme,
diyet, Kâbe’yi tavaf gibi İslâm öncesinde de mevcut olup, İslâm’ın benimsediği ve teyit ettiği türden
78 İbn Abdisselâm, Kavâid, I, 19)ويعبر بالتعبد،  ; (ما لم يظهر لنا جلبه لمصلحة او دفعه لمفسدةSerahsî’nin metni:(و المدخل للرأى فى معرفة ما هو طاعة اهلل ولهذا ال يجوز اثبات
 اال ترى ان من المشروعات ما اليستدرك بالرأى اصال كالمقادير فى. وما كان التعبد على قضية الرأى بل طريقه طريق االبتالء. وهذا الن الطاعة فى اظهار العبودية و االنقياد.اصل العبادات بالرأى
).وكيف اعمال الرأى فيه والمشروعات متباينة فى انفسها يظهر ذلك عند التأمل فى جميعها... العقوبات و العبادات.Serahsî, Usûl,II, 122;Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, III, 1809. a.
mlf, Fıkıh Istılahları Kâmusu, V, 269.
79 İslâm bilginlerinin geneli, şer’î hükümlerin makûl olduğu bir başka ifadeyle hikmetin dikkate alındığı konusunda hemfikirdirler. Bkz. Şâtıbî,
el-Muvâfakât, II, 308; İbn Kayyim el-Cevziyye, İ’lâmu’l-muvakkıîn, II, 42 ( (كل ما فى الشريعة يوافق العقل62 ,) ;)نصوص الشرع معقولةŞelebî, Ta’lîlü’l-ahkâm, s.
278 vd; Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, III, 1551; Koşum, Adnan, Yöntem Sorunu, İstanbul, 2004, s. 128.
80 Erdoğan, Ahkâmın Değişmesi, 115-118, 135-139; Köse, Saffet, “İslâm Hukuk Düşüncesinin Bazı Problemleri”, Çağdaş İhtiyaçlar ve İslâm
Hukuku, İstanbul, 2004, s. 76; Kahraman, İslâm’da İbadetlerin Değişmezliği, s. 8.
81 Serahsî, Usûl, II, 122; Şâtıbî, el-Muvâfakât, II, 300-308; Şelebî, Ta’lîlü’l-ahkâm, s. 296, 302, 322; Hâdimî, Mecâmiu’l-hakâik, yy, 1303, s.
222; Hallâf, Masâdiru’t-teşrîi’l-İslâmî, ty, 1982, s. 25-26, 89; Bilmen, Istılâhât, I, 177-178; Zeydân, el-Vecîz, Bağdat, 1987, s. 198; İbn Âşûr,
Makâsıdü’ş-Şerîati’l-İslâmiyye, Tunus, 1978, s. 109;Karadâvî, İslâm Hukuku (trc. Işıcık-Yaman), İstanbul, 1997, s. 174-175; Erdoğan, Ahkâmın
Değişmesi, s. 117; Köse, “İslâm Hukuk Düşüncesinin Bazı Problemleri”, Çağdaş İhtiyaçlar ve İslâm Hukuku, s. 76; Yaman, “Makâsıd İctihadının
İlkeleri”, Makâsıd ve İctihad, s. 172; Kahraman, İslâm’da İbadetlerin Değişmezliği, s. 23; Koşum, Yöntem Sorunu, s. 130-135; Yiğit, Yaşar,
“Zaman, Çevre ve Şartların Değişmesiyle Hükümlerin Değişmesi Meselesi”, Diyanet İlmî Dergi, 2002, C. 38, Sy, 2, s. 102.
82 Bilmen, Istılâhât, I, 177-178.

hükümler olsun, gerekse taharete ve kadının örtünmesine (tesettür) ilişkin vb. İslâm’ın ilkten vaz’ ettiği hükümler olsun-zamanların geçmesi, örf, âdet, hayat koşulları ve yaşam tarzlarının değişmesine
paralel olarak değişmesi mümkün olmayan sabit hükümlerdir. Çünkü bu tür hükümler, dünya durdukça var olacak kat’î ve evrensel (bâkî) delillerle sâbit olmuştur. Bu nitelikteki hükümlerin değişebileceğini iddia etmek, bu denli sâbit ve süreklilik arz eden yerleşik (müstakırr) hükümlerde neshin varlığını
iddia etmek demektir. Oysaki Hz. Peygamber’in vefatından sonra ahkâmda nesh iddiası batıldır83.
Az öncede de ifade edildiği gibi, bu hükümlerin değişime kapalı olmalarının arka planında dinin aslını-özünü oluşturmuş olmaları, bizzât Şâri’ (Allah-Peygamber) tarafından ve yoruma imkan vermeyen
kat’î naslarla tayin edilmiş olmaları gibi nedenler bulunmaktadır. Bu hükümlerin de değişim kapsamına
alınması halinde, vahiy kaynaklı bir hukukun beşeri hukukla aynileştirilmesi söz konusu olabilecektir84.
Bu noktada şu hususlara dikkat çekmenin yararlı olacağını düşünüyoruz:
Hadd kapsamına giren hükümlerin genelde ta’lîle konu olamayacağı düşüncesi hâkimdir. Fakat burada cezaların bizzat kendileriyle cezanın teşrîine neden olan illetleri, yani suçları birbirinden ayırt
etmek gerekir. Cezaların illetleri, bahse konu cezaların teşrîine sebep olan suçlardır. Bu suçlar yani
sebepler de ta’lîl edilebilir. Bu cümleden olarak diyebiliriz ki, kısas cezasının illeti/sebebi kasten adam
öldürme, hikmeti hayatın korunması; içki yasağının illeti/sebebi, sarhoşluk vermesi, hikmeti, aklın
korunması; hırsızlığın yasaklanma ve cezasının illeti, koruma altındaki malın çalınması, hikmeti malın korunması; zina yasağı ve cezasının illeti, nikah bağı olmaksızın cinsel ilişkiye girilmesi, hikmeti,
neslin korunmasıdır85. Hâsılıtertip edilen her bir cezanın illeti cezaya konu suçun irtikâbıdır. Buradan
hareketle bu cezanın illeti şudur, denebilir. Bunun önünde bir engel yoktur. Fukaha böyle bir ta’lîle
gitmiştir. Bu illetler değişmeyeceği için cezalar da değişmeyecektir. Bu yönüyle cezaların illetleri anlaşılabilir. Ayrıca “her suç cezalandırmayı gerektirir” genel kuralından hareketle, karşılığında ceza bulunmayan suçlar için de ceza tertip edilebilir ki terminolojide bunun adı ta‘zîr’dir. Ama “neden bu suç
karşılığı bu ceza öngörüldü de başka bir ceza tertip edilmedi?” sorusunu cevaplanabilmesi mümkün
değildir. Bu yönüyle hadler gayr-i mualleldir86. Dolayısıyla bizâtihî hadler, illetleri aklen kavranması
mümkün olmayan, miktarları bizzat Şâri’ tarafından tayin edilen, bu itibarla da değiştirilmeleri mümkün olmayan hükümler arasındadır87. Söz gelimi; zina iftirasında bulunan faile uygulanacak ceza seksen kırbaçtır. Bu cezanın illetinin işlenen suç olduğu açıktır. Ama neden bu fiili irtikap edenlere celde
cezası öngörülmüştür de bir başka ceza öngörülmemiştir, neden sayı seksenle tahdit edilmiştir? İşte
meselenin bu yönü gayr-i mualleldir, aklın hareket alanı dışındadır, dolayısıyla taabbüdî olup her türlü
tağyîr ve tebdîle kapalıdır. O halde bizzat Kur’ân veya hadislerle tayin edilen cezaların değiştirilmesi
mümkün olmadığı gibi, başka suçların bahse konu hadlere kıyas edilerek aynı cezaların tertip edilmesi de isabetli değildir. Çünkü hem bu cezalar ağır cezalardır, hem muayyen suça özgü doğrudan
83 Bûtî, Davâbıtu’l-maslaha, s. 245-246. Krş. Şâtıbî, el-Muvâfakât, II, 283-284; Şelebî, Tatbîku’ş-Şerîati’l-İslâmiyye, Kâhire, 1987, s. 59; Bilmen,
Istılâhât, I, 267; Zeydân, Mecmûatü bühûsi’l-fıkhıyye, Bağdat, 1982, s. 417.
84 Bkz. Erdoğan, Ahkâmın Değişmesi, s. 55, 135-137; Döndüren, “Sosyal Değişme Karşısında İslâm Hukuku ve Yaklaşımlar”, İslâm Hukuk
Araştırmaları Dergisi, Konya, 2003, Sy, I, s.42, 49.
85 Bkz. Semerkandî, Mîzânü’l-usûl, Kâhire, 1997, s. 596-597; İbn Kayyim el-Cevziyye, İ’lâmu’l-muvakkıîn, Kâhire, 1993, II, 99-101, 106,
109-110; Bâbertî, el-İnâye, V, 210-212; İbnü’l-Hümâm, Fethu’l-kadîr, V, 211;Emîr Pâdişâh, Teysîru’t-Tahrîr, III, yy, ty, 306; İbn Abdişşekûr,
Müsellemü’s-sübût, Beyrut, 1994, II, 470-471; Dehlevî, Huccetullâhi’l-bâliğa, Beyrut, 1992, I, 29, II, 421-443; Şevkânî, İrşâdü’l-fühûl, Mısır,
1937, s. 216; Ukâz, Felsefetü’l-ukûbe, s. 35; ez-Zâhim, Tatbîku’ş-Şerîati’l-İslâmiyye, Kâhire, 1991, s. 96-99; Ebû Zehra, el-Cerîme, Kâhire,
ty, s. 49-52; 59-60;Hallâf, İlmu usûli’l-fıkh, Kuveyt, 1986, s. 64, 70, 84; a. mlf, Masâdiru’t-teşrîi’l-İslâmî, s. 51-52; Ali Haydar Efendi (Küçük),
Dürerü’l-hukkâm, İstanbul, 1330, I, 20; İzmirli İsmail Hakkı, Usûl-i Fıkıh Dersleri, İstanbul, 1329, s. 83; Zeydân, el-Vecîz, s. 45-47, 201, 206, 236;
Mustafa Zeyd, el-Maslaha fi’t-teşrîi’l-İslâmî, Kâhire, 1954, s. 38; Pekcan, Ali, İslâm Hukukunda Gaye Problemi, İstanbul, 2003, s. 58.
86 Yavuz, Yunus Vehbi, “Sebeb-İllet-Hikmet Açısından Kur’an Hükümlerine Bir Bakış”, Kur’an’ı Anlamada Tarihsellik Sorunu Sempozyumu,
İstanbul, 2000, s. 67.
87 Abdülazîz Âmir, et-Ta’zîr fi’ş-Şerîati’l-İslâmiyye, s. 78-80; Köksal, İsmail, Teğayyuru’l-ahkâm, Beyrut, 2000, s. 221-222.
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Kur’ân veya sarih hadislerle tayin edilmiştir, hem de böyle bir uygulama ‘kanunsuz suç ve ceza olmaz’
ilkesine de aykırılık teşkil eder. Dolayısıyla, ceza konularında kıyasın cereyanına cevaz veren ulemâ
çoğunlukta olmakla birlikte,88 biz de Hanefîler gibi kıyas yoluyla bu cezaların sahasının genişletilmesinin isabetli olmadığı kanaatindeyiz. Şâtıbî’nin de kaydettiği gibi şayet Şâri’, bu hükümlerin sahasının
genişletilmesini murat etseydi bu konuda açık deliller de vaz’ ederdi89.
4-(Sebebi Nüzûl) Husûsî Sebep Nazariyesi90 Bakımından
Müslüman tarihselcilerin ahkâmın tarihselliği konusunda temel aldıkları önemli argümanlardan biri
sebeb-i nüzûl ve sebeb-i vürûd denilen hâdiseler yani hükümlerin arka planıdır. Sebeb-i Nüzûl; “Nüzûl
ortamında meydana gelen bir hâdise veya Hz. Peygamber’e yöneltilmiş bir soruya, vuku bulduğu
günlerde, bir veya daha fazla âyetin, tazâmmun etmek (hâdiseyi-soruyu kapsayan nitelik ve özellikleri
içermek), cevap vermek veya hükmünü açıklamak üzere inmesine vesile teşkil eden ve vahyin nâzil
olduğu ortamı resmeden hâdiseye, sebeb-i nüzûl denir.”91
Sebeb-i vürûd ise, “hadislerin bir vesileye, sebebe ve duruma binâen ifade edilmesi” anlamına gelmektedir. Başka bir deyişle bir hadisin söylendiği bağlamdır; zaman, mekân ve şahıs açısından ilişkili
olduğu ortamdır; özel sebeplerdir. Bu bir soru olabileceği gibi, bir vâkı‘a da olabilir92.
Bazı hükümler doğrudan vaz’ edildiği halde bazı hükümler de sorulan bir soru veya meydana gelen
bir olay sonucu vaz’ edilmiştir. Hükme kaynaklık eden âyetlerin büyük çoğunluğu sebepsiz (ibtidâen)
nâzil olduğu gibi, hadislerin de büyük kısmı “sebepsiz” îrâd edilmiştir93.
Nüzûl sebeplerinin Kur’ân’ın anlaşılmasında yaptığı katkılar şöyle özetlenebilir: Hükümlerin hangi
hikmet ve olaya binaen konulduğu tespit edilir. Ayetlerde ilk bakışta çıkabilecek müşkiller varsa, bunlar kolayca çözülebilir. Ayette hasr ihtimali varsa bu ihtimaller ortadan kaldırılabilir. Ayetin kim hakkında indiğine dair bilgi sahibi olunabilir. Bazı ayetlerin bir sebep üzerine inmesiyle, müşriklerin, Kur’ân
geçmişe ait efsanelerden ibarettir, sözleri çürütülmüş olur94.
Huzeyme’nin şahitliğinin Peygamber tarafından iki kişinin şahitliğine denk tutulması95, yine Hz. Peygamber’in Ebû Bürde b. Niyâr’a “bu senin için kifayet eder; ama senden başkasına kifâyet etmez”96 örneklerinde olduğu gibi, kişiye özgü (muhtassun bi’l-asl) olan hükümlerin sebebine mahsûs olduğu konusunda
tartışma bulunmamaktadır97. Bunun dışında, özel bir sebebe binâen teşrî’ kılınan bir hükmün sadece
88 Cezalarda kıyasın cereyanı etrafındaki farklı yaklaşımlar hakkında geniş bilgi için bkz. Cessâs, el-Fusûl fi’l-usûl, Beyrut, 1993, IV, 105-108;
Bâcî, İhkâmu’l-fusûl, Beyrut, 1332, s. 622-624; 651; Cüveynî, el-Burhân, Mansura, 1999, II, 584-589; Râzî, el-Mahsûl, Beyrut, 1992, III, 349351; Âmidî, el-İhkâm fî usûli’l-ahkâm, Beyrut, ty, III, 317-318; Zerkeşî,el-Bahru’l-muhît, Kuveyt, 1992, V, 51-55; Emîr Pâdişâh, Teysîru’t-Tahrîr,
IV, 103; Şevkânî, İrşâdü’l-fühûl, 222-224; Ebû Zehra, Usûl, Kâhire, ty, s. 242-243; Udeh, et-Teşrîu’l-cinâi’l-İslâmî, Beyrut, 1994, I, 183-184;
Abdülkerîm en-Nemle, el-Mühezzeb, Riyad, 1999, IV, 1929-1933; Abdülhamîd, Ömer, Hucciyyetü’l-kıyâs, Bingazi, 1988, s. 401-413.
89 Şâtıbî, el-Muvâfakât, II, 301, 306.
90 Koca, “Kur’ân-ı Kerîm’deki Fıkhî Hükümlerin Evrensellik ve Tarihselliğini Tespit Konusunda Bir Deneme”, İslâm Düşüncesinde Yeni Arayışlar, I,
112-115; Koşum, Yöntem Sorunu, s. 145; Şelebî, Usûl, Beyrut, 1986, s. 431-433.
91 Serinsu, Kur’an’ın Anlaşılmasında Esbab-ı Nüzûlün Rolü, İstanbul, 1994, s. 68; Kara, Ömer, Sebebin Husûsîliği-Lafzın Umûmîliği, Van, 2001
(Yayınlanmamış doktora tezi), s. 55.
92 Kara, Sebebin Husûsîliği-Lafzın Umûmîliği, s. 50.
93 Kara, Sebebin Husûsîliği-Lafzın Umûmîliği, s. 50.
94 Ersöz, İsmet, “Kur’ân ve İlmu Esbâb-ı Nüzul”, Kur’an ve Tefsir Araştırmaları, İstanbul, 2002,III, 320-321.
95 Muttakî el-Hindî, Kenzü’l-ummâl, Beyrut, 1993, XIII, 379-380. Ayrıca bkz. Abdülaziz Buharî, Keşfu’l-esrâr, Beyrut, 1994, III, 547, 550, 551,
553; Hâdimî, Mecâmiu’l-hakâik, s. 222.
96 Buhârî, “Edâhî”, 1; Muttakî el-Hindî, Kenzü’l-ummâl, XIII, 379-380.
97 Bkz. Abdülaziz Buharî, Keşfu’l-esrâr, III, 547, 550, 551, 553; Şâtıbî, el-Muvâfakât, II, 267; Koca, Ferhat, İslâm Hukuk Metodolojisinde Tahsis,
İstanbul, 1996, s. 293; Koşum, Yöntem Sorunu, s. 153-154.

o hâdise, kişi veya zamanla mı sınırlı olduğu yoksa tüm insanları, bütün zaman ve mekanları da mı
kapsadığı yani tarihsel mi evrensel mi olduğu hususu tartışma konusu olmuştur98. Cumhûru oluşturan
İslâm bilginleri, aksi sabit olmadıkça esas olanın hükmün teşrîine neden olan sebepler değil, hükümler
olduğunu, dolayısıyla ahkâmın bütün insanlar, bütün zaman ve mekanlar için geçerli olduğunu kabul
etmişler bu görüşlerini de “İtibar, sebebin husûsiliğine değil, lafzın umûmîliğinedir.”99 şeklinde formüle
etmişlerdir. Aralarında Müzenî (264/878), Kaffâl eş-Şâşî (507/860) gibi bazı Şafiî hukukçular ile Ebû
Sevr (246/860) ve bazı Mâlikî hukukçular ise hükmün, husûsî sebebiyle tahsis edileceğini söylemişlerdir. Ebûbekir Bâkıllânî (403/1013) bu konuda tevakkuf etmek gerektiğini ifade ederken ehl-i hadisten
Ebu’l-Ferec (486/1093) gibi bilginler ise, sebep bizzat soru soranın suali ise, onunla âmm olan cevabın
tahsis edileceğini, ancak sebep mücerret olarak bir hâdisenin meydana gelmesi ise onunla âmmın
tahsis edilemeyeceğini savunmuşlardır100. Problemi akademik düzeyde etraflı bir şekilde inceleme konusu yapan Ömer Kara, ‘sebebin husûsîliği’ tezini açıkça savunan âlimin yalnızca Cüveynî (478/1085),
olduğunu bununla birlikte mezkûr görüşün bazı müteahhirûn usûlcüler tarafından Şâfiî başta olmak
üzere diğer bir kısım mütekaddimûn usûlcülere de nisbet edildiğini ancak bu şahısların uygulamalarına
ve ifadelerine inildiğinde, ‘sebebin husûsîliği’ tezini savunmadıklarının anlaşıldığı101 tespitini dile getirir.
Problem etrafında yapılan teorik tartışmaları bir tarafa bırakarak102 her iki grubun görüşlerine ana
hatlarıyla yer vermek gerekirse, cumhûr’un argümanlarını103 şu şekilde sıralamak mümkündür104:
a) Aslolan, Şâri’in hitâbıdır, nassdır. Sebebin olup olmaması önemli değildir. Mezkûr delil yani hitâb-ı
Şâri’ yapısı itibâriyle de âmmdır.
b) Âmm lafız, tahsîs edici bir delîl bulunmadıkça umûm ifade eder.
c) Sebep, hitâbın gelmesi için sadece bir vesîledir.
d) Sebep, âmmı tahsîs eden muhassıs delîl olmaya müsait değildir. Çünkü sebep ile âmm arasında
bir zıtlık ve çelişki söz konusu değildir.
e) Sebebin muhassıs olmadığında tarihsel bir uygulama söz konusudur; bu konuda icmâ vardır105.

98 Geniş bilgi için bkz. Bâcî, İhkâmu’l-fusûl, 268-273; Gazâlî, el-Mustasfâ, Beyrut, 1994, II, 97-102; Semerkandî, Mîzânü’l-usûl, s. 330-337;
Râzî, el-Mahsûl, III, 121-140; Âmidî, el-İhkâm, II, 448-452; Abdülazîz Buhârî, Keşfu’l-esrâr, II, 487; Taftazânî, et-Telvîh, İstanbul, 1310, I, 121;
Zerkeşî, el-Bahru’l-muhît, III, 198 vd; Hâdimî, Mecâmiu’l-hakâik, s. 63; Şevkânî, İrşâdü’l-fühûl, s. 133-135; Şelebî, Usûl, s. 431-433. Abdülkerîm
en-Nemle, el-Mühezzeb, IV, 1533-1544; Koca, Tahsis, s. 284-295; a. mlf, “Kur’ân-ı Kerîm’deki Fıkhî Hükümlerin Evrensellik ve Tarihselliğini Tespit
Konusunda Bir Deneme”, İslâm Düşüncesinde Yeni Arayışlar, I, 112-115; a. mlf, “İslam Hukukunda Ahkamın Değişimi Üzerine Bazı Düşünceler”,
İslâm Hukuku Araştırmaları, Konya, 2003, Sy. 1, s. 65-67; Koşum, Yöntem Sorunu, s. 145.
99 Bkz. Serahsî, Usûl,I, 164; Semerkandî, Mîzânü’l-usûl, s. 330-337; Abdülazîz Buhârî, Keşfu’l-esrâr, II, 487; Şâtıbî, el-Muvâfakât, III, 284 vd;
Taftazânî, et-Telvîh, I, 121; Zerkeşî, el-Bahru’l-muhît, III, 198 vd; Şevkânî, İrşâdü’l-fühûl, s. 133-135; Hâdimî, Mecâmiu’l-hakâik, s. 63; Zeydân,
el-Vecîz, s. 324; Kara, Sebebin Husûsîliği-Lafzın Umûmîliği, s. 244; Ersöz, “Kur’ân ve İlmu Esbâb-ı Nüzul”, Kur’an ve Tefsir Araştırmaları III, 320;
Koca, “Kur’ân-ı Kerîm’deki Fıkhî Hükümlerin Evrensellik ve Tarihselliğini Tespit Konusunda Bir Deneme”, İslâm Düşüncesinde Yeni Arayışlar, I, 114.
100 Cessâs, el-Fusûl fi’l-usûl, I, 338; Abdülazîz Buhârî, Keşfu’l-esrâr, II, 487; Şevkânî, İrşâdü’l-fühûl, s. 135; Abdülkerîm en-Nemle, el-Mühezzeb,
IV, 1535; Koca, Tahsis, 287-288; a. mlf, “Kur’ân-ı Kerîm’deki Fıkhî Hükümlerin Evrensellik ve Tarihselliğini Tespit Konusunda Bir Deneme”, İslâm
Düşüncesinde Yeni Arayışlar, I, 114.
101 Kara, Sebebin Husûsîliği-Lafzın Umûmîliği, s. 242.
102 Problem etrafında etraflı ve doyurucu malûmat için bkz.Kara, Ömer, Kur’ân’ın Anlaşılmasında ‘İtibâr, Sebebin Husûsîliğine Değil, Lafzın
Umûmîliğinedir’ İlkesine Usûlcülerin Metodolojik Yaklaşımları(Yayınlanmamış Doktora Tezi), Van, 2001.
103 Cessâs, el-Fusûl fi’l-usûl, I, 338; Serahsî, Usûl,I, 272-273; Gazâlî, el-Mustasfâ,II, 97-102; Abdülazîz Buhârî, Keşfu’l-esrâr, II, 487; Taftazânî,
et-Telvîh, I, 121; Şevkânî, İrşâdü’l-fühûl, s. 135; Abdülkerîm en-Nemle, el-Mühezzeb, IV, 1535; Koca, Tahsis, 287-288; a. mlf, “Kur’ân-ı Kerîm’deki
Fıkhî Hükümlerin Evrensellik ve Tarihselliğini Tespit Konusunda Bir Deneme”, İslâm Düşüncesinde Yeni Arayışlar, I, 114.
104 Kara, Sebebin Husûsîliği-Lafzın Umûmîliği, s. 252-258, 261.
105 Serahsî, Usûl,I, 272-273; Gazâlî, el-Mustasfâ,II, 97-102; Râzî, el-Mahsûl,III, 125; Abdülazîz Buhârî, Keşfu’l-esrâr, II, 489; Taftazânî, etTelvîh, I, 121; Hâdimî, Mecâmiu’l-hakâik, s. 63; Şevkânî, İrşâdü’l-fühûl, s. 133-135; Abdülkerîm en-Nemle, el-Mühezzeb, IV, 1534.
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Son madde çerçevesinde şunlar söylenebilir: Âmm hitâbın özel bir sebebe göre gelmesi, şâyet onun
sadece ona hasrını gerektirseydi, Kur’ân’da zikredilen özel olaylardaki lafızlarla ihticâc edilmesi
câiz olmazdı. Sahâbe’nin uygulamasına bakıldığında bu durumda sebebin husûsîliğine değil, lafzın
umûmîliğine itibâr etmiş oldukları görülür. Bu uygulamaya karşı çıkılmamış ve bu böylece devam
ede gelmiştir. Bu konuda çok sayıda örnek bulunmaktadır: Safvân’ın ridasının çalınması olayına
binâen nâzil olan sirkat âyeti,106 Evs b. Samit’in kızdığı hanımı Havle’ye zıhâr yapması üzerine inen
“zıhâr âyetleri”107, Hz. Âişe’nin marûz kaldığı ifk hadisesi üzerine inen “hadd-i kazf âyeti”108, Hilâl b.
Ümeyye ve eşi hakkında inen “liân âyeti”109, hirâbe ayeti ve benzeri birçok ayet özel sebeplere binâen
nâzil olmuştur. Buna rağmen sahâbe bunları, sebeplerine hasretmemiş; bilakis umûmu üzere amel
etmişlerdir110. Ayrıca evrensellik iddiasında olan ve bütün insanlara hitap eden bir metnin, ilgili naslarda sebebin husûsîliğini tercih etmesi, şerîatin maksatlarını ve evrenselliğini yok etme tehlikesiyle
karşı karşıyadır. Şöyle ki; sebebe mebnî olan âmm, tıpkı bir mekân ve zamanda vârid olan hitâbın
mekân ve zamanına hasredilemediği gibi, sebebine hasredilemez. Kur’ân nasları, tarihsel bir zaman
ve mekân kesitinde vârid olmuştur. Ne var ki, bir zaman ve mekânda vârid olmuş olmak, onun o
zamana veya mekâna hasredilmesi demek değildir. Çünkü şerîat, yerel değil, bilakis evrenseldir111.
Hitâp yer ve zamana hasredilemeyeceği gibi salt sebebe de hasredilemez. Bir sebebe mebnî inen
âmm nasları sadece sebebe hasretmek bu tür hükümlerin genel geçerliğini ve şümulünü iptal eder ki,
bu da evrensellik özelliğini ortadan kaldırır112.
Sebebin husûsîliğini savunan bilginlerin gerekçelerini de maddeler halinde şu şekilde sıralamak
mümkündür113:
a) Beyânın te’hîri’ sorunu, b) İbtidâi hitâb-Bağımlı hitâb çelişkisi, c) Sebebin ictihadla tahsîsi problemi,
d) Âmmın sebebe binâen gelmesinin faydası, e) Soru-Cevâbda temel İlke: Mutâbakat, f) Sebebin
hükümde müessir olması114.
Sebebin husûsîliğini savunan bilginlerin hareket noktaları ‘sebep’tir. Bu itibarla bu bilginler, şu soruları yöneltmektedirler: Mâdem âmm lafzın umûmuna itibâr edilecekti; hüküm neden bir sebebe
binâen nâzil oldu? Nass, ibtidâen/re’sen neden gelmedi? Hüküm, umûm ifade edecek idiyse ibtidâen yani sebepsiz gelmeli değil miydi? Sebebe itibâr etmez isek, bu durumda bu nassın hem
ibtidâî ve hem de bir sebebe mebnî gelmesi gibi bir çelişki söz konusu olmaz mı? Eğer umûm
ifade edecekse, bu durumda tahsîse ihtimali olabilir ve ictihâdla sebep umûmdan çıkarılabilir. Bu
106 Maide, 5/38.
107 Mücadele, 58/2.
108 Nûr, 24/4.
109 Nûr, 24/6.
110 Cessâs, el-Fusûl fi’l-usûl, II, 340-342; Abdülazîz Buhârî, Keşfu’l-esrâr, II, 489-490; Kara, Sebebin Husûsîliği-Lafzın Umûmîliği, s. 256-257;
Serinsu, Kur’an’ın Anlaşılmasında Esbab-ı Nüzûlün Rolü, s. 189-227; Ersöz, “Kur’ân ve İlmu Esbâb-ı Nüzul”, Kur’an ve Tefsir Araştırmaları, III, 320.
111 Kur’ân mesajının evrenselliği, İslâm’ın kemâli ve Hz. Peygamber’in son resûl oluşu hakkında bkz. Bakara, 2/21, 143, 168, 187, 221; Âl-i
İmrân, 3/85, 138, 110; Nisâ, 4/1, 79, 105, 133, 165, 170, 174; Mâide, 5/3; En’âm, 6/92; Araf, 7/158; Tevbe, 9/3, 33; Yunus, 10/57,
104, 108; İbrahim, 14/1, 44, 52; Hicr, 15/9; Nahl, 16/44; Enbiyâ, 21/107; Hâc, 22/49; Furkan, 25/1; Ahzâb, 33/40; Fâtır, 35/3, Sebe,
34/28; Zümer, 39/41; Feth, 48/28; Sâff, 61/9. Bu konuda geniş malûmat için ayrıca bkz. Fatih Kesler, Kur’an-ı Kerimin Evrenselliği, Esra
Yayınları, Konya, 1996.
112 Kara, Sebebin Husûsîliği-Lafzın Umûmîliği, s. 256-257.
113 Geniş bilgi için bkz. Bâcî, İhkâmu’l-fusûl, 268-273;Cüveynî, el-Burhân, I, 253-257; Serahsî, Usûl,I, 271-273; Gazâlî, el-Mustasfâ, II, 97102; Semerkandî, Mîzânü’l-usûl, s. 330-337; Râzî, el- Mahsûl, III, 121-140; Âmidî, el-İhkâm, II, 448-452; Abdülazîz Buhârî, Keşfu’l-esrâr, II,
487; Taftazânî, et-Telvîh, I, 121; Zerkeşî, el-Bahru’l-muhît, III, 198 vd; a. mlf, el-Burhân, Beyrut, 1994,I, 123-126; Şevkânî, İrşâdü’l-fühûl, s. 133135; Şelebî, Usûl, s. 431-433; Abdülkerîm en-Nemle, el-Mühezzeb, IV/, 533-1544; Koca, “Kur’ân-ı Kerîm’deki Fıkhî Hükümlerin Evrensellik ve
Tarihselliğini Tespit Konusunda Bir Deneme”, İslâmî Arayışlar, I, 112-115; a. mlf, Tahsis, 287-288; Koşum, Yöntem Sorunu, s. 152-153.
114 Kara, Sebebin Husûsîliği-Lafzın Umûmîliği, s. 258-261.

durumda sebepteki hüküm yok olmaz mı? Umûm olacak idiyse sebebin zikredilmesinin ne faydası
vardı? Soru ile cevap arasında bir mutâbakatın olması gerekir; cevâbın sorudan fazla olması Şâri’e
bir eksiklik getirmez mi?115
Bu iddialara cevap sadedinde şunlar söylenebilir: Ayeti anlamada nüzûl sebebine bağlı kalıp o
çerçevede sıkışmak, ‘ayetin başka anlamları da vardır’ diye düşünmek varken sadece nüzûl sebebiyle sınırlı kalmak, ayete getirilebilecek yorum zenginliğine engel olmaktır. Kur’ân evrenseldir; her
zaman-mekan ve herkes için geçerlidir. Ayeti nüzûl sebebine bağlı kalarak yorumlamak Kur’ân’ın
bu boyutunu engeller. Halbuki nüzûl sebepleri, benzerleri için birer numunedir. Nüzûl asrı insanının insan olma bakımından fiil ve hareketleri ile çağımız insanının yine insan olma bakımından
fiil ve hareketleri temelde birliktelik arz eder. Böyle olunca da nüzûl sebepleri adeta, toplumların
hayatlarında meydana gelebilecek olaylardan birer kesittirler. Sanki Cenâb-ı Hak, kıyamete kadar
insan topluluklarının yaşayacakları her yerde meydana gelebilecek problemleri kategorilere ayırmış, her kategoriden bir problemin Asr-ı Saadet’te yaşanmasını takdir emiş ve Kur’ân ayetleriyle
de o problemin çözümünü indirmiştir. Hal böyle olunca, nüzûl sebebi ayeti sınırlamamalı ve onun
evrenselliğini engellememelidir116.
Nüzûl sebeplerinin, tarihselliğin meşruiyeti için bir gerekçe gösterilmesine gelince bu tür iddialar şu
açılardan isabetli değildir: Esbab-ı Nüzûldeki “sebep” yani olay, sual vâki olmasaydı, o ayet inmeyecekti anlamı ifade eden bir kelime değildir. Nitekim Zerkeşî bu konuda şöyle demektedir. “Ashap
ve tâbiûn, ‘şu ayet şu sebeple indi’, dediklerinde, ‘o ayet o hükmü taşıyor’, anlamını kastediyorlardı.
Yoksa, o sebep olmasaydı o ayet inmeyecekti, anlamını değil117. Buna göre sebep; sorulan soru ve
meydana gelen olay gerçekleşmemiş olsaydı bile, o konuda bir hüküm indirilecekti; ancak o hükmün
inmesine soru veya olayın meydana gelişi denk düşmüş oldu, demektir. Nitekim sebep bir kişi olmakla birlikte, ilgili ayette çoğul sıygası kullanılmaktadır. Sebep dikkate alınmasa bile ayet doğrudan anlaşılabilmektedir. Ayrıca, sahabe ve tabiûnun bir sebep üzerine inen ayeti genel olarak uyguladıkları
konusunda icmâ vardır. Kimse de buna karşı çıkmış değildir118.
O halde, “bir sebep üzerine inen ayet hükmünün o sebeple sınırlı kalması gerekir” iddiası gerçeklerle bağdaşmaz. Çünkü bir veya birden fazla sebep üzerine çıkarılan yasa nasıl o sebeplerle sınırlı
kalmaz, benzeri herkes için uygulanırsa, bir sebep üzerine inen ayetler de illette birleşen herkes için
geçerli olur…119
Bahsi noktalarken, Ömer Kara’nın ifadesiyle denebilir ki, bu konuya örnek olarak verilen zıhâr, sirkat,
liân, kazif, yol kesme cezâsı ve Ramazan geceleri yasak olan cinsel ilişkinin serbestliği gibi, birçok
âyet ve aynı konuya gerekçe gösterilen birçok hadis hakkında usûlcülerin yorumlarına bakıldığında,
sebebin husûsîliğini ifadelendiren -teorik bağlamda sebebin husûsîliğini savunduğunu söyleyen usûlcüler de dâhil- bir usûlcüye rastlanmamıştır120. Bir başka ifadeyle, teorik tartışmalar bir yana, pratikte
usulcüler lafzın umûmîliği prensibine göre hareket etmişlerdir121.
115 Kara, Sebebin Husûsîliği-Lafzın Umûmîliği, s. 262.
116 Serinsu, Kur’an’ın Anlaşılmasında Esbab-ı Nüzûlün Rolü, s. 232-253; Ersöz, “Kur’ân ve”İlmu Esbâb-ı Nüzul”, Kur’an ve Tefsir Araştırmaları,
III, 321.
117
 «نزلت هذه االية فى كذا» فانه يريد بذلك ان هذه االية يتضمن هذا الحكم؛ ال أن هذا كان السبب فى نزولها: وقد عرف من عادة الصحابة و التابعين ان احدهم اذا قالZerkeşî, elBurhân, I, 126.
118 Ersöz, “Kur’ân ve”İlmu Esbâb-ı Nüzul”, Kur’an ve Tefsir Araştırmaları III, 322.
119 Ersöz, “Kur’ân ve”İlmu Esbâb-ı Nüzul”, Kur’an ve Tefsir Araştırmaları III, 322-323.
120 Kara, Sebebin Husûsîliği-Lafzın Umûmîliği, s. 245-249, 273.
121 Koşum, Yöntem Sorunu, s. 153. Krş. Öğüt, Salim, Modern Düşüncenin Kur’ân Anlayışı, İstanbul, 2008, s. 50-51.
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5-Ümmetin Yanılmazlığı Bakımından
Genelde İslâm düşüncesinde, özelde fıkıhta ümmetin yanılmazlığı temel bir kabuldür. İcmâın hüccet
oluşu bu kabule dayanmaktadır. Kur’ân ayetlerinin tek tek anlamlarının tek bir kimse tarafından ihatası belki mümkün olmayabilir, ama Sahabe döneminden başlamak üzere, Kur’ân’ın anlamının ümmete
kapalı olması düşünülemez. Sünnet için de aynı durum söz konusudur. Bu itibarla, filanca ayet veya
hadis geçmişte anlaşılamamıştır veya yanlış anlaşılmıştır demek, gerçeği yansıtan ifadeler değildir.
Bu nedenle, tarihselcilik veya hermenötik gibi yaklaşımlar yeni bir anlam inşası için elverişli değildir122.
6-Zamanın Değişmesi Bakımından
Tarihselci yaklaşıma göre, gönderilen Kur’ân hükümlerinin çoğunda nüzûl döneminin şart ve gerçekleri dikkate alınmıştır. Oysaki bugün dün değildir. Yarın da bugün olmayacaktır. Dolayısyla her günün
ve dönemin şart ve gerçekleri farklıdır. Hayat sürekli bir akış içerisindedir ve sürekli sosyal şartlar
değişmektedir. Dolayısıyla o dönem şartları içerisinde gelen ahkâmın bu arada ceza hükümlerinin
günümüzde de aynen geçerli olduğunu iddia etmek isabetli değildir.
Hayatın akışıyla birlikte, bazı hükümlerin değişime konu olması kaçınılmazdır123. Bunu kabul etmeyen
veya itiraz eden kimse de olamaz. Hatta tek değişmeyen tek şey değişimin kendisidir şeklinde bir
kabul de bulunmaktadır. Nitekim bu husus, “Ezmânın teğayyürü ile ahkâmın teğayyürü inkâr olunamaz”124 ilkesiyle formüle edilmiştir. Ama bu değişim bütün ahkâma teşmil edilebilir mi, değilse hangi
hükümleri kapsamaktadır? Bunu daha yakından görmeye çalışalım:
Ünlü Zâhirî hukukçusu İbn Hazm (456/1064)’a göre şer’î bir nasla sabit olan bir hükmün zaman,
mekan ve hal unsuruna istinaden değişmesi mümkün değildir. Çünkü bu hükümler, müslim-gayri
müslim herkesin şahit olduğu gibi son peygamber Hz. Muhammed’in, bütün beşeriyet için getirmiş
olduğu, kıyamete kadar geçerli olan ebedî hükümlerdir. Dolayısıyla, bu hükümlerin değişmesi konusunda zaman, mekan ve hal faktörlerinin müessir olması mümkün değildir. Böyle bir değişim, ancak
bir nass ile vaz’ edilen bir hükmün, başka bir nass ile yürürlükten kaldırılması veya bir hükmün belli
zaman, mekan ve halle mukayyet olduğuna dair kesin bir delil bulunması halinde mümkündür. Aksi
halde şer’î ahkâmda esas olan sürekliliktir. İşte bu nedenle Allah’ın hudûduna riayet etmek gereklidir.
Çünkü Allah’ın hudûdunu çiğneyen kimse şüphesiz ki kendi nefsine zulmetmiş olur (Talak, 65/1)125.
Şer’î hükümleri değişebilirlik ve değişmezlik bakımlarından tasnife tâbi tutan İbnü’l-Kayyim (751/1350)
de şunları söylemektedir126: Birinci kategorideki hükümler, ne zaman, ne mekan ne de ictihadla değiştirilmeleri asla mümkün olmayan hükümlerdir. Bunun kapsamına, yapılması emredilen yükümlülükler
(vâcipler), haramlar, miktarları şer’an belirlenen hadd cezaları –ki hudûd, değişime en kapalı olan
sahalardan birisini teşkil eder127 ve benzeri hükümler girmektedir. Bu hükümler, bütünüyle değişime
kapalı olup,128 hiçbir şekilde değiştirilmeleri mümkün değildir. Dolayısıyla, bu hükümlere aykırı bir

122 Apaydın, Yunus, “Fıkıh Usulünün Kabulleri ve Tarihselcilik”, Dinî Hükümlerin Kaynağı ve Dinî Metinlerin Anlaşılması, İstanbul, 2010, s. 336-337.
123 Ahkâmın değişmesi ile igili geniş bilgi için bkz. Mehmet Erdoğan, Ahkâmın Değişmesi, İstanbul, 1990; İsmail Köksal, Teğayyuru’l-ahkâm
fi’ş-Şerîati’l-İslâmiyye, Beyrut, 2000; Döndüren, “Sosyal Değişme Karşısında İslâm Hukuku ve Yaklaşımlar”, s. 29-50; Koca, “İslam Hukukunda
Ahkamın Değişimi Üzerine Bazı Düşünceler, s. 51-78; Yiğit, “Zaman, Çevre ve Şartların Değişmesiyle Hükümlerin Değişmesi Meselesi”, s. 83-106.
124  ال ينكر تغير االحكام بتغير االزمانHâdimî, Mecâmiu’l-hakâik,328; Mecelle, md. 39.
125 İbn Hazm, el-İhkâm fî usûli’l-ahkâm, Beyrut, ty, II/5, s. 6.
126 İbn Kayyim el-Cevziyye, İğâsetü’l-lehfân, Beyrut, 1988, I, 361.
127 Erdoğan, Ahkâmın Değişmesi, s. 55.
128 İslâm hukukunda ahkâmın değişime kapalı olduğu izlenimi veren Özellikler: a) İlâhî hukuk oluşu, b) Kemâle ermesi, c) Ebedî yürürlükte kalması
için gönderilmiş olması, d) Bütüncü özelliği, e) Gayeci özelliği (Bkz. Erdoğan, Ahkamın Değişmesi, s.19-37).

ictihad ortaya konulması geçersizdir. İkinci grupta yer alan hükümler ise zaman, mekan ve şartların
gerektirdiği maslahata paralel olarak değişime açık hükümlerdir. Ta‘zîr kapsamına giren cezalar, bu
kapsamda yer alan hükümler cümlesindendir. Bu cezaların cins, miktar ve niteliklerinin belirlenmesinde sözü geçen zaman, mekan ve konjonktürel şartlar belirleyici olabilmektedir129.
Tarihselci görüşün “Ezmânın teğayyürü ile ahkâmın teğayyürü inkâr olunamaz”130 ilkesine atıfta bulunmalarına gelince131 bu kural, sarih naslarla sabit hükümlere ve sabit küllîprensiplere değil, sadece
hakkında nass bulunmayan kıyas, maslahat ve örf-âdet gibi ictihada dayanan cüz’î hükümlere şamildir. Bu nedenle kat’î nasla sabit olan veya zulüm ve haksızlık gibi yasaklığı genel hükümler arasında
yer alan ahkâmda, zamanın değişmesinin hükmün değişmesi üzerinde bir etkisi olamaz132. O halde,
şer’î bir hükmün değişmesini gerektiren durumları a) zarûret veya ihtiyaç, b) kamu yararı (maslahat-ı
âmmenin iktizası), c) hükmün illetinin değişmesi (müellefe-i kulûb’da olduğu gibi), d) örfe dayanan
hükümde bahse konu örfün değişmesi (msl. ölçekle alıp satılan eşyanın kilo ile alınıp satılması, daha
önceleri namaz saatleri dışında da açık olan mescitlerin hırsızlık endişesiyle namaz vakitleri dışında
kapalı tutulması gibi) şeklinde133 sıralamak mümkündür134. Dikkat edildiğinde, burada hükmün tamamen ilgası söz konusu olmayıp ya illet ve şartın bulunmaması nedeniyle veya zaruret ve örf nedeniyle bir değişiklik veya ta’lîk (geçici bir süre askıya alma) söz konusudur. Yoksa hükmün aslı kendini
muhafaza etmektedir.
Bu küllî kâidenin şerhi bağlamında, Ali Haydar Efendi şu görüşlere yer vermektedir: Değişime konu
olabilecek hükümler örfe dayalı hükümlerdir. Bu itibarla, örfün değişmesine paralel olarak, bu örf üzerine kurulu hüküm de değişime konu olur. Buna mukabil, ahkâm-ı külliye ve delile/nassa dayalı hükümler örften daha kuvvetlidir. Örfün batıl olabilme ihtimaline karşın, şer’î naslara asla bâtıl arız olamaz Ayrıca nassa dayalı hükümler süreklilik arz ederler. Bu nedenle de değişime konu olamazlar135.
Ahkâmın tağyiri kuralının naslar üzerinde işletilememesinin ana nedeni, nasların kutsallığından kaynaklanmaktadır. Çünkü nassın kaynağı vahiydir. Öyle olunca da dokunulmazlıkları bulunmaktadır136.
Hem sübut hem de delâlet yönünden kat’î olan nasları ictihada konu yapmak, tağyire tâbi tutmak
Allah’ın dinini ilkesiz, istikrarsız hale getirmek adeta bir jelatine çevirmek ve sulandırmak demektir.
Kat’î nasların dahi zaman gerekçe gösterilerek değiştirilmek istenmesi, insanların ihtilaflarını çözmede temel alacakları bir mi’yâr, mizan veya kriterin kalmaması demektir. Bu mi’yâr ve mizan ortadan
kalkınca, herkesin mi’yârı temel alacakları kıstas kendi hevâları olacaktır. Bu da Allah’ın dininin amacının ilgası demektir137.
Bu tür hükümler, delâletlerinde iki fıkıhçının bile ihtilaf edemediği Kur’an ve mütevâtir sünnetle sabit
olmuş hem sübût, hem de delâlet yönünden kat’î olan hükümlerdir. Muhkem naslarla sâbit olan,
129 İbn Kayyim el-Cevziyye, İğâsetü’l-lehfân, I, 361.
130  ال ينكر تغير االحكام بتغير االزمانHâdimî, Mecâmiu’l-hakâik,328; Mecelle, md. 39.
131 Bkz. Güler, Sabit Din Dinamik Şeriat, s. 94-95; Hatiboğlu, “İslâm’ın Aktüel Değeri Üzerine”, İslâmî Araştırmalar, s. 13-14; Ekinci, İslâm
Hukukunda Değişmenin Sınırı, İstanbul, 2005, s. 11.
132 İbn Kayyim el-Cevziyye, İ’lâmu’l-muvakkıîn, III, 5 vd; Zerkâ, el-Medhal, Dımaşk, 1999, II, 923-924; Mahmasânî, Felsefetü’t-teşrî’ fi’l-İslâm,
Beyrut, 1952, s. 153-155, 165; Bilmen, Istılâhât, I, 267-268; Bûrnû, el-Vecîz, Riyad, 1990, s. 254-256, 224-234; Müftî-Vekîl, es-Siyâde ve
sebâtü’l-ahkâm fi’n-nazariyyeti’s-siyâsiyyeti’l-İslâmiyye, Mekke, 1991, s. 50-80; Öğüt, Modern Düşüncenin Kur’ân Anlayışı, s. 259-260.
133 Örfe dayalı hükümlerin zamanla değiştiklerine dair örnekler için bkz. Ekinci, İslâm Hukukunda Değişmenin Sınırı, s. 72-86.
134 Hâdimî, Mecâmiu’l-hakâik,328; Güzelhisârî, Menâfiu’d-dekâik, İstanbul, 1273, s. 328; Mahmasânî, ed-Deâimü’l-hulkiyye, Beyrut, 1979, s.
361-366; a. mlf, Felsefetü’t-teşrî’ fi’l-İslâm,s. 154-155; Şelebî, Ta’lîlü’l-ahkâm, s. 307-322.
135 Ali Haydar Efendi (Küçük), Dürerü’l-hukkâm, I, 101-102.
136 Mahmasânî, Felsefetü’t-teşrî’ fi’l-İslâm, s. 165; Müftî-Vekîl, es-Siyâde, s. 50-80; Kotan, Kur’an ve Tarihselcilik, s. 343.
137 Karadâvî, Beyyinâtü’l-halli’l-İslâmî, Kâhire, 1988, s. 192. Ayrıca bkz. Udeh, et-Teşrîu’l-cinâi’l-İslâmî, I, 223-238.
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üzerinde icmâ edilen ve ümmet tarafından nesilden nesile bu minvâl üzere nakledilen bu hükümler,
ümmetin fikir ve hayat birliğinin esasını teşkil eder. Bütün İslâm ümmetinin kendi aralarında, üzerinde ittifak edecekleri bu tür kesin esasların bulunmaması halinde, böyle bir ümmetin varlığından söz
etmek de mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla, bu hükümlerde hiçbir şekilde tağyir söz konusu değildir.
Özellikle de bölge ve ırk esasına değil de, inanç esası üzerine kurulan bir ümmet bakımından bu tür
kesin hükümler üzerinde münakaşa ve tartışma açmak asla caiz değildir138.
Yukarıda arz edilen gerekçelerden hareketle sonuç olarak diyebiliriz ki, dinin aslına (usûlüddîn) ve
ibadetlere taalluk eden, içerisinde hudûdun da bulunduğu taabbüdî hükümler, yer yer olarak; gök
de gök olarak kaldığı sürece değişmeden devam edecek hükümlerdir139. Konuya Kur’ân söylemi
açısından bakıldığında miras, kısas, hırsızlık, zina ile ilgili hükümler, salt ibadetler kapsamına giren
namaz, oruç, zekatla ilgili hükümlerin değiştirilebilme imkanından daha fazla bir değiştirilme imkanına sahip değildir140.
Zaman, mekan ve kültürel şartların, nasların somut anlamlarının terk edilmesi veya devre dışı bırakılmasında etkili olamayacağı hususu, ehl-i Kitâba bu yönde yöneltilen eleştirilerle de örneklendirilebilir.
Şöyle ki; ehl-i Kitâb meselâ zina cezasını uygulamamaları ve son Peygamber’i tasdik etmemeleri
nedeniyle tenkit edilmiştir (Mâide, 5/13-15, 43-47; Âl-i İmrân, 3/23-24)141.
Bahse konu olan Tevrat’taki zina cezasını düzenleyen ayetin zaman faktörüne istinaden değiştirilme
veya yorumlanma ihtimali bulunsaydı, bu mutlaka yapılırdı. Yahudilerin Hz. Peygamber’e başvurmalarının arka planında da böyle bir alternatif umudu bulunuyordu. Ama böyle bir değiştirme mümkün
olmadığından, Hz. Peygamber faillere Tevrat’ın hükmünü uygulamıştır. O halde, bu kabil ayetlerden
anlaşılmaktadır ki ilahî vahiy, zamanın sadece belli bir döneminin tarihsel gerçekliğiyle sınırlı olmayıp,
mukadder zaman içerisindeki bütün nesillere hitap etmektedir. Bu nedenle, bu ahkâmın muhatapları
nasların zahirini çiğneme pahasına çıkaracakları sözde gaî yorumla değil, gerçek gayenin sadefi ve
garantörü olan somut ve cüz’î çözümlerle mükelleftirler142.
Yahudilerin ve Cahiliye Araplarının nesî’143 uygulamaları da zaman ve konjonktürel şartları esas
alarak Sünnetullah veya hudûdullah kapsamına giren hükümlerin değiştirilemeyeceğinin en somut
kanıtlarındandır. Bilindiği gibi cahiliye Arapları kendi çıkarları doğrultusunda ta Hz. İbrahim’den beri
uygulanagelen haram ayların yerlerini ertelemek şekliyle değiştirmişlerdir. Bu değiştirme sonucu, haram bir ayda yapılması yasak olan hususları yapmışlar, bu yasakları haram olmayan başka bir aya
ertelemişlerdir. Bu erteleme doğal olarak ayların tertibini değiştirmiş, neticede hac ve oruç mevsiminin değişmesini de beraberinde getirmiştir. Nesî’ olayında, esasında yasak hükmü ve diğer ahkâm
temelden reddedilmemiş ve yerlerine başka hükümler konmamış, bu hükümlerin yerleri ve zamanları
değiştirilmiştir. Allah, böyle bir eylemi “inkarda bir iler gidiş/küfürde ziyade” olarak nitelemiştir144. Böyle bir erteleme dahi, küfürde ziyade olarak nitelenirse, son derece sarih ve kesin naslarla belirlenen
ceza hükümlerinin tarihselliğe ne kadar kapalı olduğu net olarak görülür.

138 Karadâvî, İslâm Hukuku, s. 40, 174.
139 Mahmasânî, Felsefetü’t-teşrî’ fi’l-İslâm, s. 154.
140 Kotan, Kur’an ve Tarihselcilik, s. 343.
141 Yiğit, “Hermeneutik Yöntem ve Usûl-i Fıkhın Kat’î-Zannî Diyalektiği” Kur’an ve Dil-Dilbilim ve Hermenötik-Sempozyumu, s. 178.
142 Yiğit, “Hermeneutik Yöntem ve Usûl-i Fıkhın Kat’î-Zannî Diyalektiği” Kur’an ve Dil-Dilbilim ve Hermenötik-Sempozyumu, s. 178.
143 Nesî’ konusunda bkz. Cevad Ali, el-Mufassal, Beyrut, 1993, VIII, 488-508; Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, IV, 2528-2535; Ateş, Ali Osman,
Câhiliye ve Ehl-i Kitâb Örf ve Âdetleri, İstanbul, 1996, s. 178-182; Fayda, Mustafa, “Nesî”, DİA, XXXII/578-579.
144 Bkz. Tevbe, 9/37.

7-İslâm Öncesi Cezalar Bakımından
İslâm öncesi Arap toplumunda, bazı cezaların Kur’ân ve hadislerde belirlenen cezalarla ayniyet şeklinde olmasa da önemli oranda benzerlik arz ettikleri anlaşılmaktadır. Kısas, el kesme ve celde cezalarının diğer semavî dinlerin kutsal kitaplarında da mevcut olması, İslâm’da öngörülen cezaların
sadece o günkü Arap toplumuna özgü olmadığını, dolayısıyla tarihsel olmadığını da göstermektedir.
Bardakoğlu’nun ifadelerinden hareketle denebilir ki, İslâm, cahiliye Arap toplumu da dahil, kendilerinden önceki ilahî din ve hukuk düzenlerinde ve toplumlarda mevcut hüküm ve uygulamalardan iyi ve
yararlı olanını aynen, bozuk olanını da ıslah ederek devam ettirmiş, tamamıyla yanlış olanı da iptal
ve lağvetmiştir. Böylece İslâm, tarihi seyir içerisinde devam ede gelen ilahî dinler, insani değerler ve
toplumlar arasında bütünlük kurmuş ve bütünleyici olmuştur. Bunu yaparken de vahyin muhatap olduğu toplumda yaşayan değerleri, uygulamaları, vâkıaları maddî unsur olarak kullanmış, getirdiği inkılabı, tashih ve onayı bu süreç içerisinde müşahhaslaştırarak ilke ve gayelerini vaz’etmiştir. İslâm’ın
evrenselliğinin, bütünlük ve bütünleyiciliğinin böyle anlaşılması gerekmektedir145. Bir başka ifadeyle,
geldiği günden itibaren, topluma yön ve şekil veren İslâm olmuştur. İslâm, uygun ve isabetli bulduğu
bir takım uygulamaları onaylamış; doğru bulmadığı bir kuralı ise, devam ettirmemiştir. Meselâ evlatlığın hanımıyla evlenmek o günün egemen normlarına göre kesinlikle yasak kabul edilirken, bu egemen norma ters düşmesine rağmen Kur’ân, Hz. Peygamber’in Zeynep’le evliliğine cevaz vermiştir146.
Aynı şekilde toplumda yaygın olarak kullanılmasına rağmen, alkollü içkiler yasaklanmıştır147. Çünkü
ahkâm ayetleri, toplumu dönüştürmek amacına matuf olarak gelmiştir. Naslar, hazır bulduğu sosyal
ve kültürel yapıyı (Allah’ın dilediği hariç) teşrîde temel almaz. Bir başka ifadeyle, nihâî olarak toplum
üzerinde egemen ve düzenleyici olan vahiydir148.
İslâm’ın, uygun görüp devam ettiği hükümler arasında, bir takım ceza normları da bulunmaktadır.
Bununla birlikte, bahse konu ahkâmda gerek mahiyet gerekse uygulama itibariyle önemli değişiklikler
yapmıştır. Bu cümleden olarak, cezalandırmada adalet ve hakkaniyeti hâkim kılmış, kanunsuz suç ve
cezanın olmayacağı ilkesini getirmiş, ceza kanununu geriye yürütmemiş, kolektif sorumluluğu kaldırıp
suçun ve cezanın şahsîliği prensibini esas almıştır. Suçun önlenmesi, suçlunun ıslahı ve eğitilmesi,
suç ile ceza arasında makul bir dengenin kurulması, cezalandırmada herkese eşit davranılması, işkencenin ve gayri insanî cezaların yasaklanması, İslâm Ceza Hukuku’nun temel prensip ve gayeleri
arasında sayılabilir149.
Kur’ân’da bir takım suçlar karşılığı öngörülen cezaların diğer semavî kaynaklarda da mevcut oluşu Allah’ın ayetlerinin sadece bir tarihe hitap etmediğinin somut göstergesidir150. “O, ‘Dini dosdoğru
ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin’ diye dinden Nûh’a vasiyet ettiğini ve sana vahyettiğimizi, İbrahim’e, Mûsâ’ya ve İsâ’ya da vasiyet ettiğimizi sizin için de din (hukuk düzeni) kıldı. ..”151 meâlindeki
ayetler de bu gerçeği teyit etmektedir152. Şûrâ suresi 13. ayeti etrafında Mevdûdî’nin mütalaaları ana
hatlarıyla aktarmanının isabetli olduğunu düşünüyoruz.Mevdûdî şu görüşlere yer veriyor:

145 Bardakoğlu, “Toplum Hukuk İlişkisi Açısından Cahiliye Hukuku Örneği”, Dünden Bugüne İslâm Dünyasında Zihniyet Değişiklikleri ve
Çağdaşlaşma Sempozyumu, Bursa, 1990, s. 103-104.
146 Ahzâb, 33/37.
147 Mâide, 5/90.
148 Koşum, Yöntem Sorunu, s. 62; Erdoğan, Ahkâmın Değişmesi, s. 36.
149 Bardakoğlu, “Toplum Hukuk İlişkisi Açısından Cahiliye Hukuku Örneği”, s. 103.
150 Kotan, Kur’an ve Tarihselcilik, s. 301.
151 Şûrâ, 42/13.
152 Mâlûmat için bkz. Mevdûdî, Tefhîmu’l-Kur’ân, V, 220-228.
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Daha önce gelen peygamberler nasıl yeni bir din icat etmemişlerse, Hz. Muhammed de yeni bir din
icat etmemiştir. Onun tebliğ ettiği din de, önceki peygamberlerin tebliğ ettiği aynı dindir. Bu dinin sahibi, insanların gerçek velisi ve insanlar arası ihtilafları çözüme kavuşturan Kâdir-i Mutlak olan Allah’tır.
Dolayısıyla Şâri’ de O olmalıdır. Binaenaleyh kurallar koymak ve bir nizam tesis etmek Rab, Velî ve
Hakîm olan Allah’ın hakkıdır. O da bu hak dolayısıyla din ve şeriât göndermiştir153.
Mevdûdî, dinle şerîatı (hukuk kurallarını) ayrı mütalaa ederek, ‘dinde (inanç, ibadet, ahlak) birlik,
şerîatlarda farklılık’ tezini savunanların bu iddialarının son derece tehlikeli ve temelde sathî bir düşünce olduğuna vurgu yapar. Müellif konuya ilişkin görüşlerini şu şekilde sürdürür: Bu düşünce izale
edilmezse, St. Paul’un şerîatsız bir din ortaya koymak suretiyle Hz. İsa’nın ümmetini harap ettiği gibi,
din ile şerîat birbirinden ayrılır. Çünkü şerîatı dinden ayırır, ikâme etmeyi şerîata değil de dine matuf
kılarsak, o takdirde müslümanlar tıpkı hıristiyanlar gibi şerîatı önemsemeyecek, onun ikâme edilmesini gaye kabul etmeyip bundan kaçınacak ve dinin tamamını bir takım ahlaki kurallardan ibaret göreceklerdir. Bu tür aklı esas alan izahları bir yana bırakalım ve Kur’ân’ın dini ikâme etmeyi açıklayan
ifadelerine başvuralım. Yani dini ikâme etmek, sadece inançtan ve birkaç ahlakî kuraldan mı ibarettir,
yoksa şerîatın hayata geçirilmesi midir?, buna bakalım154.
Beyyine, 98/5. ayetinde namaz ve zekât “dîn”in birer cüz’ü olarak yer almaktadır. Oysaki bu ibadetlerin detay hükümleri muhtelif şerîatlarda farklılık arz etmektedir. Hiç kimse, önceki şerîatlarda namazın
şartlarının (rekat, kıble, vakit vs.) aynı olduğunu söyleyemez. Zekâtın nisap miktarı da aynı değildir.
Fakat bu şeklî farklılıklara rağmen Allah, bunları dinin birer cüz’ü olarak nitelemiştir. Mâide, 5/3. ayetinde zikredilen tüm şer’î hükümlerin, dinin bircüz’ü olduğu anlaşılmaktadır. Yine Tevbe, 9/29. ayetinden, Allah’a ve ahiret gününe iman ettikten sonra helâl ve haramı belirleyen hükümleri kabul etme ve
uygulamanın, Allah ve Rasûlü’nün bizlere öğrettiği dinin ta kendisi olduğunu anlamaktayız. Nûr, 24/2.
ayeti ile Yusuf, 12/76. ayetlerinden ceza kanununun da dinin içinde olduğu anlaşılmaktadır. “Yani
Allah’ın ceza kanununu uygulayan kimse Allah’ın dinine, başka birinin ceza kanunu uygulayan kimse
de o şahsın dinine tâbi olmuş olur.”155 Bu örnekler, şerîat emirlerinin de dine dahil olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan Allah, zina, adam öldürme, ribâ, yetim malı yeme, eşcinsellik, hak gasbı, ölçü
tartıda hile vs. gibi birçok suçu işleyen kişilerin ahirette cezalandırılacaklarını beyan etmektedir. Bu
suçları önlemek elbette ki dinin görevleri arasındadır. Çünkü eğer din insanları cehennem azabından
korumak için gelmemişse ne için gelmiştir? Bunun yolu da somut normlarla mümkündür. Din bunun
için de hukuk kuralları koymuştur. Dolayısıyla şerîât kuralları dinin bizatihi kendisidir. Hukuk normu
getiren nasların dine dahil edilmemesi, Allah’ın gereksiz emirler vermesi düşüncesini intaç eder ki, bu
Allah hakkında muhaldir. Çünkü Allah, abesi emretmekten münezzehtir. Özetle, “Şerîatlar her ümmet
için farklıdır, bu farklılık nedeniyle peygamberler sadece dini ikâme ile görevlidirler, şerîatları değil”
şeklindeki bir yaklaşım tutarsızdır. Mâide, 5/41-50. ayetleri bu iddianın tam aksini ifade etmektedir.
Dolayısıyla her peygamber dinin bir cüz’ü olan şerîatı da ikâme etmekle yükümlüdür. Şu anda içinde bulunduğumuz süreç Hz. Muhammed’in nübüvvet dönemi olduğundan Şerîat-ı Muhammediyye
“din”in bir cüz’ü olarak ikâme edilmek durumundadır...156 Yani İslâm’da akîde ve şerîat/hukuk esasları
bir bütündür; biri birinden ayrılamaz parçalardır. Akîdeyi alıp şerîatı atmakla veya şerîatı alıp akideyi
bir kenara itmekle İslâm dairesinden çıkılmış olur157. Veya; –hudûdun da dahil olduğu-İslâm’daki

153 Mevdûdî, Tefhîmu’l-Kur’ân, V, 221.
154 Mevdûdî, Tefhîmu’l-Kur’ân, V, 223-224.
155 Mevdûdî, Tefhîmu’l-Kur’ân, V, 224-225.
156 Mevdûdî, Tefhîmu’l-Kur’ân, V, 225-228.
157 Şeltût, el-İslâm: Akîde ve Şerîa, Kâhire, 2001, s. 9-11; Kutub, Muhammed, Havle Tatbîki’ş-şerîa, Kâhire, 1412, s. 20-21, 9-29.

şer’î/kanunî hükümler dîn boyasıyla boyanmıştır158. Bu itibarla bu hükümlere uyma, onları tatbik etme
imanın zorunlu bir gereği sayılmıştır. Nitekim bu husus, eğer siz mü’min iseniz, ribâdan geri kalanı
terkediniz159 ayetinde bu husus sarahaten dile getirilmektedir160.
8-Ceza Politikası Bakımından
Hadd ve kısas cezalarının tarihsel olduğuiddialarını İslâm’ın ceza politikası açısından da değerlendirmek gerekmektedir. İslâm Hukuku’nda suç sayılan çok sayıda fiil bulunmaktadır. Bunlardan
meselâ fâiz161, kumar162, gıybet, tecessüs, sû-i zan163, leş, kan ve domuz eti164 gibi fiiller şiddetle yasaklanmakla birlikte bu yasaklar karşılığında ne Kur’ân, ne de Sünnette bir ceza tertip edilmemiştir.
İçki ve irtidat gibi bazı suçların cezası ise, Hz. Peygamber’e tevdî’ edilmiştir. Ta‘zîr kapsamına giren
cezaların tayini ise siyasî otoriteye bırakılmıştır. Bazı suçların cezalarının tayinini ise Cenâb-ı Hak,
ne müctehidlere veya siyasî otoriteye ve ne de Hz. Peygamber’e bırakmış aksine bu cezaları bizzat
kendisi tayin etmiştir. Zina, hırsızlık, hirâbe, kazf ve kısas cezaları bu cümledendir. Bahse konu cezaların bizzat Allah tarafından tayin edilmesi anlamlı değil midir? Diğer bazı yasak fiillerde olduğu gibi,
bu fiiller de sadece yasaklanmakla veya ahlak dışı olmakla nitelenebir veyahut da sadece uhrevî bir
cezaya dikkat çekilebilirdi. Ama böyle yapılmamış, bu suçların cezalarını Allah bizzat kendisi belirlemiş, “öteden beri uygulanmakta olan cezaların aynen uygulanması veya halin icabına göre uygun
cezaların dönemin hukukçuları tarafından belirlenmesi” şeklinde bir hükme yer verilmemiş, buna ima
da dahi bulunulmamıştır. Bu durum çok açık bir şekilde hudûdun zaman ve mekanla sınırlı olmayıp
evrensel ve sürekli olduğunu ortaya koymaktadır.
“Bazı suçların cezalarının belirlenmeyerek insana bırakılmış olmasına karşın, diğer bazılarının cezalarının belirlenmiş olması, bu suçlar için öngörülen cezanın değiştirilemeyeceğini göstermektedir. Bu
durum aynı zamanda bu cezaların alternatiflerinin bulunmadığını da ortaya koymaktadır. Çünkü eğer
alternatif bir ceza konulması uygun olsaydı bu da açıklanmış olmalıydı.”165
Sarih Kur’ân ve Sünnet nasları ile belirlenen cezaların tarihsel olmadığının bir başka kanıtı İslâm
Hukuku’nda bırakılan bilinçli hukuk (kanun) boşluklarıdır. Kur’ân’a ve Hz. Peygamber’in bazı hadislerine bakıldığında bazı konularda bilinçli olarak sükût edildiği görülmektedir166. Bir Kur’ân ayetinde “Ey
iman edenler! Açıklanması halinde hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Şayet Kur’ân’ın indirilmesi esnasında o hususları sorarsanız size açıklanır (açıklanmadığına göre) Allah onları affetmiştir.
Allah, çok bağışlayıcı ve son derece hilim sahibidir. Sizden önce bir toplum da bu kabil meseleleri
sormuş, sonra da inkar etmişlerdi”167 buyrulmaktadır. Bu ilahî hitabın mazmûnuna göre hoş karşılanmayan sorular, açıkça sorulmaları sahiplerini toplum içinde perişan edecek, sır kapsamında kalması
gereken veya sorulması edepsizlik ifade edecek münasebetsiz, faydasız veya mâlâyânî kapsamına

158 Hûlî, “el-Hudûd fi’l-İslâm”, Mecelletü’l-Câmiati’l-İslâmiyye, s. 138.
159 Bakara, 2/278.
160 Avvâ, Fî usûli’n-nizâmi’l-cinâi’l-İslâmî, s. 49.
161 Bakara, 275-279.
162 Mâide, 5/90-91.
163 Hucurât, 49/12.
164 Mâide, 5/3.
165 Kotan, Kur’an ve Tarihselcilik, s. 337-338.
166 Dönmez, İbrahm Kafi, “İslâm Hukukunda Müctehidin Naslar Karşısındaki Durumu”, Mâkâsıd ve İctihad, s. 88-94; Erdoğan, Ahkâmın
Değişmesi, s. 42-44; Koca, “İslam Hukukunda Ahkamın Değişimi Üzerine Bazı Düşünceler”, s. 71. Konu etrafında muhalif görüş sahiplerinin
tartışmaları için bkz. Erdoğan, Ahkâmın Değişmesi, s. 44-47.
167 Mâide, 5/101-102.
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giren haber alma nitelikli (ihbârî) sorular olabileceği gibi, ifasına güç yetirilemeyecek derecede ağır
yükümlülükleri gerektiren yeni bir hükmün konulmasını intaç eden inşâî nitelikli sorular da olabilir168.
Nitekim haccın farziyyetini âmir ayetin nüzûlü üzerine169 bir şahıs Hz. Peygamber’e her sene mi hac
yapmaları gerektiğini sormuş, Hz. Peygamber de “hayır, fakat ‘evet’ demeyeceğimden nasıl emin
oldun? Vallahi eğer ‘evet’ deseydim, o size her yıl vacip olurdu da bunu yapmaya güç yetiremezdiniz.
(Kabul etmeyerek) terk etmeniz halinde de küfre girerdiniz. Binaenaleyh ben sizi terk ettiğim sürece
siz de beni rahat bırakınız (kendinizi sorumluluk altına sokacak sorular sormayınız)170 buyurmuştur.
Bir başka hadiste ise Hz. Peygamber farzların terk edilmemesini, çizilen sınırların (hudûd) aşılmamasını, haramların ihlal edilmemesini emrettikten sonra Allah’ın unuttuğundan değil rahmetinin eseri
olarak hüküm vaz’etmeyip sükût geçtiği konularda da soru sorulmamasını vurgulamıştır171. Hz. Peygamber’in, Muâz (18/639)’a kendisine arz edilen hukukî bir uyuşmazlıklara nasıl çözüm getireceği
yönünde yönelttiği sorular ve Muâz’ın verdiği cevaplar, Hz. Peygamber’in bu cevaplar karşısında
memnuniyetini ızhar etmesi172 de bilinçli hukuk boşlukları ve bu boşlukların ne şekilde doldurulacağı
konusunda dayanak teşkil edecek niteliktedir.
Ferhat Koca isabetli olarak fıkıhtaki bilinçli boşluklardan bahsetmektedir173. Cenâb-ı Hak, bir takım
suçların cezasını bizzat kendisi tayin etmiş, işi Peygamber’e dahi havale etmemiş ve bu hususta bir
kanun boşluğu bırakmamıştır. Buna mukâbil ta‘zîr suçları kapsamına giren veya farklı dönemlerde
oluşabilecek suçlar karşılığında bilinçli olarak hüküm vaz’ edilmemiştir. Bütün bu düzenlemeler bilinçli olarak yapılmıştır. Bu itibarla bilinçli olarak bırakılan bu hukukî boşluklar, ilkten vaz’ edilen cezaların
tarihsel olmadığının ve değiştirilemeyeceğinin bir başka kanıtıdır.
9-Maslahata Riayet Bakımından
Tarihselci yaklaşımın temel argümanlarından birine göre cezalar nüzûl döneminin gerektirdiği maslahatlar esas alınarak teşrî kılınmıştır. Bu cezalar o dönemler itibariyle zecri gerçekleştirecek nitelikteydi. Ama çağımız itibariyle böyle bir iddia ileri sürülemez. Dolayısıyla “maslahat ilkesi” esas alınarak
cezaların çağımızın ve günümüz koşullarına uygun olarak yeniden tanzim edilmesi gerekmektedir.
Bilindiği gibi Hz. Ömer’in, müellefe-i kulûba zekatödemesini durdurması, kıtlık yılında el kesme cezasını uygulamaması, bir mecliste îkâ edilen üç talâkın tamamını geçerli sayması, iştirak halinde bir
şahsı öldüren faillerin tamamına kısas uygulaması gibi tasarrufları bulunmaktadır174. Kimi yazarlara
göre Hz. Ömer, haklarında özel nass bulunmasına ve bu naslarla teâruz etmesine rağmen, bahse
konu uygulamalarında maslahatı esas almıştır175.

168 Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, III, 1821-1822. Krş. Cessâs, Ahkâmu’l-Kur’an, Beyrut, 1993, II, 678-680; İbnü’l-Arabî, Ahkâmu’l-Kur’âniyye,
Beyrut, 1998, II, 213-216; İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm, Kâhire, 1980, II, 106.
169 Âl-i İmrân, 3/97.
170 Müslim, “Hac”, 412; Tirmizî, “Tefsîr”, 5, 15; Nesâî, “Menâsik”, 1; İbn Mâce, “Menâsik”, 2; Dârimî, “Menâsik”, 4; Ahmed b. Hanbel, I,
225, 291, 371, 372, II, 508.
171 Dârekutnî, Sünen, IV, 184; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, X, 21; Muttakî el-Hindî, Kenzü’l-ummâl, I, 193-194.
172 Bkz. Ebû Dâvûd, “Akdiye”, 11; Tirmizî, “Ahkâm”, 3; Nesâî, “Kudât”, 11; İbn Mâce, “Menâsik”, 38; Dârimî, “Mukaddime”, 30; Ahmed b.
Hanbel, I, 37, V, 230, 236, 243.
173 Koca, “İslam Hukukunda Ahkamın Değişimi Üzerine Bazı Düşünceler”, s. 71-73.
174 Şelebî, el-Medhal, 1985, s. 113-114; Kal’acî, Mevsûatü fıkhi Ömer, Beyrut, 1989, s. 79-81, 470-471, 491, 627; Ahmed Emîn, Fecru’lİslâm, yy, 1975, s. 238-239; Şerefüddîn, Abdülazîm, Târîhu’t-teşrîi’l-İslâmî, Bingazi, 1989, s. 108-117; Mahmasânî, Felsefetü’t-teşrî’ fi’l-İslâm, s.
155-159; Devâlibî, el- Medhal, Dımaşk, 1959, s. 305; Mustafa Zeyd, el-Maslaha fi’t-teşrîi’l-İslâmî, s. 31; Köse, “Hz. Ömer’in Bazı Uygulamaları
Bağlamında Ahkâmın Değişmesi Tartışmalarına Bir Bakış”, İslâm Hukuku Araştırmaları, Nisan, 2006, Sy, 7, s. 13-50.
175 Bûtî, Davâbıtu’l-maslaha, s. 127 vd.

Ramazan el-Bûtî bu tür yaklaşımlara yönelik olarak şunları söylemektedir: Kimi yazarların, ‘Hz.
Ömer’in, bazı uygulamalarında nassa muhalif uygulamalar yaptığı’ yönündeki vehimleri doğru değildir. Aksine Hz. Ömer’in bu uygulamları, onun naslara ne denli titizlikle sarıldığının ve nasların dışına
çıkmamak için gösterdiği azamî hassasiyetin somut göstergesidir176.
Onun hırsızlık konusundaki tasarrufu şu şekilde izah edilebilir: Hırsızlık cezasının düzenlendiği ayet,
usûl terminolojisindeki “zâhir” mukabili “nass” kapsamına giren bir ayet olmayıp, aksine tahsise açık
âmm bir lafızdır. Bu ayet nisap miktarını, malın çalındığı mahallin özelliklerini belirleyen ve şüphe
nedeniyle cezanın uygulanmamasını ifade eden hadislerle tahsis edilmiştir. O halde, bu hususları
dikkate almadan salt ayetin zahirine yapışmak isabetli değildir. Hz. Ömer’in, haddi uygulamamasının
gerekçesi şüpheli durumlarda haddin uygulanmamasını âmir hadislerdir. Bu olayda failin çalınan
malda hak şüphesi bulunmaktadır. Çünkü fail bu fiilini kıtlık senesinde gerçekleştirmiş olup, onun açısından bir ızdırar hali söz konusudur. Izdırara maruz kalan bir şahsın mal sahibinin izni olmaksızın,
ızdırar halini giderecek miktarda gıda, deva, para vb. bir malı alması caizdir177.
Hz. Ömer’e ait bu tasarruflar, hükmün tağyîri olarak değil de illet veya şartlarının bulunmaması nedeniyle hükmün askıya alınması şeklinde değerlendirilebilir178. Hatta hırsızlık cezasının uygulanmaması bir ta’lîk de sayılamaz. Çünkü burada bir ızdırar hali mevcut olduğundan, suçun manevî unsuru
bulunmamaktadır. Dolayısıyla suç bütün unsurlarıyla teşekkül etmemiştir. Köse’nin ifadesiyle “ortada
hırsızlık suçu yoktur ki Hz. Ömer o insanları cezalandırsın. İslâm Hukuku, ızdırar halini suçun oluşmasını engelleyen bir unsur olarak gördüğü için ortada cezayı gerektiren bir eylem söz konusu değildir.”179
Bilindiği gibi maslahatı naslara öncelemede Tûfî (716/1316), ifrat görüşüntemsilcisi olarak kabul edilmektedir180 Öyle olmasına rağmen Tûfî dahi cezaların değiştirilmesini önermemiş aksine ibâdât ve
mukadderât kapsamına giren ahkâmda nass ve icmâın temel alınacağını savunmuştur181 Müellif,
kâtil ve mürtedin idamı ile hırsızlık, zina, içki ve kazf hadlerinin uygulanmasının gerekliliği konusunda
nass, icmâ ve maslahat delillerinin tam bir ittifak içerisinde bulunduklarını söylemiştir. Tûfî’ye göre
esasen bu cezaların tatbik edilmesi bizâtihî maslahat çerçevesindedir182.
Bununla birlikte, Tûfî’nin görüşlerine atıfta bulunan ve onu özgür düşüncenin sembolü olarak öğen
Seyyid Bey, Tûfî’nin ağzından şunları söylemektedir: Şu delillerle mütalâalardan anlaşılıyor ki, ibadetler
dışında kalan âdetler, muamelat ve cezalarda maslahatı gözetmek icmâdan daha kuvvetli bir şer‘î delildir. Bunun içindir ki, kıyas ve icmâın şer‘î delil olduğunu kabul etmeyen Zahiriye ve Mutezileye mensup
bazı İslâm âlimleri, maslahatın hüküm koymada şer‘î delil olduğunu kabul etmişlerdir. Bu cihetle her ne
zaman maslahat ile icmâ veya nass çelişirse, maslahat onlara takdim olunur ve buna binaen artık icmâ’

176 Bûtî, Davâbıtu’l-maslaha, s. 128-129.
177 Bûtî, Davâbıtu’l-maslaha, s. 129-131.
178 Kotan, Kur’an ve Tarihselcilik, s. 341.
179 Köse, “Hz. Ömer’in Bazı Uygulamaları Bağlamında Ahkâmın Değişmesi Tartışmalarına Bir Bakış”, İslâm Hukuku Araştırmaları, Nisan, 2006,
Sy, 7, s. 31, 35. Köse’nin, Hz. Ömer’in bahse konu diğer uygulamaları hakkındaki değerlendirmeleri için bkz. agm, s. 48-49.
180 Tûfî’nin görüşlerinin değerlendirilmesi için bkz. Bûtî, Davâbıtu’l-maslaha, s. 178-189; Mustafa Zeyd, el-Maslaha fi’t-teşrîi’l-İslâmî, s. 111181; Koca, “Necmeddin et-Tûfî’nin Maslahat-ı Mürsele Konusundaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi”, Makâsıd ve İctihad, s. 293-316; a. mlf,
Tahsis,s. 272-278.
181 Tûfî, Risâle fi’l-maslaha (Hallâf’ın Masâdiru’t-teşrîi’l-İslâmî adlı eserinin içerisinde), s. 138; Tûfî, “el-Hadîsü’s-sânî ve’s-selâsûn” (Mustafa
Zeyd’in, el-Maslaha fi’t-teşrîi’l-İslâmî adlı eserinin içinde) s. 43; Mustafa Zeyd, el-Maslaha fi’t-teşrîi’l-İslâmî, s. 140.
182 Bkz. Tûfî, Risâle fi’l-maslaha (Hallâf’ınMasâdiru’t-teşrîi’l-İslâmî adlı eserinin içerisinde), s. 141; Tûfî, “el-Hadîsü’s-sânî ve’s-selâsûn” (Mustafa
Zeyd’in, el-Maslaha fi’t-teşrîi’l-İslâmî adlı eserinin içinde) s. 46; Mustafa Zeyd, el-Maslaha fi’t-teşrîi’l-İslâmî, s. 131; Tûfî, “Nass ve Maslahat” (çev.
Kâşif Okur), Kur’an’ın Tarihsel ve Evrensel Okunuşu,s. 228, 232, 240; 243; Aynı yazı için bk, Makâsıd ve İctihad, s. 280, 287, 289; Karadâvî,
Beyyinâtü’l-halli’l-İslâmî, s. 193; Köksal, Teğayyuru’l-ahkâm, s. 49-50.
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veya nassın gereği olan hüküm terk edilerek maslahat ile amel olunmak lazım gelir’.”183 Oysaki yukarıda
da geçtiği üzere Tûfî, ukûbâtta maslahatın naslara önceleneceğini değil tam aksini söylemiştir.
Maslahat, özellikle de hakkında nass bulunmayan meseleler bakımından fıkıh usûlünün esaslı delilleri arasında yer almaktadır184. Şer’î hükümlerin tamamı, esasında kulların hem dünyevî ve hem de
uhrevî maslahatlarını gerçekleştirme üzerine binâ edilmiştir185. Bir başka ifadeyle naslar esasında
maslahatları da barındırmaktadır. Buna rağmen acaba naslar ayrıca maslahat gerekçesine istinaden
değiştirilebilir mi, değiştirilebilirse bunlar hangi tür naslardır, sınırı nedir, bu maslahatları belirleme
yetkisi kime aittir, kriteri nedir, maslahat esas alınacaksa o zaman neden hükümler naslarla bildirilmiştir?…gibi sorular cevap beklemektedir.
Hemen her nassın veya şer’î hükmün, maslahatın îcâbına göre değiştirilebileceği iddiası tarihselci yaklaşımın kabul ettiği isabetli olmayan bir anlayıştır. Şöyle ki; maslahat anlayışı salt insanların görüşlerine
terk edildiğinde, hangi şeyin maslahat olduğu konusunda çok hatalar ortaya çıkar. Bu noktadan hareket
edildiğinde salt cüz’î, bireysel, yöresel, maddî, anlık ve dünyevî şeyler maslahat olarak telakkî edilebilir. Çünkü her bireyin aklî algılama gücü veya öncelikleri farklıdır. Bu nedenle de doğal olarak farklı
bir maslahat anlayışına sahip olacaktır. Oysaki şerîat, maslahatlara çok geniş bir perspektiften bakar.
Onun bakışı maslahatın her yönüyle; cüz’î-küllî, bireysel-toplumsal, yöresel-evrensel, maddî-manevî,
anlık-gelecek (âniye-müstakbeliyye), dünyevî-uhrevî boyutlarını kapsayan kuşatıcı bir bakıştır. Bütün
bu yönleri kuşatan bir maslahat, ancak her şeyi hakkıyla bilen Allah için söz konusu olabilir186.
Hiçbir maslahatın sübut ve delaleti kat’î olan bir Kur’ân ve hadis nassının veya icmâın önüne geçemeyeceği, muârız olamayacağı ve bir değer ifade edemeyeceği, böyle bir maslahatın mülğâ veya
merdûd olduğu konusunda bütün ulemâ görüş birliği içerisindedir187. Çünkü nass ve icmâ ile sabit
olan hükümle bizâtihî maslahat amaçlanmıştır. Yani maslahat, mezkûr hükmün özünde mevcuttur,
çünkü bu hüküm nass veya icmâ ile sabit olmuştur. Böyle bir maslahat hakîkî maslahattır. Çünkü onu
Şâri’ takdir etmiştir veya üzerinde o hususta görüş birliği içerisinde olan müctehidlerin takdiriyle hâsıl
olmuştur188. Maslahatın, Kur’ân, Sünnet ve icmâ ile çeliştiğini iddia etmek Allah’ın kullarının maslahatlarını bilmediğini veya kendilerinin, insanların maslahatlarına olan şeyleri Allah’tan daha iyi bildiklerini
iddia etmek demektir. Böyle bir yaklaşım, Kevserî’ye göre apaçık bir ilhâd durumudur189.
İslâm Hukuku’nda deliller hiyerarşisi çok net olarak ortaya konmuştur. Bu bağlamda, Kur’ân’da insanlar arasındaki uyuşmazlıklarda Allah’ın indirdiği ayetlerle hüküm verilmesi, insanların hevâlarına tâbi
olunmaması emredilmiş190, herhangi bir ihtilaf durumunda, konunun Allah’a ve Peygamberine yani
183 Seyyid Bey, Usûl-i Fıkıh, Cüz II/293-294. Ayrıca bkz. Yavuz, “Maksadî Yorum”, İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, Sy, 8, 2006, s. 61.
184 Geniş bilgi için bkz. Gazâlî, el-Mustasfâ, I, 634-656; Mustafa Zeyd, el-Maslaha fi’t-teşrîi’l-İslâmî; s. 17-64;Seyyid Bey, Usûl-i Fıkıh, İstanbul,
1333, II, 243-312; Hallâf, Masâdiru’t-teşrîi’l-İslâmî, s. 85-103; Devâlibî, el- Medhal, s. 283-314; Şelebî, Ta’lîlü’l-ahkâm, s. 278-329; Ebû Zehra,
Usûl, 256-268, 341-356; Ali Haseballah, Usûlü’t-teşrîi’l-İslâmî, Karaçi, 1987, s. 141-164; Zeydân, el-Vecîz, s. 236-244; Zekiyyüddîn Şa’bân,
Usûlü’l-fıkh (çev. İ. Kâfi Dönmez), Ankara, 1996, s. 168-177.
185 Şâtıbî, el-Muvâfakât, II, 4, 42; İbn Kayyim, İ’lâmu’l-muvakkıîn, III, 5; Seyyid Bey, Usûl-i Fıkıh, II, 250, 290; Ebû Zehra, Usûl, s. 259, 341342, 347-348; Bûtî, Davâbıtu’l-maslaha, s. 47, 69; Ali Haseballah, Usûlü’t-teşrîi’l-İslâmî, s. 141; Zeydân, el-Vecîz, s. 240-241; a. mlf, Mecmûatü
bühûsi’l-fıkhıyye, s. 383.
186 Karadâvî, Beyyinâtü’l-halli’l-İslâmî, s. 192.
187 Gazâlî, el-Mustasfâ, I, 635, 652-653; Bûtî, Davâbıtu’l-maslaha, s. 58, 120; Zerkâ, el-Medhal,I, 122-123. Zerkâ’nın metni şöyledir:(فاذا كان
 ألن معيار المصلحة هوالظر الشرعى، ;) النص قطعيا ال يتصور ان تعارضه مصلحة تقضى خالفهHallâf, Masâdiru’t-teşrîi’l-İslâmî, s. 100; Ebû Zehra, Usûl, s. 259, 265 vd;
Koca, Tahsis,s. 271-272; Yaman, “Makâsıd İctihadının İlkeleri”, Makâsıd ve İctihad, s. 174.
188 Gazâlî, el-Mustasfâ, I, 652-653; Kevserî, Makâlât, Kâhire, 1994, s. 342-343; Hallâf, Masâdiru’t-teşrîi’l-İslâmî, s. 100. Krş. Kevserî, Makâlât, s.
342-343. Hallâf, Masâdir, s. 100 Hallâf’ın ibâresi: ( وهى مصلحة حقيقية عامة بتقدير الشارع او بتقدير المجتهدين متفقين،الن الحكم الذى ثبت بالنص اواالجماع ما قصد به اال المصلحة...).
189 Kevserî, Makâlât, s. 187.
190 Mâide, 5/49; Nisâ, 4/44.

Kur’ân ve Sünnete arz edilmesi191 istenmiştir. Yine, meşhur Muâz hadisi de anlaşmazlık hallerinde
izlenecek prosedürü belirlemektedir. Bütün bu ve benzeri gerekçeler açıkça ictihadın veya maslahatın sübut ve delâleti kat’î naslara öncelenemeyeceğini göstermektedir192. “Mevrid-i nassda ictihada
mesâğ yoktur”193 şeklinde formüle edilen genel fıkıh prensibinin şerhi çerçevesinde194 usulcüler, hem
sübût hem de delâlet bakımından kat’î olan, Kur’ân ayetleri ve mütevâtir sünnet hükümlerinin kesinlikle ictihada konu olamayacağı, ictihad yoluyla ta’tîl ve tebdîlinin mümkün olamayacağı konusunda
görüş birliği içerisindedirler195. Hatta ictihada kapalı bu alanı daha da genişleten bilginler bulunmaktadır196. “Allah ve Rasûlü bir konuda hüküm verdiği zaman, mü’min bir erkek ve bayanın o işi kendi
arzularına göre seçme hakkı yoktur”197 vb.198 naslar bu kuralın dayanağı olarak gösterilmektedir199.
Karadâvî şu görüşlere yer vermektedir: Evlenme, talâk, mîrâs, hadler, kısas vb. hükümler hem sübûtu ve
hem de delâleti kat’î olan naslarla sabit olmuş kesin hükümlerdir. Bu ahkâm, değişime asla konu olamayacak sabit nitelikli hükümlerdir. Öyle ki, dağlar zevâl bulur ama bu hükümler zevâl bulmaz/yürürlükten
kalkmaz. Bu ahkâm, gerek Kur’ân gerek mütevâtir sünnet ve gerekse bütün İslâm bilginlerinin ittifakıyla
böyle kabul edilmiştir. Ne bir akademinin, ne bir kongrenin, ne de bir halife veya devlet başkanının bu ahkâmı ilga etme ve onlardan bir kısmını ta’tîl etme salahiyeti bahse konu değildir. Çünkü bu ahkâm, dinin
küllî esaslarıdır; temelleri ve dayanaklarıdır200. Şatıbî’nin ifadesiyle, insanlığın maslahatlarının esası olan
ve kıyamete kadar değişmeden devam edecek olan ebedî temel ilkelerdir (külliyyetün ebediyyetün)201.
Özetlemek gerekirse maslahat, Fıkıh Usûlü’nün önemli delilleri arasındadır. Şâri’in her hükmü maslahat içermektedir. Maslahat ilkesi, en fazla hakkında nass ve şer’î bir hüküm bulunmayan konularda
câridir. Bunun için de maslahatın naslara ve fıkhın yerleşik kurallarına aykırı olmaması, kat’î olması,
küllî olması, makûl olması ve zarûrî olması gibi şartlar öngörülmüştür202. Hem sübût hem de delâlet
bakımından kat’î olan nasların maslahat düşüncesiyle tağyîri, asla mümkün olmamakla birlikte, zannî
bir nassın kat’î bir maslahatla teâruzu mümkündür. Bu durumda da nassın iptâli değil, tefsîri veya
tahsîsinden bahsedilebilir203.
Hâsılı, bedenî cezaları tertip eden Kur’ân nasslarının tamamı, herhangi bir te’vîl ve tahsîse konu olmayacak kadar müfesser lafızlardır. Bu denli açık naslar karşısında, maslahatla amel etme iddiası hem
anlamsız hem de dayanaktan yoksundur. Ayrıca böyle bir yaklaşım, maslahat değil, salt mefsedettir204.
191 Nisâ, 4/59.
192 Bûtî, Davâbıtu’l-maslaha, s. 118-126.
193 Mecelle, md. 14.
194 Bu genel prensip etrafındaki yaklaşımların geniş olarak ele alındığı bir çalışma için bkz. Pekcan, “Mevrid-i Nass’ta İctihâd’a Mesâğ Yok(mu)
dur?”, İslâm Hukuku Araştırmaları, Sy, 2, 2003, s. 69-84.
195 Âmidî, el-İhkâm, IV, 396, 398; İbn Kayyim el-Cevziyye, İ’lâmu’l-muvakkıîn, I, 52-53; Ali Haydar Efendi (Küçük), Dürerü’l-hukkâm, I, 65-66;
Zerkâ, el-Medhal, II, 1008-1010; Bilmen, Istılâhât, I, 245, 259; İzmirli İsmail Hakkı, İlm-i Hilâf, İstanbul, 1330, s. 218;Bûrnû, el-Vecîz, s. 328331; Köksal, Teğayyuru’l-ahkâm, s. 46-48; Udeh, et-Teşrîu’l-cinâi’l-İslâmî, I, 206; Ebû Zehra, el-Cerîme, s. 282-290; Zeydân, Mecmûatü bühûsi’lfıkhıyye, s. 417; Pekcan, “Mevrid-i Nass’ta İctihâd’a Mesâğ Yok(mu)dur?”, s. 77-81; Yıldırım, Mustafa, Mecelle’nin Küllî Kâideleri, İzmir, 2001,
s. 54-57; Yiğit, “Hermeneutik Yöntem ve Usûl-i Fıkhın Kat’î-Zannî Diyalektiği” Kur’an ve Dil-Dilbilim ve Hermenötik-Sempozyumu, s. 184-186.
196 Pekcan, “Mevrid-i Nass’ta İctihâd’a Mesâğ Yok(mu)dur?”, s. 77-81.
197 Ahzâb, 33/36.
 تبعا لما جئت بهحتى يكون هواهال يؤمن احدكم198 Muttakî el-Hindî, Kenzü’l-ummâl, I, 217; Deylemî, el-Firdevs bi mesûri’l-hitâb, Beyrut, 1986, V, 153.
199 Bkz. Ebû Zehra, el-Cerîme, s. 282-290; Bûrnû, el-Vecîz, s. 328.
200 Karadâvî, el-Hasâisu’l-âmme li’l-İslâm, s. 221.
201 Şâtıbî, el-Muvâfakât, II, 298-299; Karadâvî, el-Hasâisu’l-âmme li’l-İslâm, s. 221.
202 Zekiyyüddîn Şa’bân, Usûlü’l-fıkh (çev. İ. Kâfi Dönmez), s. 171-175; Pekcan, İslâm Hukukunda Gaye Problemi; s. 70-77.
203 Bu konudaki tartışmalar için ayrıca bkz. Koca, İslâm Hukuk Metodolojisinde Tahsis, s. 271-281.
204 Bûtî, Davâbıtu’l-maslaha, s. 118-120; Şelebî, Tatbîku’ş-Şerîati’l-İslâmiyye, 59.
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10-İkâmeler Bakımından
Mehmet Erdoğan, kısas uygulanamadığı durumlarda diyetin, su bulunmadığında abdest yerine teyemmümün, oruç tutmaya engel mazeretli durumlarda fidyenin öngörülmesi gibi, asıl hüküm yerine
“bedel” olarak tertip edilen bazı hükümleri örnek göstererek, gerektiğinde diğer bazı hükümlerin bu
arada nasslarla belirlenen cezaların yerine başka hükümler “ikâme”205 edilebileceğini iddia etmektedir206. Yazarın bu konudaki görüşleri şöyledir: Ebû Hanîfe, hirâbe suç ve cezasını konu edinen ayetin
(Mâide, 5/33) “…yeryüzünde sürgüne gönderin” ile ilgili kısmı, kendi dönemine bakarak ve muhtemelen bu ayetin indiği dönemde hapishane gibi herhangi bir kurumun olmadığını dikkate alarak demiş
ki, biz bu adamları sürgüne gönderirsek gittikleri yerleri ifsat ederler. O yüzden, Ebû Hanîfe bu sürgün
yerine hapis cezasını benimsemiş. Bu, ceza hukukuyla ilgili bir konu. Aynı ceza hukukuyla ilgili el kesme cezası gündeme getirilip bunun bir araç, dolayısıyla bu aracın yerine ikâme edilecek daha başka
araçların olabileceği söylendiği zaman, hiç umulmadık bir şekilde yüksek tepki gösterilmektedir. Yazar, bu hususun ancak ona yüklenen sembolik değerlerle izah edilebileceği düşüncesinde olduğunu
ifade ederek de bu tür cezaların sembolik olduğuna dair kanaatini de belirtmektedir207.
Şimdi bu “ikâme” düşüncesinin ne denli isabetli olduğunu tahlil etmeye çalışalım:
Asıl hükmün meşrû bir nedenle îfâsının mümkün olmadığı durumlarda, bedel olarak tertip edilen
hükümle amel edilmesine kimsenin itirazı olamaz. Ama mazereti olmayan bir şahsın meselâ suyla
abdest alma yerine toprak cinsi bir maddeyle teyemmüm etmesine cevaz veren ne bir nass, ne de
ictihad bulunmaktadır. Aynı şekilde, maktûl yakınlarının rızası olmaksızın veya kısasa engel teşkil
eden bir durum bulunmaksızın asıl ceza olan kısasın diyete çevrilmesi nasıl mümkün olacaktır?
İkâmelerden bizim anladığımız, mükelleften yapılması talep edilen bir hususun aslı ortada dururken,
bununterk edilerek yerinin başka bir tasarrufla doldurulabilip doldurulamayacağı hususudur. Problem
buradadır. Kur’ân ayetlerinde ikâmeler mevcuttur. Meselâ, Mâide sûresi 89. ayetinde yemin keffâreti
olarak yükümlüye ya on fakiri doyurması veya giydirmesi veyahut bir köle azâd etmesi gibi seçenekler sunulmuştur. Kişi bu maddelerden birini seçmede serbesttir208 Yine Bakara sûresi 196. ayetinde,
hastalığı veya başındaki bir rahatsızlık nedeniyle hacda ihram yasağını delen kimseye telâfi için
fidye olarak oruç tutma, sadaka verme veya kurban kesme gibi seçenekler sunulmuştur. Mükellef
bunlardan birini yapma konusunda serbest bırakılmıştır209. Aynı şekilde, ihramlı iken hayvan avlayan
kimseye öngörülen cezalar arasında da bir sıraya uyulması istenmemiş; mükelleften öldürdüğü hayvana denk bir hayvan kurban etmesi veya fakirleri doyurması veyahut da oruç tutması istenmiştir210.
Zekâtı konu alan ayette,211 zekât verilecek sınıfları da bu çerçevede zikretmek mümkündür. Çünkü
zekât mükellefi, bu sınıflardan birine veya bir kaçına zekât vermede tamamen serbesttir. Ama cezaî
müeyyidelerde ikâmeler mevcut değildir. Yani meselâ, ‘hırsıza ya şu ve şu cezalardan birini uygulayabilirsiniz’ şeklinde bir hüküm mevcut değildir. Hal böyle olunca, sarih ayetlerde ve sahih hadislerde
böyle bir ikâme bulunmayınca, hangi gerekçeyle ikâmeden söz edilecektir, bu ikâmeleri kim ve hangi
yetkiyle yapacaktır? Kasten adam öldürme, hırsızlık, zina vb. suçlar için öngörülen cezalar yerine
205 Yazar, bu durumu “ikâme” olarak nitelemektedir. Oysaki bunun terminolojideki karşılığı “bedel” dir. Bkz. Udeh, et-Teşrîu’l-cinâi’l-İslâmî, I,
632, II, 175 vd; Erturhan, Zekat ve Kurban’da Kıymet Ödemesi”, CÜİFD, Sivas, 2006, Cilt. X/1, s. 13-47.
206 Erdoğan, “Kur’an Vahyinin Nüzûl Dönemi Olgusallığıyla İlişkisinin Fıkhî Yorumu”, İslâmiyât, VII (2004), Sy, 1, s. 72-75.
207 Erdoğan, “Zaman ve Mekân Bağlamında Dinî Hükümler”, Güncel Dinî Meseleler İstişare Toplantısı I, s. 136-137.
208 Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, III, 1802; Yaran, “Kefâret”, DİA, XXV, 179-182; Gözübenli, Beşir, “Keffaret”, İslam’da İnanç İbadet ve Günlük
Yaşayış Ansiklopedisi, III, 19-24.
209 Döndüren, Delilleriyle İslâm İlmihali, İstanbul, 1998, s. 597.
210 Mâide, 5/95; Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, III, 1815; Döndüren, Delilleriyle İslâm İlmihali, s. 598.
211 Tevbe, 9/60.

hangi cezalar ikâme edilecektir. Sonradan ikâme denilen bu cezaların asıl cezalara denk olduğuna
kim karar verecektir, sağlamasını kim veya kimler yapacaktır?
Yazarın, “hirâbe” ayetinde geçen212 nefy kelimesini Ebû Hanîfe’nin, “hapis” olarak kabul ettiği gerekçesinden hareketle, ceza hukuku alanında da ikâmeler yapılabileceği yönündeki iddialarına dönecek
olursak, bunun bir ikâme kabul edilmesi mümkün değildir. Ebû Hanîfe’nin bu yaklaşımı teknik ifadeyle
bir te’vîldir. Te’vîl’in de kendine özgü kuralları vardır. Kaldı ki cumhûr, bu lafzın te’vîlini kabul etmemiş ve “nefy” lafzını hakîkî anlamında kullanmışlardır. Buna göre terör suçu kapsamında yolculara
yönelik bir öldürme ve mal soyma cürmü gerçekleştirmeyip sadece dehşet saçan ve onları çeşitli şekillerde korkutan faillerin cezası sürgündür. Bu fukahâya göre bahse konu ayette nefiy lafzını hakîkî
manasından mecaza çevirecek bir “karîne” mevcut değildir. Dolayısıyla yol kesme suçunda, eylemi
sadece yolcular arasında panik ve korku oluşturmakla sınırlı kalan failler sürgün edileceklerdir213.
Ebû Hanîfe’nin, gerekçelerine geçmeden önce İmâm Mâlik’in, failin bu suçu işlediği beldeden uzaklaştırıldıktan sonra başka bir beldede hapsedilmesine hükmettiğini, ayrıca failin sürgün edileceğini
söyleyen fukahânın da söz konusu sürgünün küfür ülkesine mi, yoksa İslâm ülkesine mi yapılacağı
konusunda ihtilaf içerisinde olduklarını214 da ayrıca belirtmeliyiz.
Ebû Hanîfe’nin başlıca gerekçeleri şöyledir:
“Nefy” esasında idam etmek, yok etmek demektir215. Ayette geçen216 nefy, öldürme ve asma mukâbilinde zikredilmiş olduğundan idam manasında olmadığı açıktır. O halde yaşayan bir kimsenin yeryüzünden nefyi ancak hapsetme demek olur ki, Arapçada nefyin bu anlamda kullanıldığı hususunda
ihtilaf yoktur217. Failin suç işlediği yöreden çıkarılarak diğer beldeye gönderilmesine veya İslâm ülkesinden sınır dışı edilmesine de nefy denilebilir; ama her iki durum da sakıncadan uzak değildir218.
Daha açık ifade etmek gerekirse, a) “nefy” lafzı ile suçlunun arz kürenin tamamından çıkarılması
anlaşılıyorsa bu, failin öldürülmesi dışında mümkün değildir. Öldürme cezası, ayette zaten zikredilmektedir. Dolayısıyla “nefy” lafzına öldürme anlamı vererek aynı şeyin ikinci kez tekrarlanması
anlamsızdır. b) Failin İslâm ülkesinden arz-ı küfre sürgün edilmesi şeklinde anlaşılması da doğru
değildir. Böyle bir yaklaşım failin dini konusunda fitneye düşmesi, meselâ irtidat etmesi veya bir müslümanın harbîlere ilhakının tervîc edilmesi gibi tehlikeleri barındırabilir. Bu itibarla bir müslümanın
suçlu da olsa küfür toprağında zecredilmesi yoluna gidilmesi caiz değildir. c) Sürgünle failin başka bir
İslâm ülkesine gönderilmesi kastediliyorsa, bu da caiz değildir. Çünkü bu kez de bu suçlunun oradaki
müslümanlara zararı dokunması, söz konusu olabilecektir. Bütün bu gerekçelere istinaden “nefy”
lafzını hakîkî anlamda değil de, mecazî anlamda kullanmanın bir sakıncası yoktur. Çünkü hakîkî
anlamdan mecazî anlama yönelmemizi gerektirecek her iki anlam arasını da cemeden bir “alâka”
bulunmaktadır. O alâka da “sicn” yani hapistir. Şahsın evinden ve ailesinden ayrı kalması nedeniyle
sicn/hapis de sürgüne benzemektedir. Yani gerek hapis, gerekse sürgün hallerinde suçluyu toplum212 Mâide, 5/33.
213 Kaddûmî, Fâris Abdurrahman, Haddü’s-serika, Kâhire, 1977, s. 266.
214 Bu görüşlerin ayrıntıları için bkz. Cessâs, Ahkâmu’l-Kur’an, II, 573; Mâverdî, el-Hâvi’l-kebîr, Beyrut, 1994, XIII, 355-356; İbnü’l-Arabî,
Ahkâmu’l-Kur’an, II, 99; İbn Kudâme, el-Muğnî, Mekke, 1992, X/307-308; İbn Kudâme el-Makdisî, eş-Şerhu’l-kebîr alâ metni’l-Mukni’ (Muğnî
ile birlikte), X, 308-309; İbn Cüzey, el-Kavânînü’l-fıkhıyye, yy, ty, s. 311; Âlûsî, Rûhu’l-meânî, Beyrut, 1314, IV/6, s. 176; Sâyis, Tefsîru âyâti’lahkâm, II, 581; Şınkîtî, Edvâu’l-beyân, Beyrut, 1995, I, 396.
215 İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, Beyrut, 1990, XV, 336-338.
216 Bkz. Mâide, 5/33.
217 Âlûsî, Rûhu’l-meânî, IV/6, s. 176; Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, III, 1665-1666.
218 Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, III, 1665-1666.
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dan uzaklaştırma ve tecrit etme anlamları (alâka) bulunmaktadır. Mahbûsa, yeryüzünden sürgün
edilmiş “menfiyyün mine’l-ard” da denir. Çünkü o dünyanın güzelliklerinden ve lezzetlerinden yararlanamamakta, akraba ve sevdikleriyle bir araya gelememekte, adeta bir sürgün hayatı yaşamaktadır.
Bu itibarla Araplar “nefy”i hapis anlamında kullanmışlardır. Sâlih b. Abdilkuddûs’un şu şiiri bu iddiaya
mesnet teşkil edecek niteliktedir:

خرجنا من الدنيا ونحن من اهلها فلسنا من االموات فيها وال االحيا
 جاء هذا من الدنيا:اذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا
Dünya ehlinden olduğumuz halde, dünyadan çıktık. Biz orada ne ölü ne de dirilerdeniz. Bir ihtiyaç için
gardiyan bir gün yanımıza geldiğinde çok şaşırdık ve “Bu adam bize dünyadan geldi” dedik219.
Hapis, ceza ile hedeflenen zecr ve topluma zarar vermesini önleme amaçlarını gerçekleştirmeye
elverişli bir cezadır. Dolayısıyla nefyin, hapis olarak anlaşılmasının önünde şer’î bir engel bulunmamaktadır. Bütün bu tartışmalardan, “nefy”le failin yeryüzünden tamamen nefyedilmesi anlaşılır ki,
bu da ancak hapsedilmesiyle mümkündür. Çünkü suçlunun zararının ve tehlikeli halinin önlenmesi,
ancak hapsedilmesiyle mümkündür220.
Zikredildiği üzere, nefy lafzından hapis cezası olarak anlaşılması cumhûrun görüşünü yansıtmamaktadır. Burada usûl ilmi çerçevesinde bir te’vîl yapılmaktadır. Bu te’vîl isabetli veya isabetsiz olabilir.
Yapılan te’vîl göz ardı edilerek, sanki Ebû Hanîfe’nin ayetin hükmüne rağmen, başka bir ceza öngördüğü dolayısıyla nasslarla belirlenen diğer cezaların da başka cezalarla değiştirilebileceği şeklinde
bir izlenim uyandıracak beyanlar isabetli değildir. Kaldı ki Ebû Hanîfe’nin bu görüşü, diğer mezhep
hukukçuları tarafından da tenkit edilmiştir221. Hulâsa, burada bir ikâme değil, te’vîl söz konusudur.
Kaldı ki ikâmelerin naslarla belirlenmesi gerekmektedir. Ne hadlerde ve ne de kısas cezalarında
böyle bir ikâme mevcut değildir.
Bu noktada Osmanlı ceza uygulamasına da değinmekte yarar görüyoruz. Çünkü bazı yazarlar, şer’î
cezalara rağmen Osmanlı’da alternatif başka cezaların uygulandığını iddia etmişler, bununla da bir
anlamda Osmanlı Devleti’nin şer’î hukuku esas alan bir devlet olmasına ve şer’î cezaların mevcudiyetine rağmen, onların yerine başka cezalar “ikâme” ettiklerini ima etmişlerdir. Bu cümleden olarak
Y. Vehbi Yavuz, Abdullah Kahraman’ın eserine atıf yaptıktan sonra222 şunları söylemektedir: Arap
toplumundan farklı bir yapıya sahip olan Osmanlı toplumunda, İslâm’dan önce el kesme ve recm
gibi cezalar bilinmiyordu. Selçuklu ve Osmanlı Devletleri, İslâm Hukuku’nu devlet nizamını sağlamak
üzere devreye sokunca, yönettikleri toplumun yapısını dikkate almışlar ve fıkıhta yer alan had cezalarına alternatif cezalar getirmişlerdir223. Müellif, bir yerde de el kesme cezası yerine, alternatif olarak
uygulanan, küreğe mahkûm etme cezasının el kesme kadar caydırıcı olduğunu iddia etmektedir224.

219 Beytin geçtiği kaynaklar için bkz. Mâverdî, el-Hâvi’l-kebîr, XIII, 355-356; Serahsî, el-Mebsût, IX/135-136; İbnü’l-Hümâm, Fethu’l-kadîr,
V/425; Âlûsî, Rûhu’l-meânî, IV/6, s. 176; Sâyis, Tefsîru âyâti’l-ahkâm, II, 581; Şınkîtî, Edvâu’l-beyân, I, 396; Kaddûmî, Haddü’s-serika, s. 267.
220 Bkz. Serahsî, el-Mebsût, IX, 135-136; Kâsânî, Bedâî’,VII, 95; Râzî, et-Tefsîru’l-kebîr, C. VI, Cüz. XI, s. 171; Zeyleî, Tebyînü’l-hakâik, Bulak,
1315, III, 236; Aynî, el-Binâye, Beyrut, 1990, VI, 475; Âlûsî, Rûhu’l-meânî, IV/6, s. 176; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IV, 114; Sâyis, Tefsîru
âyâti’l-ahkâm, II, 581;Kaddûmî, Haddü’s-serika, s. 267; Udeh, et-Teşrîu’l-cinâi’l-İslâmî, II, 648-650; Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, III, 1665-1666;
Muhammed eş-Şerîf, el-Mebâdiü’ş-Şer’iyye, Beyrut, 1986, s. 84.
221 Bkz. Mâverdî, el-Hâvi’l-kebîr, XIII, 356; İbn Hazm (456), el-Muhallâ, XII/98-100.
222 Kahraman, İslâm’da İbadetlerin Değişmezliği, s. 156-158.
223 Yavuz, “Maksadî Yorum”, İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, Sy, 8, 2006, s. 68-69.
224 Yavuz, “Maksadî Yorum”, İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, Sy, 8, 2006, s. 69.

Osmanlı devletinin ceza hukuku alanında da esas itibariyle İslâm Hukuku’nu uyguladığını belirtmeliyiz. Kanunnâmelerde Kitap ve Sünnet tarafından düzenlenmiş bulunan ve getirmiş olduğu esaslar
fıkıh kitaplarında geniş olarak yorumlanmış bulunan hadd ve kısas suçlarına ait bir hüküm bulunmaz.
Bir başka ifadeyle, Şer’î ceza kuralları fıkıh kitaplarında, örfî ceza kuralları ise, kanunnamelerde yer
almaktadır225. Osmanlı ceza kanunnâmeleri, İslâm Ceza Hukuku’nun hükümlerini değiştirmemiştir.
Kanunnâmelerde tertip edilen cezalar ülü’l-emre tanınan ve ta‘zîr kapsamında yer alan örfî cezalardır.
Böyle bir iddianın, hukuk mantığından yoksun olduğu açıktır. Çünkü hiçbir hukuk sisteminde adam
öldürme, hırsızlık ve zina gibi büyük suçlar karşılığında para cezasının öngörüldüğü görülmemiştir226.
Osmanlı kanun koyucu, Mültekâ gibi bir fıkıh kitabını resmi kod olarak kabul etmiştir. Bu eserde tamamen şer’î hükümler söz konusudur. Ayrıca gerek Osmanlı Arşivleri, gerekse Şer’iyye sicillerinde cezaların bu ve benzeri kitaplardaki hükümlere istinaden verildiği ve uygulandığına dair kayıtlar mevcuttur.
Hatta Tanzimat’ın ilanından sonra dahi bu cezaların kaldırılmadığı sabittir227. Özetle Osmanlı uygulamasında, genellikle bu suçları işleyenlere teorik fıkıh veya fetva kitaplarına uygun cezalar verilmiş, unsurların tam oluşmadığı durumlara failler, ülülemrin ta‘zîr yetkisi çerçevesinde cezalandırılmışlardır228.
11-Uygulamalar Bakımından
Hadd ve kısas kapsamına giren cezaların tarih boyunca uygulanıp uygulanmadığı hususu, bahse
konu hükümlerin değişebilirliği-değişemezliği veya tarihselliği-evrenselliği konusunda önemli bir dayanak teşkil edecektir.
Hz. Peygamber döneminde bu suçlar kapsamına giren ve sübut bulan fiillerin cezalandırıldığı, bu
konuda Hz. Peygamber’in kararlılık içerisinde olduğu açıktır229. Uygulamalara Hulefâ-i Râşidîn döneminde de aynen devam edilmiştir. Bu dönemdeki uygulamalar, bu ahkâmın değişime tâbi olup
olamayacağı konusunda son derece önem arz etmektedir. Hz. Peygamber’in çok yakın arkadaşları
olmaları ve onun methine mazhar olmaları bir yana230 Hulefâ-i Râşidîn aynı zamanda teşrî’ ruhuna,
ahkâmın illet ve gayelerine derin vukûfiyetleri olan müctehidlik ve fakihlik sıfatlarını hâiz mümtaz şahsiyetlerdi231. O nedenle, hangi hükmün hangi illete binâen vaz’ edildiğini, hangi gayeyi istihdaf ettiğini,
geçici mi, ebedî mi olduğunu en iyi onlar biliyorlardı.
Birçok konuda farklı ictihad ve tasarrufları olduğunu bildiğimiz Hulefâ-i Râşidîn’in, ukûbât konusunda, naslara aykırı bir tasarruf ve uygulamalarının bulunmadığı görülmektedir. Irak topraklarını
gazilere dağıtmayıp, harâc karşılığı eski sahiplerinde bırakmak suretiyle, bütün toplumun tamamı
için sürekli bir gelir kaynağı sağlamış olması, müellefe-i kulûba zekatı kesmesi, kıtlık yılında hırsızlık cezasını uygulamaması, bir mecliste îkâ edilen üç talakın tamamını geçerli sayması, mara225 Aydın, Türk Hukuk Tarihi, İstanbul, 2001, s. 209.
226 Akgündüz, Ahmet, “Kanunnâmelerdeki Ceza Hukuku Hükümleri ve Şer’î Tahlili” İslâmî Araştırmalar, Ankara, 1999, XII/1, s. 1.
227 Akgündüz, “Kanunnâmelerdeki Ceza Hukuku Hükümleri ve Şer’î Tahlili”, XII/1, s. 1.
228 Avcı, Mustafa, Osmanlı Hukukunda Suçlar ve Cezalar, İstanbul, 2004, s. 394; Cin-Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi, I, 342.Bu uygulamalar
hakkında ayrıca bkz. Aydın, Türk Hukuk Tarihi, s. 209-213; Akgündüz, “Kanunnâmelerdeki Ceza Hukuku Hükümleri ve Şer’î Tahlili”,XII/1, s.
1-16; Avcı, Osmanlı Hukukunda Suçlar ve Cezalar, s. 197-203, 2320-231, 262-266, 333-343,358-359385-390.
229 Hz. Peygamber döneminde cezaların tatbikine dair bilgi için bkz. Ebû Yusuf, Kitâbu’l-Harâc, Beyrut, 1302, s. 149 vd; Kettânî, et-Terâtibü’lidâriyye, Beyrut, ty, I, 294-313; Afzalurrahman, Sîret Ansiklopedisi (trc. Komisyon), III, 71-76; Atar, Fahreddin, İslâm Adliye Teşkilâtı,Ankara,
1999, s. 47, 57-60.
230 Hz. Ebûbekir hakkındaki hadisler için bkz. Buhârî, “Salât”, 80, Müslim, “Mesâcid”, 28; Tirmizî, “Menâkıb”, 14-16; İbn Mâce, “Mukaddime”,
11; Dârimî, “Fedâil”, 11; Ahmed b. Hanbel, I, 270, 359, III, 18, 478. Hz. Ömer hk. bkz. Buhârî, “Fedâilü ashâbi’n-Nebî”; Müslim, “Fedâilü’ssahâbe”, 22-23; Tirmizî, “Menâkıb”, 17; Ahmed b. Hanbel, I, 55, 171, 182, 187. Hz. Osman hk. bkz. Müslim, “Fedâilü’s-sahâbe”, 26; Ahmed.
b. Hanbel, I, 71, VI, 62, 155, 288. Hz. Ali hk. bkz. Buhârî, “Fedâilü ashâbi’n-Nebî”, 9; Tirmizî, “Menâkıb”, 20; İbn Mâce, “Mukaddime”, 11;
Ahmed. b. Hanbel, I/99, 170, 177, 179, 182, 184, 185, II/284.
231 Bilmen, Istılâhât, I, 334-335, 350-351, 441-442; Karaman, İslâm Hukuk Tarihi, İstanbul, ty, s. 115, 120-142.
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zu’l-mevtte (ölüm hastalığı) verilen talakı geçerli saymaması, bir şahsın müşterek kâtillerinin tamamına kısasla hükmetmesi vb. birçok tasarruf ve ictihadları bulunan232, daha da ötesi bazı ayetler
onun isteği doğrultusunda nâzil olan gerek Hz. Peygambere yakınlığı, gerekse ashap içerisindeki
konumu itibariyle müstesnâ bir farklılığı bulunanHz. Ömer’in, hudûd ve kısas konularında herhangi
bir tebdîl ve tağyire başvurmaması aksine, sübut bulan bir suç karşılığı cezayı uygulamakta titizlik göstermesi, naslarla tertip edilen müeyyidelerin değişime konu olamayacaklarının ve tarihsel
olmadıklarının somut göstergeleri arasındadır233. Şayet cezalar değişmeye konu olsalardı veya
tarihsel olmuş olsalardı şu veya bu şekilde Hulefâ-i Râşidîn döneminde, özellikle de Hz. Ömer
döneminde mutlaka bir değişiklik vâki olurdu. Çünkü yukarıda sayılan özellikleri hâiz olmaları ve
ayrıca yürütmenin başında olmaları hasebiyle, böyle bir tasarrufa sahip olma öncelik ve ayrıcalıkları bulunmaktaydı; ama biz görüyoruz ki ne Hz. Ebûbekir, ne Ömer, ne Hz. Osman ve ne de Hz.
Ali dönemlerinde böyle bir ictihad ve uygulama görülmemiştir234.
Tabiûn fukahâsı da birçok hükmü ta’lîl etmelerine ve maslahatla amel etmelerine rağmen, asla ukûbâtın tağyir edileceğine dair görüş ortaya atmamışlardır. Fıkhî mezhepler döneminde de aynı düşünce hâkimdir235. Ömer b. Abdülazîz (101/720), valilerine gönderdiği bir genelgede, hadd cezalarının
uygulanmasının, namaz ve zekat ibadetlerinin ifasından farksız olduğunu ifade etmesi236 meseleye
ışık tutması açısından son derece önemlidir. Esasen, tarih boyunca da cezaların infazı ibadet olarak
telakkî edilmiştir237.
Tarih içerisinde kurulan İslâm devletlerinde238 ve özellikle de altı asır hükümran olan sürdüren Osmanlı İmparatorluğunda hiçbir fakih, cezaların değiştirilmesini veya tarihselliği iddiasında bulunmamıştır. Aksine, gerek hadd gerekse kısas cezaları şer’î ceza hukukuna göre uygulanmış, ta‘zîr cezalarında ise, örfî hukuk yani padişahların ferman ve kanunlarından oluşan hukuk esas alınmıştır239.
Örfî hukuk kuralları oluşturulurken de bu kuralların şer’î hukuka uygunluk arz etmesine olabildiğince
itina gösterilmiştir240.
12-Alternatif Gösterilen Cezalar Bakımından
Bilindiği üzere tarihselci yaklaşıma göre İslâmî cezalar nüzûl ortamının dönemsel şartları dikkate
alınarak vaz’ edilmiştir. O dönemde hapis diye bir ceza da yoktu. O çağ veya çağlara ait ortam ve
şartlar günümüz için geçerli olmadığından, aynı cezaların çağımızda tatbik edilmesi uygun değildir.

232 Şelebî, el-Medhal, s. 113-114; Kal’acî, Mevsûatü fıkhi Ömer, s. 79-81, 470-471, 491, 627; Ahmed Emîn, Fecru’l-İslâm, s. 238-239;
Şerefüddîn, Târîhu’t-teşrîi’l-İslâmî, s. 108-117; Mahmasânî, Felsefetü’t-teşrî’ fi’l-İslâm, s. 155-159; Mustafa Zeyd, el-Maslaha fi’t-teşrîi’l-İslâmî, s. 31.
233 Bilmen, Istılâhât, I, 441-442; Karaman, İslâm Hukuk Tarihi, s. 124-126.
234 Bkz. Mahmasânî, Türâsü’l-hulefâi’r-râşidîn, Beyrut, 1984, s. 207-298; Kal’acî, Mevsûatü fıkhi Ebîbekr, Beyrut, 1994, s. 79-84; 107-108;
119-121; 133, 142-143, 197-198, 248; a. mlf, Mevsûatü fıkhi Ömer, s. 103-107, 273-276, 348-356, 358-359, 428-431, 480-482, 495-497,
709; a. mlf, Mevsûatü fıkhi Osman,Beyrut, 1983, s. 52-53, 98-105, 119-123, 149-150, 164-165, 169, 173; Gâlib el-Kureşî, Evveliyyâtü’l-Fârûk
fi’l-idâre ve’l-kadâ,Beyrut, 1990, I, 264-276; Şelebî, Ta’lîlü’l-ahkâm, s. 35 vd; Behnesî, Tatbîku’l-hudûd,Kâhire, 1988, s. 293-329; Atar, İslâm
Adliye Teşkilâtı, s. 65, 67, 80, 82.
235 Şelebî, Ta’lîlü’l-ahkâm, s. 72 vd; Behnesî, Tatbîku’l-hudûd,s. 331-352.
236 »كتب عمر بن عبد العزيز «ان اقامة الحدود عندى كاقامة الصالة والزكاةİbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ, Beyrut, 1985, V, 378; Kotan, Kur’an ve Tarihselcilik, s. 316.
237 ( )فان إقامة الحد من العباداتİbn Teymiye, Mecmûu fetâvâ, XXVIII, 329-330; Ebû Zehra, el-Ukûbe, Kâhire, ty, s. 61-62; Karadâvî, el-İbâdetü fi’l-İslâm,
Kâhire, 1985, s. 52; Muhayzîf, Der’u’l-ukûbâti bi’ş-şübühât, Riyad, 1414, I, 51.
238 Abbâsî halifesi Hârûn Reşîd’in talebi üzerine devletin maliye sistemine ilişkin telif ettiği eserinde Ebû Yusuf (182/798), ukûbât konusunda
Hz. Peygamber’den-Abbâsîlere kadar döneme ilişkin ukûbâta ilişkin esas ve uygulamalara da yer vermiştir. Bkz. Ebû Yusuf, Kitâbu’l-Harâc, s.
149-186.
239 Aydın, Türk Hukuk Tarihi, s. 67-71; Cin-Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi, İstanbul, 1990, I, 337-338. Osmanlı Devleti’nin Ceza Hukuku Sistemi
ve uygulamalarıyla ilgili geniş bilgi için bkz. Mustafa Avcı, Osmanlı Hukukunda Suçlar ve Cezalar, Gökkubbe Yayınları, İstanbul, 2004.
240 Aydın, Türk Hukuk Tarihi, s. 73-77; Cin-Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi, I, 337-347.

Gerek müslüman tarihselcilerin, gerek modernist düşünceye mensup müslüman bilginlerin, gerekse
bedenî cezaya karşı çıkan diğer müslüman veya gayri müslim tüm hukukçu ve bilim adamlarının
öngördükleri yegâne ceza hapis cezasıdır241.
Hapis cezasının ne denli caydırıcı olduğu, İslâm Hukuku’nun öngördüğü bedenî cezaların yerini tutup
tutamayacağı yönündeki tartışmalara girmeden,242 konuya ilişkin olarak kısaca şunları söyleyebiliriz:
Hapis cezası, nüzûl dönemi Arap toplumunda bilinen ve uygulanan bir ceza şekliydi. Bu günkü anlamda
hapishaneler mevcut olmamakla birlikte, Cahiliye Arap toplumunda hapis cezası da mevcuttu. Suçlular
genellikle evlerde kaçmalarını önlemek amacıyla, zincire vurulmak suretiyle hapsediliyorlardı. Mekke’de “Dâru’n-Nedve” isimli şehir parlemantosu, belli suçlar karşılığında, sınırlı hapis cezası uygulamaktaydı243. Yine Hîre krallarının suçlular için inşa ettikleri hapishaneleri mevcuttu. Güney Arabistanda
ise hapishaneler kralların sarayları, kaleler ve sağlam yapılı kamu binaları içerisinde bulunmaktaydı244.
Aynı şekilde, Yemen ve Gassaniler tarafından inşa edilen hapishaneler mevcuttu. Bu hapishanelerin
özel güvenlik görevlileri de bulunmaktaydı. Bunlar hapishanelerde bekçilik yapıyorlardı245 Bu itibarla bu
dönemde hapis cezasının bilinmediği veya hapishanelerin mevcut olmadığı iddiaları temelsizdir.
Hapis, İslâm hukukunda meşrû bir ceza olup, hukukîliği ayet246 ve hadislere247 dayanmaktadır248. Hz.
Peygamber’in bazı sanıkları ihtiyaten hapsettiği249 bilinmektedir250. İslâm’ın ilk dönemlerinde suçluların genellikle ev, mescid, dehliz vb. mekânlarda alıkonuldukları görülmektedir251. Yani ilke olarak
hapis cezası, İslâm öğretisinde mevcut gören bir müeyyide türüdür. Şu kadar var ki, hapis cezasının
kurumsallık kazanması Hz. Ömer devrinde gerçekleşmiştir. Nüfusun ve suçların artışına paralel olarak ihtiyaç duyulması üzerine Hz. Ömer, Safvân b. Ümeyye’nin evini satın alarak hapishaneye dönüştürmüştür252. Hz. Ali de, daha önce yapılan hapishanelerden hırsızların rahatlıkla kaçmaları üzerine
“Mahîs veya Muhayyes” isminde daha muhkem bir hapishane yaptırmıştır253. Zaman içerisinde, İslâm
hukuk sisteminde hapis ceza teorisi oluşmuş, bu cümleden olarak suç ve suçlunun özelliğine göre
241 Geniş bilgi için bkz. Udeh, et-Teşrîu’l-cinâi’l-İslâmî, I, 732-740; Şelebî, Tatbîku’ş-Şerîati’l-İslâmiyye, s. 100-101; Hûlî, “el-Hudûd fi’l-İslâm”,
Mecelletü’l-Câmiati’l-İslâmiyye, s. 150; Ukâz, Felsefetü’l-ukûbe, s. 353; Kutub (Muhammed), Havle Tatbîki’ş-şerîa, s. 94; Ali Muhammed Ca’fer,
Felsefetü’l-ukûbât, Beyrut, 1997, s. 186-192; Demir, Kur’an Tefsirinde Tarihselci Yöntem, s. 194; Hülagu, Metin, İslam Hukukunda Hapis Cezası,
Kayseri, 1996, s. 9.
242 Hapis cezasına yöneltilen başlıca eleştirileri şöyle sıralamak mümkündür:
1-Devlet Bütçesine Önemli Yük Getirmesi ve Üretime Katkıyı Engellemesi, 2-Caydırıcılıktan Yoksun Bulunması ve Suç Okulu Haline Gelmesi, 3Suçlunun Otoritesini Artırması, 4-Sorumluluk Duygusunu Öldürmesi, 5-Mahkûmların Sağlıklarını Bozması, 6-Ahlakî Dejenerasyona Neden Olması,
7-Haksız İnfazlara Zemin Oluşturabilmesi, 8-Suçla Ceza Arasında Uygunluk Bulunmaması, 9-Ailelerin Perişan Olması. Geniş bilgi için bkz. Udeh,
et-Teşrîu’l-cinâî, I, 732-740; Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, V, 3472-3473. Krş. Beccaria, Suçlar ve Cezalar(trc. Muhiddin Göklü), İstanbul, 1964,
s. 158, 210-214; Karakoç, Sezai, İslâm, İstanbul, 1975, s. 66-67; Erturhan, İslâm Ceza Hukuk Etrafındaki Tartışmalar, s. 242-254; Avcı, Hukuk
Tarihimizde Hapis, s. 238-244.
243 Hülagu, İslam Hukukunda Hapis Cezası, s. 10.
244 Cevad Ali, el-Mufassal, V, 587-589; Ali Muhammed Ca’fer, Felsefetü’l-ukûbât, s. 180-182.
245 Ali Muhammed Ca’fer, Felsefetü’l-ukûbât, s. 181.
246 Nisâ, 4/15; Yusuf, 12/25, 32-33, 35-36, 41-42, 100; Şuarâ, 26/29.
247 Masum bir kişiyi öldürenin idam edileceğini, tutan failin ise hapsedileceğine dair rivayetler hakkında bkz. Abdurrezzâk, el-Musannef, IX,
427; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, VI, 407; Dârekutnî, Sünen, III, 139-140; Şevkânî, Neylü’l-evtâr, VII, 30.
248 Ayrıca bkz. İbn Ferhûn, Tebsıratü’l-hukkâm, Beyrut, 1995, II, 231.
249 Bkz. ( )أن رسول اهللصلى اهلل عليه وسلمحبس ناسا في تهمةBuhârî, “Salât”, 76, “Husûmât”, 7-8; Ebû Davûd, “Akdiye”, 29, “Hudûd”, 11; Tirmizî, “Diyât”,
20; Nesâî, “Sârik”, 2; Ahmed b. Hanbel, V, 2.
250 Kettânî, et-Terâtibü’l-idâriyye, I, 294 vd.
251 Kettânî, et-Terâtibü’l-idâriyye, I, 297; Atar, İslâm Adliye Teşkilâtı, s. 220.
252 Geniş bilgi için bkz. Zeyleî, Tebyînü’l-hakâik, IV, 179-182; İbn İbn Kayyim el-Cevziyye, et-Turuku’l-hükmiyye, Beyrut, ty, s. 114 vd; İbn Ferhûn,
Tebsıratü’l-hukkâm, II, 231; Abdülazîz Âmir, et-Ta’zîr, s. 361-364; Behnesî, el-Ukûbe, Beyrut, 1983, s. 204 vd; Ali Muhammed Ca’fer, Felsefetü’lukûbât, s. 183; Bardakoğlu, “Hapis”, DİA, XVI, 54-64; Şekerci, Ta’zir Suçları ve Cezaları, İstanbul, 1996, s. 118 vd; Atar, İslâm Adliye Teşkilâtı,
s. 219-221; Hülagu, İslam Hukukunda Hapis Cezası, s. 15-25.
253 Kettânî, et-Terâtibü’l-idâriyye, I, 297; Atar, İslâm Adliye Teşkilâtı, s. 220-221; Hülagu, İslam Hukukunda Hapis Cezası, s. 22-23.
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muvakkat ve müebbed şeklinde iki tür hapis cezası belirlenmiştir. Muvakkat süreli hapis cezalarının
en az müddeti 24 saat, süresiz hapis cezasının en uzun süresi de ölünceye kadardır254.
Şayet bu suçlar karşılığı hapis cezası öngörülmüş olsaydı köşkler, saraylar, kaleler vb. muhkem binalar inşâ eden dönemin insanları şüphesiz en muhkem hapishaneleri de inşâ ederlerdi, hem de bunu
bir ibadet vecdi içerisinde yaparlardı. Ama Şâri’, söz konusu suçlar karşılığı hapis cezasını elverişli
ve uygun bulmamış; bu suçları işleyen faillerin zecrinin tertip edilen hadd ve kısas cezalarıyla mümkün olacağına hükmetmiştir. Yani Şâri’in muradı böyle tecelli etmemiştir. Sonuç olarak, bahse konu
bedeni cezaların tarihsel olduğu iddiaları dayanaktan yoksundur.

Değerlendirme
İslâm tarihselciliğinin temel argümanı ahkâmı bir sorun olarak görmesi ve bunu tarihselcilikle aklîleştirmesidir. Bu görüşün temsilcilerine göre Kur’ân naslarının taşıdığı
hükümler, belli zaman ve mekan şartları ile sınırlıdır. Bu hükümler, belli sebeplere
dayalı olarak indirildiği için bu sebepler yok olunca hükümler de yok olacaktır. Dolayısıyla Kur’ân hükümleri bütün zaman ve mekanları kapsayacak nitelikte değildir. Bu
nedenle de çağdaş toplumların ihtiyaçlarını karşılamada yeterli olamaz255. Bu problemin çözümü bu ahkâmın çağın icaplarına göre değiştirilmesinden geçmektedir.
Hermenötik, geleneksel usulün tamamen dışında bir anlama yöntemi önermekte ve zımnen Kurân’ı
anlamak isteyen insanın, onu vahyeden Allah’tan daha iyi anlayabileceğini, duruma göre Allah’ın
muradından farklı bir murad üretebileceğini telkin etmeye çalışmaktadır. Bunun ne anlama geldiği
konusu çok önemlidir: Kesinlikle hermenötik, İslâm fıkıh usûlündeki ictihad değildir. Hermenötik, eğer
Allah Kur’ân aracılığıyla bir ictihadda bulunmuşsa, insanın da Kur’ân’dan hareketle Allah’ın ictihadına
aykırı bir ictihadda bulunabileceğini iddia emektedir256.
Tarihselci akımın arka planı ve gayesi bir tarafa, sarih naslarla tayin edilen İslâmî cezaların tarihselliği
iddialarına karşı şunlar söylenebilir:
Hadd ve kısas kavramlarında ifadesini bulan bedenî cezalar, doğrudan ilmine sınır olmayan; mazî,
hal ve gelecek nezdinde aynı olan Allah tarafından belirlenmiştir. Allah, bunların belirlenmesini Peygamberine dahi havale etmemiştir. Kur’ân’da ceza öngörülmeyen ve suç sayılan çok sayıda fiil vardır.
Bahse konu cezalar tarihsel olsaydı ya Kur’ân’da yer almaz veya sonradan hükümleri ortadan kaldırılır veya yerlerine başka cezalar tertip edilirdi.
Hudûdullaha dair ahkâmı belirleyen naslar, iki kişinin dahi üzerinde ihtilaf edemeyecekleri ve etmedikleri Kur’ân’ın aslı mesâbesinde sarih, sübut ve delâletleri kat’î olan müfesser ve muhkem naslardır.
Hadd ve kısas cezaları vahiy süreci içerisinde ne Allah, ne de Peygamber tarafından değiştirilmemiş;
icra makamındaki Hz. Peygamber’in sübut bulan aynı suç karşılığında farklı cezalar uyguladığı ol254 Abdülazîz Âmir, et-Ta’zîr, s. 366-379; Udeh, et-Teşrîu’l-cinâî, I, 694-699; Avvâ, Fî usûli’n-nizâmi’l-cinâi’l-İslâmî, s. 277-279; Ali Muhammed
Ca’fer, Felsefetü’l-ukûbât, s. 193-194; Ukâz, Felsefetü’l-ukûbe, s. 353-356; Şekerci, Ta’zir Suçları ve Cezaları, s. 118 vd; Avcı, Mustafa, Hukuk
Tarihimizde Hapis, Ankara, 2014, s. 65-86.
255 Yunus Vehbi Yavuz, “Sebep-İllet-Hikmet Açısından Kur’an Hükümlerine Bir Bakış”, Kur’an’ı Anlamada Tarihsellik Sorunu Sempozyumu, s. 59;
Kotan, Kur’an ve Tarihselcilik, s. 315.
256 Bulaç, “Kur’an’ı Okuma Biçimi Olarak Hermenötik”, İslâmî Araştırmalar, Ankara, 1996, C, 9, Sy, 2, 117.

mamıştır. Ayrıca, gerek ayetlerde, gerekse hadislerde haddlerin infazı konusunda titizlik gösterilmesi
istenmiş, hatta bu ibadet kapsamında görülmüştür.
Peygamber’in getirdiği hükümlerin hem müfessiri hem de uygulayıcısı durumunda olan sahabeden,
özellikle onların müctehid olanlarından haddlerin tağyir ve tebdiline dair en küçük bir ima dahi gelmemiş, aksine onlar suç sübut bulup infazı kaçınılmaz olunca, büyük bir hassasiyetle bu ahkâmı infaz
etmişlerdir. Tarih boyunca da uygulama böyle olmuştur.
Müslüman tarihselciler Kur’ân ve Sünnet ile belirlenen cezaların başka cezalarla değiştirilmesini
önermektedirler. Bu ceza genellikle hapis cezadır. Fakat bu yaklaşım birçok açıdan isabetli değildir:
a) Öngörülen bu ceza veya cezaların, naslarla belirlenen cezalara denk olduğunu kim veya kimler
olacaktır?
b) Bu cezanın hadd cezalarının sağladığı zecre denk olduğunun kıstası, kriteri ne olacaktır?
c) Bu cezaları belirleyenler veya bu cezaları hadd cezalarına denk görenler, yetkiyi kimden ve ne
hakla alacaklardır? Meselâ kısasın, el kesmenin, yüz kırbacın karşılığı kaç yıl hapis olacaktır? İnsan
bunu belirlemede kendisini Allah’ın yerine koyabilir mi?
İslâm Hukuku’nun karakteristik özellikleri, dinamikleri açısından ceza hükümleri tarihsel değil, evrenseldir. Bazı Kur’ân hükümlerinin ertelenmesi ya da yerlerinin değiştirilmesi karşısında dahi Kur’ân’da
çok şiddetli ifadeler kullanılmaktadır. Hal böyle olunca, bu hükümlerin tamamıyla ilgili döneme ait
olduğunu iddia edip yerlerinin çağdaş müeyyidelerle doldurulabileceği yönündeki görüşlerin doğurabileceği sonuçlar iyi hesap edilmelidir.
Bu akımın savunucuları tarafından tarihselcilik eğiliminde temellendirmenin kriteri olabilecek somut
bir yöntem sunulamamakta, Makâsıd-ı Şâriin bunu gerektirdiğini iddia etme dışında bir şey söylenememektedir. Hermenenötik yöntemin ise geleneğin ana yönelim ve kabulleriyle uyumlu hale gelmeden ümmet nezdinde kabulü beklenmemelidir257.
Hâsılı tarihselci düşüncenin genelde ahkâmın özelde hadd ve kısas cezalarının tarihsel olduğu iddiaları her açıdan mesnetten yoksundur. Bundan da ötesi, dış patentli Müslümanları modern dünya
düzenine uydurmayı ve dinde reformu hedefleyen dış patentli siyasî bir projedir. Böyle bir yaklaşımın
sadra şifa olmayacağı açıktır.

257 Apaydın, Yunus, “Fıkıh Usulünün Kabulleri ve Tarihselcilik”, Dinî Hükümlerin Kaynağı ve Dinî Metinlerin Anlaşılması, s. 364.
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Abstract
In this paper, the historicist approach to fiqh and especially Islamic criminal law will
be summarised, and historicist Muslim scholar’s claims about the historicity of the
hadd and qisas punishments will be discussed. Thereafter, these claims will be analysed by scientific methods in pursuant of the dynamics of Islam and fiqh.
The claims about the historicity of the provisions of Islamic criminal law including the dogmas of
Qur’an and hadith will be analysed under the topics below:
a- In respect of the wisdom of Allah
b- In respect of the concepts of Haqq, hududullah (limits drawn by Allah) and the provisions of taabbüdî (worship).
c- In respect of the reasons of the revelation of the penal provisions
d- In respect of the switch of the time
e- In respect of the penalties implemented before Islam
f- In respect of the penal policy
g- In respect of the observance of maslahat
h- In respect of claims of submission
i- In respect of the practice
j- In respect of the alternative penalty (imprisonment)
The paper concluded with an overview.
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ملخص
سيتم في البحث أوال تلخيص مناهج المذهب التاريخية في الفقه عامة وفي القانون الجنائي اإلسالمي
خاصة ،وعرض األسباب األساسية التي يدعيها العلماء المسلمون التأريخيون حول تأريخ عقوبتي
«الحد والقصاص» ،ومن ثم سيتم تحليل هذه االدعاءات في إطار مقومات اإلسالم والفقه وفق
األساليب العلمية.
سيتم دراسة االدعاءات حول تاريخانية أحكام القانون الجنائي اإلسالمي بما فيه من نصوص القرآن واألحاديث المتعلقة
بها تحت العناوين التالية:
 ١ـ من حيث علم اهلل
 ٢ـ من حيث مصطلح الحق وحدود اهلل واألحكام التعبدية
 ٣ـ من حيث خصوصية أسباب النزول والورود لألحكام الجنائية
 ٤ـ من حيث تغير الزمن
 ٥ـ من حيث العقوبات المطبقة قبل اإلسالم
 ٦ـ من حيث السياسة العقابية
 ٧ـ من حيث الرعاية بالمصلحة
 ٨ـ من حيث ادعاءات إثبات وقائع الدعوى
 ٩ـ من حيث التطبيقات
 ٠١ـ من حيث عقوبة الحبس
سأختم البحث بتقييم عام.
وتقبلوا بقبول قائق االحترام.

Prof. Dr. İbrahim Ben Daoud1

 براهيم بن داود. د.أ
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Giriş
Eski zamanlardan bu yana toplumlar suçu ortadan kaldırmaya çalışmışlardır. Suça
karşı toplumsal reaksiyonun ilk görünümleri intikam ve ferdî öç alma duygusu iken
cezalandırma, bu suça karşı tepki olarak ortaya konan ilk fiil olmuştur. Daha sonra
intikam, kabilenin kabul edip benimsediği bir toplumsal reaksiyon haline gelmiştir.
Hâkimiyet, halk ve toprak parçası şeklindeki üç unsuru ile birlikte devlet kavramının
gelişmesinden sonra cezalandırma, kanunî bir araç olarak ortaya çıkmıştır. Bu ceza,
suçlunun muhakeme edilmesinden sonra, suçluya devlet tarafından uygun görülen
bir acı verme yöntemi olarak benimsenmiş olup, işlenen suça uygun düşecek miktar
ile sınırlı bir şekilde devletin maslahatını temsil ediyordu. Yasama kurumları belirli
fiilleri suç sayarak bunlara belirli miktarlarda cezalar takdir ediyor, yargı organı âdil
bir yargılama ve uygun görülen cezanın verilmesi işlemini yürütüyordu.
Suç, toplumun yaşadığı bozulmayı yansıtır ve topluma ârız olan kusuru, toplumun karışık gerçeğini
betimler. Zira kamuya ve özel şahıslara ait haklar sürekli bir saldırıya konu olmuştur. Bu durum, söz
konusu hususu azaltmak veya uygun ve tam bir tarzda çözümlemek için bazı çabaların harcanmasını
gerektirmiştir.
Bu durum, hem ulusal hem de uluslararası çapta suç siyasetine ilişkin programlar üzerinde odaklanan
gelişmiş çözümler ortaya koymayı zorunlu kılmakta, suç ve ceza siyaseti ile korunma siyaseti üzerinde
tekrar düşünmeyi gerektirmektedir. Hatta, ceza felsefesi üzerinde bile yeniden düşünmek gerekir. Bu
durum, canlı ve önemli bir bilim olarak görülen suç antropolojisine önem verilmesi anlamına da gelmektedir.1 Bu bilim dalı, bir kimseyi suç işlemeye yönlendiren özsel olan ve olmayan bütün durumları
biyolojik, fizyolojik, fiilî ve psikolojik olarak incelemektedir. Bir başka deyişle bu bilim dalı, gelişen bütün
sebepleri, bunların nasıl çözümleneceğini, sınırlarını açık bir bilimsel üslupla ele alan bir bilim dalıdır.2
Uluslararası ceza adaletine ilişkin ilkeleri yerleştirmek, şüphesiz ki en büyük hedefi gerçekleştirme
ideali olmuştur. Bu en büyük hedef ise, insan haklarının korunması ve gözetilmesi, adalet karşısında
mümkün olan en üst seviyede eşitliği gerçekleştirmek, fertlerin hakları ve hürriyetlerine zarar vermeye katkısı olan veya bunun için çalışanları takip edip cezalandırma idealini gerçekleştirmektir.
İnsan toplulukları, bir takım unsurlar üzerinde ayakta durur ki, bunların en bârizi güvenliktir. Çünkü
güvenlik olmaksızın gelişme ve ilerleme gerçekleşemez. Görüldüğü kadarıyla, caydırma unsurunun
bu konuda bâriz bir rolü bulunmaktadır. Çünkü bunun olmaması halinde, genel bir anarşi söz konusu
olmakta, doğru yoldan sapma ve farklı farklı yollara bölünme görüntüleri ortaya çıkmaktadır.
1 İnsana ilişkin bilimsel bir araştırma olarak belirttiğim çalışma için bkz. Muhammed Abbas İbrahim, Bi’l-antrubulucya (ilmi’l-insân), Dâru’l-meârif
el-Câmiiyye, İskenderiye, 2006, s. 5.
2 Bütün bunlar, bu hususlara uluslararası önem verilinceye kadar sürmüştür. Buna ilişkin pek çok kongreler, antlaşmalar, uluslararası kuruluşlar kurulmuştur.
Bunların en önemlisi “uluslararası ceza hukuku birliği” (1880) olup sonradan bunun yerini ceza hukuku uluslararası cemiyeti almıştır. (1924).
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Bu yüzden İslam şeriatı, suçu kökünden azaltmak için gerçekçi bir teori ortaya koymuştur. Bu, günümüzdeki beşerî kanunlarda yer alan monolitik ve yüzeysel bir bakış açısı değildir. İslam toplumu,
sapmadan uzaklaştıran hadler ve tazir cezaları ile gelişmiş bir nizam ortaya koymuştur.
İşte böylece İslam Ceza Hukuku, birbirini tamamlayan boyutlarıyla toplumsal, psikolojik, ruhi ve maddî boyutları bir araya getirerek bundan her zaman ve mekânda bizleri güvenliğin güzel noktalarına
ulaştıracak bir kanun yapmıştır.
Uluslararası ceza adaletine ilişkin ilkeleri yerleştirmek, şüphesiz ki en büyük hedefi gerçekleştirme
ideali olmuştur. Bu en büyük hedef ise, insan haklarının korunması ve gözetilmesi, adalet karşısında
mümkün olan en üst seviyede eşitliği gerçekleştirmek, fertlerin hakları ve hürriyetlerine zarar vermeye katkısı olan veya bunun için çalışanları takip edip cezalandırma idealini gerçekleştirmektir. Haklar
ve bunların korunmasının “uluslararası insan hakları beyannamesi” diye isimlendirilen şey ile sınırlandırıldığı görülmektedir. Bunun başlangıcı, dünya çapında insan haklarının ilan edilmesi, ardından
iki uluslararası antlaşma ve bunun dışında başka özel bölgesel antlaşmalardan itibaren başlamıştır.
Ancak temel Roma anlaşması, ancak uluslararası insan hakları beyannamesinin ilan edilmesinden
yarım asır sonra, insanlık bu zaman zarfında savaşlar, anlaşmazlıklar, savaş suçları ve insan haklarının çiğnenmesine şahit olduktan sonra 1998 yılında çıkarılabilmiştir.
Çalışmanın Amacı
Bu çalışma, insan haklarının korunmasının sağlanması konusunda söz konusu olan araçlar ve
yapıların varlığı ve bunların işlevine ilişkin bakış açılarını netleştirmeyi hedeflemektedir. Bu, bu
varlıkların, kuruluş amaçlarını gerçekleştirme konusunda ne derece ciddî ve işlevsel olduklarını
ortaya koymak içindir.
İzlenen Yöntem
Bu araştırmada farklı hukukî metinlerin ve olayların analizi yöntemi uygulanmıştır. Bütün bunlar,
uluslararası ceza siyasetinin gerçek anlamını ve insan haklarının korunmasındaki rolünü ortaya
çıkarmak içindir.
Sorun
Burada ele alınacak sorun, uluslararası ceza kanununun veya uluslararası ceza adaletinin uluslararası siyasetten ve süper güçlerin dikte ettiği hususlardan ne ölçüde etkilendiği veya insan haklarını garanti etme ve koruma konusunda, uluslararası ceza mahkemesinin ve diğer özel ceza
mahkemelerinin faaliyetinin beşerî hukuk ve İslam Hukuku açısından değerlendirilmesi üzerinde
odaklanmaktadır.
Plan
Bu sorunlara ve sorulara aşağıdaki hususlar dahilinde cevap aranmıştır:
I. Uluslararası ceza adaletinin kurulması ve bunun hukukî tabiatı,
II. Uluslararası ceza siyaseti ve devletler topluluğunun hâlihazırdaki durumu.
III. Uluslararası ceza adaletinin göreceliliğine ilişkin örnekler
IV. Resûlullah (s.a.v.)’ın yaşamında insanî kanun.

I. Uluslararası Ceza Adaletinin Kurulması ve Bunun Hukukî Tabiatı
A. Mahkemenin Kurulması ve Çalışma Mekanizması3
Daimî bir ceza mahkemesi kurulması fikri 1948 yılına dayanır.4 1954 yılında birleşmiş
milletler genel kurulu tarafından görevlendirilen uluslararası mahkeme heyeti uluslararası ceza mahkemesine ilişkin bir temel yasa belirledi ve bunu Birleşmiş Milletler genel kuruluna sundu. 1989 yılında bu çalışma tekrarlandı, ancak mahkemenin
kurulması için kesin adımların atılması, soğuk savaş dönemi boyunca uluslararası
kamuoyunda var olan gerilim sebebiyle gecikti.5
15 Haziran 1998 ile 17 Temmuz 1998 tarihleri arasında. Roma’da, Uluslararası Ceza Mahkemesi
kurulması ile görevlendirilen delegelerin katıldığı birleşmiş milletler diplomasi kongresi yapıldı.6 Bu
toplantı sonucunda 120 ülkenin, mahkemenin kurulması konusunda olumlu görüş belirtmesiyle 17
Temmuz 1998 tarihinde uluslararası ceza mahkemesi Roma Statüsü kabul edildi. 21 Devlet çekimser
kalırken, 7 devlet ise buna karşı çıktı. Ceza mahkemesi Roma Statüsü 18 Temmuz 1998’den 31 Aralık 2000 tarihine kadar Birleşmiş Milletler genel kurulunda imzaya açıldı. İstenen sayıya ulaşılmasının
ardından 1 Temmuz 2002 tarihinde yürürlüğe girdi.7
Uluslararası Ceza Mahkemesine ilk olarak, Şubat 2003 tarihinde on sekiz hâkim seçildi. Mahkemenin ilk başkanı ise Nisan 2003 tarihinde seçildi.8
Uluslararası Ceza Mahkemesi, aşağıdaki suçlara bakmak üzere antlaşma ile kurulmuş daimi statüdeki ilk mahkemedir:9
Soykırım suçları,
İnsanlığa karşı işlenen suçlar,
Savaş suçları,
Saldırı suçları.
Mahkeme, Birleşmiş Milletler teşkilatına tabi bir organ olarak kabul edilmemekte, bağımsız kanuni bir
kişiliğe sahip bulunmaktadır.10 Mahkeme, belirtilen uluslararası suçlara ilişkin olarak yargısal yetkisini,
ancak anlaşmaya taraf olan bir devletin topraklarına veya vatandaşlarından birine yönelik olarak bu
suç işlendiğinde kullanabilir. Ancak bu şartlar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinden birinin
3 Zeyyân Seb’, el-Mahkemetü’l-cinâiyye ed-Devliyye, Dirâse fi’n-neş’e ve’l-ihtisâs gayri’ş-şâmil li ef’âli’l-irhâb ed-devlî, Hukuk ve insanî ilimler
dergisi, 2010, sayı 5.
4 Glasser Paul; droit international penal conventionnel,Bruxelles ; 1970 , s. 96.
5 Ebu’l-Hayr Ahmed Atıyye, el-Mahkemetü’l-cinâiyye ed-devliyye ed-dâime Dâru’n-nahdati’l-Arabiyye, Kahire, 1999, s. 13.
6 Kongreye ilişkin işlere 160 devlet, 31 uluslararası kuruluş, 136 resmî olmayan kuruluş gözlemci üye sıfatıyla katılmıştır.
7 23 Mart 2010 tarihinde Bangladeş bu anlaşmayı kabul ettiğini belirten bir güvence verdi. 15 Haziran 2010 yılından bu yana “Roma Statüsü”ne
111 devlet taraf olarak katılmıştır. Bunların 30 tanesi Afrika, 15’i Asya, 17’si Doğu Avrupa, 24’ü Latin Amerika ve Karayib mıntıkasından, 25’i
Batı Avrupadandır. http://www.treaties.un.org
8 1998 Temmuz’da Birleşmiş Milletler diplomasi kongresinde delegelerin Roma’da bir uluslararası ceza mahkemesi kurulması ile ilgili kayıtların
bulunduğu A.15.02.9E sayılı vesika. 15 Haziran’dan 17 Temmuz 1998’e kadar. Nihaî vesikalar, birinci cüz, birleşmiş milletler yayınları.
9 17 Temmuz 1998 tarihli 9/183.Conf/A sayılı, Roma Statüsü’nü içeren vesika. Bu vesikanın tekrar gözden geçirilmesi şu tarihlerde olmuştur: 10
Kasım 1998; 12 Temmuz 1990; 30 Kasım 1999, 8 Mayıs 2000, 17 Ocak 2001, 16 Ocak, 2002.
10 Zeyyan Seb’, age, s. 6.
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davacıyı veto etmesi durumunda veya devletin mahkemenin yargısal otoritesini kabul ettiğini ilan
etmesi durumunda uygulanamamaktadır.11
Ceza davasının mahkeme önüne getirilmesi;
Uluslararası savaş suçlarından biri veya birden fazlası işlendiğinde Roma Statüsü’ne taraf olan devletler tarafından, statünün 14. maddesine uygun olarak bu durum, savcının önüne götürülerek olay
mahkemeye taşınmış olur.
Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın yedinci bölümü gereğince savcıya bir veya birden fazla savaş suçu işlendiğini belirterek başvurabilir.
Savcı, herhangi bir uluslararası suç işlendiğinde, ceza mahkemesi ihtisasına taraf olmayan bir devletin uygun görmesiyle kendiliğinden araştırma yaparak dava açabilir.
Günümüze kadar, Uluslararası Ceza Mahkemesi savcılık makamı tarafından inceleme başlatılan
dört dava bulunmaktadır: Uganda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti, Darfur
(Sudan). Bunlara ek olarak, ikinci tahkikten önce bir oda, Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısına
31 Mayıs 2010’da Kenya ile ilgili olarak bir davayı tetkik etme yetkisi vermiştir. Üç taraf devlet, kendi
topraklarına yönelik olarak savcılık makamına dava açmıştır. Güvenlik Konseyi, araştırma yapması
için bir davayı savcılığa iletmiştir. 16 Ekim 2009 tarihinde Filistin Devleti tarafından yetkilendirilen bir
heyet, ilk defa olarak bir rapor sunarak, bu raporda; 22 Ocak 2009 tarihinde ilan edilen ateşkesin
ihlal edildiğini gösteren kanuni delillere yer vermiştir. Bu tarihte İsrail’in işgal altındaki Filistin’e yönelik
olarak işlemiş olduğu suçlara dair bir mahkeme görevlendirmeyi kabul etmiştir.12
Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından, Sudan’ın Darfur bölgesiyle ilgili olarak savcılık makamınca
resmî bir tahkik başlatılması, 6 Haziran 2005 tarihinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından davanın mahkemeye iletilmesinin ardından kabul etmiştir. Dava açıldığından bu yana Ahmed
Harun, Ali Küveyşib ve Sudan devlet başkanı Ömer Hasan Ahmed el-Beşir’in tutuklanmasına ilişkin
üç tutuklama tezkeresi çıkarılmıştır. Yine, Bahr İdris Ebu Cerde ve Abdullah Banda mahkeme huzurunda duruşmaya çağrılmış, Ebâkîr Nûreyn ve Sâlih Muhammed Cirbû Câmûs ise kendi istekleriyle
16 Ağustos 2010 tarihinde Lahey Adalet Divanı’nda ifade vermişlerdir. 20 Kasım 2010 tarihinde yöneltilen suçlamaların karara bağlanacağı oturumlar yapılmıştır.13
4 Mart 2009 tarihinde ön-yargılama dairesi, Sudan Devlet Başkanı Ömer Hasan Ahmed el-Beşir’in,
Darfur’da insanlığa karşı suç ve savaş suçu işlediğini gerekçe göstererek tutuklama tezkeresi çıkardı.
Bu, halen görev başında bulunan bir devlet başkanı hakkında, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılan ilk tutuklama tezkeresi olarak görülmektedir.14
Daha önceki tarihlerde ise, bunun aksine olmak üzere devlet başkanları ve komutanların dokunulmazlığının bulunduğunu gösteren uluslararası yargı kararları bulunmaktaydı. Nitekim Belçika Temyiz
Mahkemesi, 13 Şubat 2003 tarihindeki kararında sanıklardan biri olan ve İsrail başbakanlık makamını işgal eden Ariel Sharon’un dokunulmazlıktan yararlanacağını ve bu makamda bulunduğu sürece
11 Şerif Itlım, el-Mahkemetü’l-cinâiyye ed-devliyye, el-müâmâtü’d-düstûriyye ve’t-teşrîiyye, el-lecnetü’d-devliyye li’s-salîbi’l-ahmer, 2. Baskı, 2004, s. 68.
12 http://www.icc-cpi.int
13 Age.
14 Basil Yusuf Beck, Müzekkiratü’l-kabz ale’r-reîs es-Sûdânî: Nemûzec li huturâti tesyîs ve rabt-i tedâbîri’l-mahkemeti’l-cinâiyye ed-devliyye bi
kararât meclisi’l-emn, Mecelletü’l-müstakbel el-Arabî, sayı 355, 2009, s. 83.

yargılanamayacağını belirtti. Uluslararası adalet mahkemesinin 14 Şubat 2002 tarihli hükmünde, Demokratik Kongo Cumhuriyeti dışişleri bakanının yakalanması için Belçika tarafından çıkarılan tutuklama kararının geçerli olmadığına hükmetti. Bu, şu esasa dayanıyordu: Kendi devletlerinde siyasî bir
makam işgal eden kimselere ilişkin savaş suçu veya insanlığa karşı suç işledikleri ithamı söz konusu
olsa bile, onlar bu makamlarda bulundukları sürece dokunulmazlık hakkından yararlanır, yabancı
yargı makamları tarafından çıkarılan tutuklama kararlarının uygulanmasına izin verilmez.15
B. Uluslararası Ceza Mahkemesinin Özellikleri
Mahkemenin birkaç özelliği vardır. Bunları şöyle belirtebiliriz:
a) Mahkeme Nirleşmiş Milletler Örgütü’ne bağlı organlardan biri olarak kabul edilmemektedir. Bu,
Uluslararası Adalet Mahkemesinden farklıdır.
b) Mahkemenin statüsünün 21. Maddesine göre, uluslararası antlaşmalar, güvenceler ve diğer uluslararası hukuk kaynaklarının yanında bu statü, mahkemenin yetkileri ve mahkeme huzurunda tatbik
edilmesi gereken kanun konusunda kaynaktır. Daha sonra, mahkemenin kanuni düzenlemelere ilişkin milli kanunlardan, mahkemenin çıkardığı genel ilkeler gelir. Mahkeme, önceki kararlarında esas
aldığı genel ilke ve kuralları tatbik edebilir. Bu şekilde, önceki emsal kararlar veya uluslararası yargı
içtihadı mahkeme önünde uygulama alanı bulmaktadır.16
c) Uluslararası Ceza Mahkemesinin yalnızca şahısları, yani gerçek şahısları muhakeme etme yetkisi
vardır. Bu yetki de, statünün 25. Maddesi uyarınca bazı şahıslar için ayrıcalıkların ve dokunulmazlıkların göz önünde bulundurulmasını gerektirir.17
d. Mahkemenin temel statüsü, anlaşma maddelerine uymanın caiz olmadığı durumda olduğu gibi
aksine bir madde bulunmuyorsa, uluslararası antlaşmaların kendisine uygulandığı bir uluslararası
antlaşma olarak kabul edilir.18
C. Mahkemenin Hukuki Yetkilerine İlişkin İlkeler
1. Tamamlayıcılık İlkesi
Mahkeme’nin statüsünü belirleyen tüzüğün giriş kısmında, 1. Maddesinde ve 17.Maddesinde buna ilişkin açık ifade yer almaktadır. Bu tüzükte mahkemenin bazı durumlarda davayı kabul etmemeye hükmetmesini kararlaştırmıştır. Bunlardan birisi davanın, suça özgü olarak yetkisi bulunan bir devlet tarafından
inceleme ve muhakemeye tabi tutulmasıdır. Yahut da şahsın aynı fiilden dolayı daha önce muhakeme
edilmiş olması veya fiilin yeterli derecede tehlikeli olmaması da davanın kabul edilmemesine sebeptir.19
Ancak 3/20. Maddenin Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin başka bir mahkeme önünde yargılanmış
olan bir şahsın şu iki durumda yargılanabileceğini belirttiği görülmektedir:
Bu mahkemeden önceki yargılamaların yalnızca Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin ihtisas alanına
giren suçlar sebebiyle cezaî sorumluluktan kurtulmayı mümkün kılmak için yapılmış olması,

15 Uluslararası af kuruluşunun 2002 tarihli 2002/001/53 IOR sayılı vesikası.
16 Et-Tâhir Muhtar Ali Sa’d Mansur, el-Kanûnu’d-devli el-cinâî, el-cezââtü’d-devliyye, Dâru’l-kitâbi’l-cedîd el-müttahide, Beyrut, 2000, s. 24.
17 Ziyad Aytânî, el-Mahkemetü’l-cinâiyye ed-devliyye ve tatavvurul-qânunu’d-devli el-cinâî, Menşûrâtü’l-Halebî el-Hukukiyye, Beyrut, 2009, s. 458.
18 Sekâkenî Bâye, el-Adâletü’l-cinâiyye ed-devliyye ve devruhâ fî himâyeti hukuki’l-insân, Dâr-u hûma, Cezayir, 2003, s. 94 – 95.
19 Antonio Cassese et Mireille Delmas- Marty juridiction nationales et crime internationaux, edition PUF, Paris, 2003 ;p 31
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Önceki yargılamaların bağımsız ve tarafsız olmaması.20
Kampala21 İlanı beşinci fıkrasında ibaresiyle şuna işaret etmektedir: Devletler statünün etkin bir biçimde uygulanmasına önem vermek ve bunu sürdürmekle yükümlüdür. Bu, millî yargı heyetlerinin
“tamamlayıcılık” ilkesini uygulamak adına uluslararası kamuoyunda endişe yaratan en tehlikeli suçları işleyenlerin adil yargılanmaları konusunda uluslararası kabul edilen ölçülere uygun olarak güçlerini
arttırmak hedefiyle yapılmalıdır.
2. Uluslararası Yardımlaşma İlkesi
Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü’nün “uluslararası yardımlaşma ve yargısal yardımlaşma”
başlığını taşıyan ve statünün 86. Maddesinin düzenlenmesiyle neticelenen bir takım tartışmaların yapılmasına sebep olan, devletlerarasında ve mahkemece yardımlaşma konusunda genel bir yükümlülük
içeren dokuzuncu bölümü, mahkemenin 93. Madde uyarınca, kendi yetki alanına giren suçlarla ilgili
olarak yaptığı araştırmaları içermektedir. Yine statü, devletlere herhangi bir şahsın yakalanması veya 89.
Madde gereğince teslim edilmesi ile ilgili özel taleplere uygun davranması yükümlülüğünü yüklemektedir.
3. Uluslararası Suçlar İşleyenlerin Ferdî Olarak Sorumlu Olduğu İlkesi
Mahkeme statüsünün 33. Maddesi şu hükmü koymaktadır: Mahkeme en üst düzey emirleri uygularken, şahsın, mahkemenin yetkisini kabul etmesi gerekir. Bu ister fâil, ister katkı sunan ister ortak
isterse başka bir emredici veya teşvik edici olsun fark etmez. Ancak bu emirleri uygulamak konusunda kanuni bir gerekliliğin baskısı altında kalmak veya bunun meşru olmadığını bilmemek durumunda
durum farklıdır.22
4. Bazı Uluslararası Suçlarda Zaman Aşımının Olmaması İlkesi
Uluslararası ceza mahkemesi Roma statüsü 29. Maddenin açık ifadesi doğrultusunda mahkemenin
uzmanlık alanına giren suçlarda zaman aşımının işlemeyeceğini açık olarak belirtmiştir.
5. Âdil Yargılama ilkeleri
Bu ilkelerin bir kısmı şunlardır:23
Aynı fiilden dolayı iki kere ceza vermeme ilkesi (20. Madde),
Kanunsuz suç ve ceza olmaması ilkesi (23. ve 24. Maddeler),
Kanunun geriye yürümemesi ilkesi. Bu madde gereğince, Roma Statüsü’nün yürürlüğe girmesinden
önce, bir şahsın işlemiş olduğu suçtan dolayı yargılanması söz konusu olamaz.

20 Muntasır Said Hammûde, age., s. 206.
21 (RC/Decl.1) Birleşmiş Milletlerin Uluslararası Ceza Mahkemesini taraf devletler topluluğu tarafından gözden geçirme konferansından önce
Haziran 2010’da esas alınan belge. Taraf devletler topluluğu, Uluslararası Ceza Mahkemesinin bir yasama ve denetim divanı olarak kabul edilir.
Bu kurul, Roma Statüsü’nü kabul edip imzalayan devletlerden gelen temsilcilerden oluşur. Her bir devleti bir delege temsil eder, onun bu komisyona
katılmasını bağlı bulunduğu ülkenin cumhurbaşkanı veya dışişleri bakanı teklif eder. Her bir devletin bir oy hakkı vardır. Bu kurulda kararlar oy
birliği ile alınır. Oybirliği ile karar alınamadığı durumlarda buna dair bir oylama gerçekleştirilir. Roma Statüsü’ne veya Roma diplomasi kongresinin
sonuç bildirgesine imza atan diğer devletlere gelince bunların gözlemci üye statüsüyle kurul toplantılarına katılması mümkündür. Coğrafi dağıtımda
eşitlik ve dünyadaki yargısal örgütlerde uygun temsil esasına göre taraf devletler topluluğunun oluşturduğu divan bir divan başkanı, iki başkan
yardımcısı ve 18 üyeden oluşur. Bunlar, divanın geçerli olacağı üç yıl boyunca divan tarafından seçilir. Divan, bütçe kanunlarını, yargıların seçimi,
savcı ve vekilinin seçimine yönelik işleri yapmayı üstlenir. Her yıl en az bir kere toplanır.
22 Ali Yusuf eş-Şükrü, el-Kânûnu’l-cinâî ed-devlî fî âlemin mütegayyir: Dirâse fî mahkemeti Nurmberg ve Tokyo ve Yugaslavya ve Ruanda ve’lmahkemeti’l-cinâiyye ed-devliyye ed-dâime, itrak li’t-tıbâa ve’n-neşr ve’t-tevzî, 2005, s. 72; Abbas Hâşim es-Sadi, Mes’ûliyyetü’l-ferd el-cinâiyye
ani’l-cerîme ed-devliyye, Dâru’l-matbûat el-câmiiyye, İskenderiyye, 2002, s. 34.
23 Hüseyin İbrahim Salih Ubeyd, el-Cerîmetü’d-devliyye dirâse tahliliyye tatbikiyye, Dâru’n-nahda el-Arabiyye, Kahire, Mısır, 1979, s. 17.

Suçsuzluk karinesi ilkesi (66. Madde),
Savunmak hakkı (26. Madde),
İtirafa zorlamanın olmaması (30. Madde).
D. Uluslararası Ceza Mahkemesinin İhtisas Konusu
11 ve 42. maddelere göre mahkemenin zamansal ihtisası ile, mahkemenin statüsü üzerinde anlaşma
yapılmadan önceki tarihlerde işlenen suçlarda mahkemenin statüsü yürürlük kazanmaz.24
Mahkemenin konu bakımından ihtisası ile mahkemenin ihtisas alanına giren suç türleri kastedilir. Bu
konu Uluslararası Hukuk Konseyinde uzun süreli tartışmalara sebep olmuştur. Uluslararası Ceza
Mahkemesi Statüsünün beşinci maddesine göre mahkemenin yetki alanında dört suç türü olduğunu
görürüz. Bunlar; soykırım suçu, insanlığa karşı işlenen suçlar, savaş suçları, saldırı suçudur.25
1. Soykırım Suçları
Soykırım suçları; belirli bir millî, etnik veya dinî grubu yok etmek, bedensel veya psikolojik olarak zarar vermek, vücut bütünlüğüne saldırmak, grup içinde doğumları önlemek amacıyla önlemler almak
gibi yollarla ortaya konan davranışlardır.
Soykırım suçu, bağımsız bir suç olarak değerlendirilmekte olup barış zamanında ortaya çıkabileceği
gibi, uluslararası olan veya olmayan silahlı çatışmalar esnasında da ortaya çıkabilir.
1948 yılındaki antlaşmanın 2. Maddesinde yer alan tanımın kabul edilmesi, uluslararası ceza mahkemesi Roma statüsünün 6. Maddesinin açık ifadesiyle olmuştur. Bu, Yugoslavya mahkemesinin aldığı
2/4. karar ile Ruanda mahkemesinin aldığı 2/2 numaralı kararlarla aynıdır.
Soykırımı önleme yasasının ikinci maddesinde yer alan tanım, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma
Statüsü’nün 6. Maddesi ile koruma altına alınan grupların kapsamına ilişkin boşluklar konusunda
ittifak etmektedir. Bu durum, söz konusu maddeleri geliştirilmemesi ve uluslararası yeni durumlara
paralel yürüyememesi sebebiyle eleştiriye açık hale getirmektedir.
Soykırım suçu ile kastedilen şeyi beyan eden madde, bunun millî, etnik, ırkî veya dinî bir gruba bu
vasıfları dolayısıyla aşağıdaki fiilleri onları toplu olarak veya kısmen öldürmek amacıyla yapmak
şeklinde tanımlamıştır:
1. Grubun mensuplarını öldürmek;
2. Grup mensuplarına ciddi bedensel veya psikolojik zarar vermek,
3. Grubun hayat şartlarını kasıtlı olarak etkileyerek, maddi varlığının kısmen veya tamamen yok olmasına yol açmak;
4. Grup içinde doğumları önlemek amacıyla önlemler dayatmak;
5. Grubun çocuklarını bir başka gruba zorla nakletmektir.26
24 Muhammed Safi Yusuf, el-İtâru’l-âmm li’l-qânun ed-Devli el-cinâî fi dav’i ahkâmi’n-nizâmi’l-esâsî li’l-mahkemeti’l-cinâiye ed-devliyye, Dâru’nnahdati’l-Arabiyye, Kahire, 2002, s. 56.
25 Doktor Zeyyân Seb’dan naklen, age, s. 11.
26 Zeyyad Aytânî, age, s. 169.
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2. İnsanlığa Karşı İşlenen suçlar
Roma Kongresi’nde insanlığa karşı işlenen suçlar konusunda farklı görüşler ortaya atılmıştır. Bir
görüşe göre, insanlığa karşı işlenen suçlar barış zamanında işlenebileceği gibi, silahlı çatışmalar
esnasında da işlenebilir. Batılı devletler ile bir grup Afrikalı devletin bakış açısı bu şekildedir. Arap
ülkeleri içinde bu görüşe katılan devlet Ürdün’dür. Arap devletlerinin çoğunluğunu oluşturan diğer bir
gruba göre ise, bu gruba dahil edilebilecek suçlar yalnızca silahlı mücadele zamanlarında işlenebilir.
Bazı devletler, şu tip suçların da insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamına alınmasını teklif etmişlerdir: Irkçı ayrımcılık, ekonomik ambargo uygulamak.
Roma Statüsü, insanlığa karşı işlenen suçları tanımlarken bunun barış zamanında da silahlı mücadele döneminde de işlenebileceği görüşünü esas almış, ırkçı ayrımı da bu tip suçlar kapsamına
dahil etmiştir. Devletlerin çoğunluğu, ekonomik ambargonun roma statüsüne dahil edilmesi fikrini
desteklememişlerdir.27
Roma statüsünün yedinci maddesine göre, insanlığa karşı işlenen suçlar, herhangi bir sivil topluluğa karşı geniş çapta veya sistematik bir saldırının bir parçası olarak işlenen aşağıdaki eylemleri
kapsamaktadır: Öldürme, toplu yok etme, köle etme, halkın sürülmesi veya zorla nakli, uluslararası
hukukun temel kurallarının ihlali sonucu hapsetme veya fizikî özgürlüğün başka biçimlerde ciddi
olarak kısıtlanması, işkence, ırza geçme, cinsel köleleştirme, fuhuşa zorlama, hamileliğe zorlama,
zorla kısırlaştırma veya benzer ağırlıkta diğer cinsel şiddet; herhangi bir gruba veya belirlenebilir bir
topluluğa politik, ırkçı, ulusal, etnik, kültürel, dinsel veya cinsel nedenlerle, uluslararası hukukta kabul
edilemez olarak benimsenen evrensel ölçütlere göre zulmetme, kaybolan şahıslar, ırk ayrımcılığı, vücuda veya ruhsal ve fiziksel sağlığa ciddi zarara bilinçli olarak neden olacak nitelikteki diğer benzeri
insanlık dışı eylemlerdir.28
Bu son ibare, mahkemenin insanlığa karşı işlenen suçlarla ilgili yetkisini Roma Statüsü’nde yer alanların ötesine taşımaya izin vermektedir. Ancak bu ihtisas bağımsız olarak ortaya çıkabilir.29
3. Savaş Suçları
Roma Statüsü’nün sekizinci maddesi savaş suçlarını taksim ederken, esas aldığı dört ölçüye dayanmak suretiyle, savaş suçu teşkil eden fiilleri şu şekilde saymıştır:
a. Cenevre Sözleşmesi’nde kabul edilen maddelerin ihlali,
b. Mevcut kurulu uluslararası hukuk çerçevesinde, uluslararası savaş hukukuna uygulanabilir diğer
ciddî yasa ve geleneklerin bir takım fiiller ile ciddi şekilde ihlal edilmesi,
c. Uluslararası nitelik taşımayan bir silahlı çatışmada Cenevre Sözleşmesi’nin ciddi şekilde ihlali,
d. Mevcut uluslararası hukuk çerçevesinde uluslararası savaş hukukuna uygulanabilir, uluslararası
nitelikte olmayan diğer yasa ve geleneklerin ağır bir biçimde ihlal edilmesi.30
27 Muhammed Abdülmun’im Abdülhâlık, el-Cerâimü’d-devliyye, dirâse te’siliyye li’l-cerâim dıdde’l-insâniyye ve’s-selâm ve cerâimi’l-harb, Dâru’nnahdati’l-Arabiyye, Kahire, 1989, s. 234.
28 Zeyyan Sebu’, age, s. 12
29 Susan Temr Khan Bekke, el-Cerâim dıdde’l-insâniyye fî dav’i ahkâmi’n-nizâmi’l-esâsî li’l-mahkemeti’l-cinâiyye ed-devliyye, Menşûrâtü’l-Halebî
el-hukukiyye, Beyrut, 2006, s. 167 vd.
30 Bkz. Numan Adaullah el-Heyti, Kanunu’l-harb, 1. Cid, Dâru Ruslân, Dımaşk, 2008, s. 44.

4. Saldırı Suçları
Roma Statüsü, başlangıçta saldırı suçları ile ilgili herhangi bir tanım benimsememiştir. Bu durum
ciddî tartışmalara neden olmuş ve daha önceden bir uluslararası ceza mahkemesi oluşturulması
çabalarına yönelik en ciddî pürüzlerden birini teşkil etmiştir. Bu durum, Amerika Birleşik Devletleri ve
başka kimi devletler tarafından bir mahkemenin varlığının kabul edilmemesine gerekçe gösterilmiştir.
Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin saldırı suçuna yönelik uygulama yapmayı kabul etmesi, bu konuya ilişkin bir maddeye dayanmasına kadar gecikmiştir. (Kaldırılan 5/2 maddesi ile 121 ve 123. maddeler) Bu,
mahkemenin ilk gözden geçirme toplantısında bilfiil gerçekleştirilmiş, bu toplantıda Roma Statüsü’nün tadili
kapsamında bir karar eklenmiştir.31 Kararda saldırı suçunun tanımı yapılmakta, bu tanım doğrultusunda
şartlar konulmakta ve mahkemeye bu suça ilişkin konularda yetkisini kullanma hakkı tanınmaktadır. Ancak
yetkinin fiili kullanımı daha sonra 1 Ocak 2017 tarihinde anlaşmaya taraf olan devletlerin çoğunluğu tarafından Roma Statüsü’nün herhangi bir şekilde tadil edilmesiyle ilgili olarak alınacak bir karara bağlı olmuştur.32
Bu kapsamda, kongreye katılanlar saldırı suçunu, şu şekilde niteleme konusunda ittifak etmişlerdir:
“Saldırı suçu, bir devletin siyasî veya askerî eylemlerini etkili biçimde kontrol edebilme veya yönetebilme konumunda bulunan bir kimse tarafından, karakteri, ağırlığı ve boyutu itibarıyla birleşmiş milletler şartını açıkça ihlal eden bir saldırı fiilinin planlanması, hazırlanması, başlatılması veya icrasını
ifade eder.” (mükerrer 8. Madde)

II. Uluslararası Ceza Siyaseti ve Devletler Topluluğunun
Hâlihazırdaki Durumu
İçlerinde Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin de bulunduğu, uluslararası kuruluş ve
örgütler savaşın yıkıcı sonuçlarını ortaya koyma meselesine önem vermişlerdir. Nitekim, 1940 yılında Karnege barış müessesesi dünyada tarih boyunca yapılan savaşlara ilişkin bir çalışma yayınladı. Bu çalışma, m.ö. 1496 yılından, m.s. 1861 yılına
kadar yani 3357 yıl boyunca insanlığın, yalnızca 227 yılı savaşsız geçirdiğini ortaya
koydu. Aynı kuruluşa ait bir başka çalışma ise, 5560 yıl boyunca 14531 savaş olduğunu yani her yıl ortalama 3 savaş yapıldığını ortaya koydu.
Başka istatistikler de geçen 5000 yıl boyunca 14000 savaş yapıldığını, bu savaşların 5 milyar insanın
ölümüne neden olduğunu belirtmektedir. Son 3400 yıl boyunca dünya, savaşsız olarak yalnızca 250
yıla şahit oldu.
Birinci dünya savaşında 10 milyon kişi öldü. Savaş sonrasındaki hastalıklar sebebiyle de 20 milyon kişi
öldü. İkinci dünya savaşında 40 milyon kişi öldü, bunların içinde siviller ve askerlerin oranı birbirine yakındı.33
Burada zikredilmeye değer olan hususlardan biri de şudur: Bu savaşlar sonucunda meydana gelen
ölümler, namusa yönelik yıkım, soykırımlar yalnızca askerlerle ve askerî şahıslarla ilgili olmamış,
masum halka ve özellikle de çocuklara kadar uzanmıştır.

31 Daha önce geçen karar.
32 http://www.icc-cpi.int
33 Selahaddin Âmir, Mukaddime li dirâseti Kanuni’n-nizâât ed-devliyye el-müsellaha, Dâru’n-nahdati’l-Arabiyye, Kahire, 1975, s. 3 vd; Said
Sâlim Cüveylî, el-Medhal li dirâseti’l-kanun ed-devlî el-insânî, Dâru’n-nahdati’l-Arabiyye, Kahire, 2003, s. 61 vd.
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Dünyanın boynunda çocukları koruma emanetinden daha kutsal bir emanet bulunmamaktadır. Yine
herkesin çocuk haklarına saygı göstermesinden daha önemli bir görev bulunmamaktadır. Çünkü
onları korumak ve haklarına saygı göstermek, bütün bir insanlığın geleceğini korumaktır. Çünkü gelecek, bugün çocuklarımıza nasıl davrandığımıza bağlıdır.
Çocuk hakları, insan haklarının özüdür; çünkü çocuklar insanlık ailesinin en zayıf fertleridir, sesleri en
az çıkanlar çocuklardır. Bu sebeple büyük ve yetişkin kimselere göre korunmaya daha muhtaçtırlar.
Şunu kesin olarak ifade edebiliriz ki, bir gün gelecek milletlerin başarısı askerî ve ekonomik güçleri
baz alınarak değil, toplumun zayıf ve mahrum kesimlerine sunduğu hizmetlerle ölçülecektir. Yine çocukların akıllarına ve gelişmekte olan bedenlerine sağladığı himaye ışığında ölçülecektir. Şüphesiz
ki, çocukların dünyasını kaplayan tehlikeler günümüzde açık bir şekilde artmıştır. Dünyanın farklı
bölgelerinde çocuklar, kendi ömürleri ve güçlerinin seviyesinin çok ötesindeki kayıpları yüklenmek
zorunda kalmışlardır. Bu, onların aile fertlerine ve toplumlarına isabet eden kayıplar neticesinde meydana gelmiş, kendilerinin büyüyeceği kadar bir zamanları olmamıştır. Onların karşılaştığı bu durumlar
kendilerinin bütün hayallerini ortadan kaldırmıştır.34
Çocuk haklarına önem verme konusunun kökleri, insanlık tarihinin derinliklerinde yer almaktadır.
Semavî dinlerin öğretileri, insan ömrünün çocukluk dönemine özel bir önem vermiş, hakîmler ve
filozoflar çocuk haklarının çeşitli yönlerini açıklamakla meşgul olmuşlardır… Niçin böyle olmasın ki?
Çocuk, milletlerin yarına ilişkin umudu, geleceği karşılama konusunda güçlü bir hazırlığıdır.
Çocuğa yatırım yapmak, tamamen geleceğe hazırlanmak anlamına gelir. Çocuklarını hedeflerine
ve beklentilerine uygun bir şekilde inşa etmeyi başarabilen bir ümmet, kendi varlığını koruyup geleceğine hükmedebilecek olan bir ümmettir. Geleceğe hükmetmek, geleceği planlamak demektir. Bu
planlama, şimdiki zamanın derinlemesine ve bilinçli bir şekilde kavranmasını, geleceği istenilen şekilde geliştirmek için geleceğe yönelik bilimsel ve metodik tahminler yapılmasını gerektirir. Geleceği
oluşturmada insan idaresinin rolü ve geleceği karşılamak için gerekli olan adımların atılmasının önemi işte burada ortaya çıkmaktadır. Böylece, çocukları gelecek çağa ve onun meydan okumalarına
hazırlamak mümkün olacaktır.
Geleceğe ilişkin en kötü tablo, geleceği inşa etmeye çalışma konusundaki olumsuzluktan kaynaklanan tablodur. Bu konum insan iradesinden soyutlanmak, insanların geleceğini tamamen olayların
akışına bırakmaktır. İşte ailenin rolü, burada devreye girmektedir. Aile, çocuğun yetişeceği, üyeleriyle
karşılıklı ilişkide bulunacağı ilk sosyal birimdir. Dolayısıyla çocuğun bedensel, aklî, vicdani, sosyal ve
pedagojik ihtiyaçlardan oluşan farklı ihtiyaçlarını giderme sorumluluğu ailenin üzerindedir. Araştırmacılar nezdinde ömrün ilk yıllarının, insanın hayatının geri kalan dilimi üzerinde etkisinin bulunduğu
kesin bir şekilde ortaya konulmuştur. Bundan sonra toplumun rolü gelir, toplum ailenin konumunu
destekler ve bu görevi yerine getirme konusunda ona yardımcı olur.
Uluslararası toplumun çocuklara önem vermeyi, onların korunma ve bakıma olan ihtiyaçlarını göz
ardı etmemesine rağmen, medya araçlarının bize ilettiği ve bizim de dünyanın dört bir yanında gördüğümüz çocuk hakları ihlalleri derin üzüntüye sebep olmaktadır. Bir tarafta açlık çeken çocukları,
diğer tarafta evsiz çocukları görüyoruz. Kimi yerlerde ise masum çocuklar, farklı türlerde örgütlü bir
istismara maruz kalmaktadır.

34 Cemal Abdülkerim, Himâyetü hukuki’l-tıfl ve kefâletühâ vefka ahkâmi’l-kanuni&d-devlî el-insânî, Müzekkiratü macistır, Külliyyetü’l-hukûk ve’lulûmi’s-siyâsiyye, Câmiatu Zeyyan Âşûr, el-Celfe, 2010, s. 118.

Bu hak ihlallerinin en tehlikelisi, mutlak olarak savaşlar ve çatışmalar neticesinde çocukların maruz
kaldığı hal ihlalleridir. Bu savaş ve çatışmalar, geride çoğunluğunu çocukların oluşturduğu pek çok
kurban bırakmaktadır.
İster devletlerarası, isterse bu şekilde olmayan silahlı çatışmalardın kurbanlarının tümü için mümkün
olan en başarılı koruma yöntemini sağlamak adına, uluslararası insancıl hukuk herhangi bir grubu diğeri lehine ayırt etmemektedir. Bu kurbanlar, fertler olmaları itibarıyla doğrudan düşmanca faaliyetler
içinde yer almadıklarından çocuklar, temel sosyal güvencelerin kendilerine verdiği en genel korumadan yararlanmaktadır. Bu konuda diğer siviller de aynı durumdadır. Onlar da hayat haklarına, bedenî
ve manevî varlıklarına saygı duyulması hakkından yararlanırlar. Gerek çocuklara, gerekse diğer sivillere eziyet etmek amacıyla baskı, işkence, toplu cezalandırma ve kısas uygulaması yapılamaz.
Uluslararası İnsancıl Hukuk, en büyük tehlikeye maruz kalmaları itibarıyla35 çocukları özel olarak
himaye etmeyi garanti etmektedir. 1949 yılında imzalanan Cenevre Sözleşmesi’nin 25 maddesinden
fazlası ve 1977 yılında eklenen iki protokol özel olarak çocuklarla ilgilidir.
Çocuklara yönelik olarak yapılanlar kâğıt üzerinde önemli bir gelişme göstermesine rağmen, silahlı
çatışmalar çatışma halinde çocukları sessiz kalınması mümkün olmayacak derecede büyük bir tehlikeye maruz bırakmakta. Irak, işgal altındaki Filistin toprakları, Afganistan, Somali, Sudan’ın Darfur
bölgesinde sürekli bir şekilde yaşanan insanlık dramı, dünyanın şu ana kadar çocuklara, silahlı çatışma
durumlarında sağlanması gereken korumanın sağlanamadığını gösteren deliller sunmaktadır. Bütün
bunların da ötesinde, dünya, çocuk haklarını koruma konusunda üstlendiği görevi yerine getirmekle yükümlüdür. Devletler topluluğu 1989 yılında çocuk hakları antlaşmasını kabul etmiş, bu anlaşma çocuklara kapsamlı bir koruma temin etmiş, çocuk lehine önemli bir takım hakları kabul etmiştir. 2000 yılında
Uluslararası Toplum, çocuk hakları antlaşmasına ek olarak iki protokol yayınlamak suretiyle çocukların
korunması meselesini takviye etmiştir. Bu protokollerin ilki, çocukların silahlı çatışmalara ortak edilmesi
ile ilgili, ikincisi ise çocukların satılması ve cinsel istismarı, cinsel obje olarak kullanılmaları ile ilgilidir.
Şunu vurgulamamız yerinde olur: Çocukların uluslararası seviyede korunması yalnızca anlaşmalar ve
protokollerle sağlanamaz. Çocuklar, uluslararası ve bölgesel olarak insan hakları ile ilgili bütün anlaşmalardan eşit şekilde istifade etmektedir; çünkü çocuk, insan toplumundaki fertlerin en zayıf halkasını,
korunma ve gözetilmeye en muhtaç olanını temsil etmektedir. Şu var ki pratikte gözlemlediğimiz durum
maalesef bunun aksini ortaya koymaktadır. Çünkü birçok araştırma ve istatistik şunu işaret etmektedir:
Dünyada ailelerinin terk etmesi sebebiyle 100 milyona yakın çocuk evsiz yaşamakta, zor işlerde,
dilencilik ve fuhuş işlerinde çalıştırılmakta veya suça yanaşmaktadır.
Dünyada 130 milyon çocuğun ortalama ömür süresi, 6 ile 11 yaş arasında değişmekte ve bu çocuklar
eğitim, öğretim ve kültür hakkından tamamen mahrum kalmaktadır.
Dünyada 50 milyondan fazla çocuk, güvenli ve sağlıklı olmayan ortamlarda çalışmaktadır.
Dünyada her yıl 3,5 milyon çocuk korunma ve tedavisi mümkün olan hastalıklar sebebiyle ölmektedir.
Gelişmiş olan ülkelerde, beş yaşın altında 155 milyona yakın çocuk şiddetli fakirlik içinde bulunmaktadır. Bunun yanında, milyonlarca çocuk kötü muameleye, cinsel istismara maruz kalmakta uyuşturucu veya farklı suçların kurbanı olmaktadır.36
35 Cemal Abdülkerim, age, s. 119.
36 Bkz. Birleşmiş milletlere bağlı insan hakları merkezi tarafından çıkarılan 10 numaralı “olaylar” gazetesi, Cenevre.
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İstatistiklerin vurguladığı ve olgunun da tasdik ettiği üzere dünyada çocuk haklarının durumuna bakıldığında Birleşmiş Milletler, ana uluslararası kuruluş olması vasfıyla devletlerarasında barış ve güvenliğin sağlanmasından sorumludur. Yine, insan haklarına saygı gösterilmesi, bu hakların insanlığın
yararı için uygulanmasını garanti etmekten sorumludur. Daima büyüklerin yüklerini ve yanlışlıklarını
yüklenmek zorunda kalan ve savaşlarda ve silahlı çatışmalarda kurban olan çocuklardan ise özellikle
sorumludur. Bu uluslararası kuruluş yarım asırlık zaman dilimi boyunca çocuk haklarına saygı duyulmasını garanti etmek ve uygulamak, ister barış zamanında ister savaş, isterse uluslararası veya
böyle olmayan silahlı çatışma zamanlarında bunları, her türlü ihlal ve saldırıya karşı korumak için
büyük çabalar sarf etmiştir.37
Bütün bunların ötesinde dünyanın pek çok ülkesinde - özellikle de Arap ülkelerinde - olduğu
üzere pek çok ayrımcılık türlerinin bulunduğunu görüyoruz. Yine bunun dışında dünyada insanlığa karşı işlenmiş suç veya savaş suçu kabilinden hak ihlallerinin bulunduğunu görüyoruz. Bu,
birleşmiş milletler güvenlik konseyinin kararlarında bir seçmecilik bulunduğunu yansıtmaktadır.
Bu seçmecilik ise, ceza adaleti konusunda politik davranışa ve adalet siyasetinde çifte standartlı
bir yapıya götürmektedir. Bunun sebebi, büyük devletlerin birleşmiş milletler güvenlik konseyinin
daimi üyesi olmalarıdır.
[Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin işleyişini olumsuz yönde etkileyen bazı hususlar bulunmaktadır.
Bunları şöyle zikredebiliriz:]
13. Madde uyarınca yalnızca güvenlik konseyinin yetkisinin olması uluslararası ceza mahkemesini
devletlerin iradesine meydan okuyan ve geleneksel ilkenin çerçevesi dışına çıkan bir yapıya kaydırmaktadır. Bu ilke de antlaşmaların etkisinin görece olduğu bunların o anlaşmaları kabul etmeyen
devletler hakkında geçerli olmayacağı ilkesidir. Bu durum Sudan’a tam olarak uymaktadır; çünkü
Sudan Roma Statüsünü kabul eden anlaşmalı üyelerden biri değildir.
Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne ve mahkeme savcısının yetki alanına farklı siyasî hesapların hâkim
olması da böyledir. Çünkü özelde Gazze genelde Filistin’de, Irak’ta ve başka Arap ve İslam ülkelerinde olan çeşitli olaylara rağmen savcıyı harekete geçirmek mümkün olmamıştır.

III. Uluslararası Ceza Adaletinin Göreceliliğine İlişkin Örnekler
Aksa intifadasının başlamasından bu yana Filistin halkına yönelik Siyonist işgal
suçları hiç durmamış, hürriyet ve bağımsızlık isteyen bir halkın sesini kesmek
ve bastırmak için gelişmiş bütün savaş teknikleri kullanılmış, çeşitli öldürme ve
suikast yöntemleri denenmiş, gelişmiş ve medeni dünyanın gözleri önünde, Arap
ve İslam dünyasının sessizliği altında tamamen keyfî bir biçimde Filistin halkının
çocukları tutuklanmıştır.
Filistin devlet yönetiminde genel güvenlik ve polis müdürlüğüne bağlı toplumsal güvenlik araştırma
ve enformasyon merkezinin yayınladığı son istatistiklere göre, şehitlerin sayısı 3443’ten daha fazla
rakama ulaşmış, yaralıların sayısı ise 39,314’ü bulmuştur. Gerek insanlara gerekse de ağaca, taşa
ve bütün varlığa karşı yapılan Siyonist hak ilhallerine ilişkin aşağıdaki tablo durumu açıklamaktadır:

37 Cemal Abdülkerim, age., s. 122.

A. Şehit Sayıları Tablosu
526 çocuk şehit,
188 kadın şehit,
8 basın şehidi,
344 milli güvenlik teşkilatı saflarından şehit olan kişi,
29 tıbbî ekipten ve sivil savunma ekiplerinden şehit olan kişi,
217 suikast ve kayıp yoluyla şehit olan kişi,
220 spor ekiplerinden şehit olan kişi,
732 İsrail bombardımanı esnasında şehit olan kişi,
646 öğrenci ve öğretmenlerden şehit olan kişi,
533 bombardıman altında kalan sivillerden şehit olan kişi,
Toplam 3443 şehit.
B. Yaralı Sayıları Tablosu
4324 öğrenci ve memurlardan yaralanan sayısı,
34990 sivillerden yaralananların sayısı,
Toplam 39314 yaralı.
C. Esir Ve Tutukluların Sayısı
1070 okul ve üniversite öğrencilerinden tutuklananların sayısı,
162 öğretmen ve memurlardan tutuklu sayısı,
68 kadın tutuklu sayısı,
767 hastalardan tutuklananların sayısı,
4257 evlerinden ve barikatlardan tutuklananların sayısı,
Toplam 6324 tutuklu.
D. Yıkılan Ev Sayısı
4783 ev bütünüyle zarar görmüş,
55117 ev kısmen zarar görmüş,
Toplam 59900 ev zarar görmüş
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E. Yıkılan Fabrika, Okul Ve Yurt Sayısı
570 Hükümete ait devlet yurdu ve genel fabrika yıkılmış,
1125 Okul ve müessese atıl hale gelmiş,
12 okul askeri emir sebebiyle kapatılmış,
302 eğitim ve öğretim kurumu bombalanmış,
43 Okul askeri kışlaya çevrilmiş.
F. Ekonomik Zararlar
982,154 ağaç sökülmüş,
62,203 dönüm arazi zarar görmüş,
401 tahıl ambarı yıkılmış,
162 tavuk çiftliği yıkılmış,
92 hayvan ağılı yıkılmış,
4095 baş küçükbaş hayvan (koyun ve keçi) telef olmuş,
688 büyükbaş hayvan telef olmuş,
8825 arı kovanı telef olmuş,
243 su kuyusu tamamen telef olmuş,
207 tane arazi içinde bulunan çiftlik evi tamamen yıkılm,
1,429,737 kuş ve tavuk telef olmuş,
17,108 dönüm sulama ağı ortadan kalkmı,
907 su havuz ve göleti telef olmuş,
253,651 metre arazi etrafındaki sur ve çitler yıkılmış,
687,744 metre ana suyolları kurumuş,
1466 metre kare istinad duvarı yıkılmış,
10.021 çiftçi zarar görmüş
6 fidanlık zarar görmüş,
7768 sanayi tesisi yıkılmış,
184,883 dönüm araziye el konularak etnik ayrım duvarı inşa edilmiştir.

Doğal olarak bütün bunlar aslen mübarek Aksa intifadasından bu yana çökmüş bir ekonomik yapıdan çeken Filistin topraklarında fakirliğin daha da büyümesinde pay sahibi olmuştur. Bugün Filistin
topraklarında fakirlik oranı % 60 seviyesine ulaşmakta, işsizlerin sayısı % 43,7’ye varmaktadır. Bunlara ek olarak Filistin’i kapatma, toplumsal olarak cezalandırma, askerî engeller ve kontrol noktaları
oluşturma siyaseti Filistinli vatandaşın hayatını artık dayanılmayacak günlük bir kâbusa dönüştürmüştür. İsrail tarafından oluşturulan askerî engellerin sayısı 2002’yi bulmuştur. İsrail işgali bununla da
yetinmemiş medya mensuplarına ve kameramanlara karşı da saldırgan tavırlar gösterilmiş, dahası
bunlar içinden öldürdükleri de olmuştur. Çünkü onlar kameralarının objektifleriyle İsrail’in tecavüz ve
suçlarını kaydediyorlardı. İntifadanın başlamasından bu yana ve 2003 yılının sonuna kadar İsrail’in
basın mensuplarına yönelik saldırılarının sayısı 668 saldırıyı bulmuştur.
Filistin halkına yönelik hak ihlalleri ve suçlar silsilesi bununla da durmamıştır. Her gün Filistin topraklarının farklı bölgelerinde şehitler verilmektedir. Hürriyeti isteyen bir halka karşı bu büyük işgal
sürdüğü sürece ne hak ihlalleri ne de akan kan durmayacaktır.
Aylık olarak öldürülen Filistinli çocuk sayıları

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Ocak
0
3
3
11
6
20
3
4
6
301
1

Şubat
0
3
9
12
3
4
3
1
10
4
0

Mart
0
8
35
18
15
2
5
5
22
1
2

Nisan
0
12
36
14
14
3
6
2
21
1
0

Mayıs
0
9
15
17
36
2
2
9
4
0
1

Haz
0
5
10
8
8
1
9
10
4
2
0

Tem
0
8
13
1
13
6
40
2
2
1
0

Ağus
0
8
10
6
9
6
14
8
1
1
0

Eyl.
3
12
12
7
25
3
10
4
2
2
2

Ekim
5
6
19
15
21
4
5
2
0
1
0

Kas
45
9
16
9
6
1
24
3
0
1
0

Yaşlarına Göre Öldürülen Filistinli Çocuk Sayısı
Top
94
98
192
130
162
52
124
50
112
315
6

16 – 17
47
33
47
45
62
21
46
22
39
76
3

13 - 15
34
31
62
47
58
19
40
17
38
83
3

9 - 12
9
21
33
22
29
10
12
8
13
63
0

Bu bilgilerin yenilenmesi 14.09.2010 tarihine kadardır.
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13
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13
2
26
3
22
93
0

2000
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Ar
1
15
14
12
6
0
3
0
0
0
0

Top
94
98
192
130
162
52
124
50
112
315
6
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IV. Hz. Peygamber (s.a.v.)’in Siretinde İnsancıl Hukuk
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İslam şeriatı iki ana esas üzerine kurulmuştur: Bunlar savaş zorunluluğu ve insanî
itibarlardır.38 Bu durum, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in şu sözünde ortaya çıkmaktadır:
“Ben Muhammed’im, Ahmed’im, Mukafaa’yım, Hâşir’im, tövbe peygamberiyim, rahmet peygamberiyim, savaş peygamberiyim.”39
A. Savaşı Gerektiren Durumlar
Uluslararası insancıl hukuka göre ve Hz. Peygamber (s.a.v.)’in sünnetinde gelen ifadelere uygun olarak savaş, savaşta meşru olan yollara başvurarak zafer elde etmeyi hedefler. Yüce Allah bu konuda
şunları söylemiştir: “Muhammed Allah’ın elçisidir. Onunla beraber olanlar kâfirlere karşı şiddetli, kendi
aralarında merhametlidir.”40. Bir başka ayette ise şöyle buyrulmuştur: “Eğer savaşta onları yakalarsan, ibret almaları için onlar ile (onlara vereceğin ceza ile) arkalarında bulunan kimseleri de dağıt.”41
Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) cesareti onun gençlik yıllarından itibaren bâriz bir durumdu. O,
amcalarının kendisini götürdüğü ficar savaşlarına katılmıştı. Bu konuda Hz. Peygamber (s.a.v.) şunları söylemiştir: “Ben o savaşta düşmanın attığı okları amcalarım için topluyordum.”42
B. İnsanîliği Ve İnsan Haklarını Gerektiren Durumlar:
Yüce Allah, elçisi Hz. Muhammed’in (s.a.v) durumunu haber vererek şöyle demektedir:
“Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.”43
Bir başka âyet:
“Sonra da iman edip sabrı ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır. İşte onlar sağdakilerdir.”44
Bir başka âyet:
“O vakit Allah’tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın! Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç
şüphesiz, etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet; bağışlanmaları için dua et; iş hakkında
onlara danış. Kararını verdiğin zaman da artık Allah’a dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever.”45
Hz. Peygamber (s.a.v.) de şöyle buyurmuştur:
“Allah beni şerefli bir kul kıldı, zorba ve inatçı bir kul yapmadı.”46

38 Ahmed Ebu’l-Vefâ, en-Nazariyyetü’l-âmme li’l-kanun ed-devlî el-insân^,i 1. Baskı, Dâru’n-nahdati’l-Arabiyye, Kahire, 2006, s. 16.
39 Ebu Musa el-Eş’arî’nin rivayet ettiği sahih hadis, Kaynak: Sahîhu’l-Câmi, Elbânî, 1473 no’lu hadis.
40 Fetih, 69.
41 Enfal, 57. Âyette geçen “fe şerrid” ifadesi onlara yönelik öyle öldürme fiili yap ki geride kalan düşmanların bunu görünce dağılsın demektir. Bir
görüşe göre onların durumunu etrafa duyur, bir başka görüşe göre ise diğer insanlara ibret ve öğüt olsun diye bunlara ceza ver demektir. İbnü’tTürkmânî, Behcetü’l-erîb fî beyâni mâ fî kitâbillahi’l-Azîz mine’l-garîb, el-Meclisü’l-a’lâ li’ş-şuûni’l-İslâmiyye, Kahire, 2002, II, s. 239.
42 İbn Hişâm, es-Sîretü’n-nebeviyye, I, 221-224; es-Sîretü’l-Halebiyye, I, 127-129.
43 Enbiya, 107.
44 Beled, 17,18.
45 Âl-i İmran, 159.
46 Abdullah b. Büsr el-Mâzinî’nin rivayet ettiği sahih hadis. Suyutî, el-Câmiu’s-sağîr, 1719 no’lu hadis.

“Allah kulları içinden ancak merhamet edenlere merhamet eder.”47
Beyhakî, Delâilü’n-nübüvve adlı eserde Ebu Hureyre’den şunu rivayet etmiştir: “Ben, hediye edilmiş
bir rahmetim.”48
Şüphesiz ki uluslararası insancıl hukukun esasları, ilkeleri savaşın bütün kurallarının kayağı gerek
asılları ve gerekse kuralları bakımından İslam şeriatıdır. Hz. Peygamber (s.a.v.)’in şu sözü de bunlardan biridir: “Şüphesiz ki Allah her işte yumuşaklığı sever.”49
Yine şöyle buyurmuştur:
“Yumuşaklık hangi işte olursa onu süsler, hangi işte bulunmazsa onu çirkinleştirir.”50
Ebu’d-Derdâ’nın rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyurmuştur:
“Yumuşaklıktan hisse edinmiş kişiye hayırdan hissesi verilmiş demektir.”51
Silahlı mücadelede yumuşaklığın gerekleri şunlardır:
İntikam alınmaması ilkesi,
Meşrû [konvansiyonel] olmayan silahların yasaklanması ilkesi,
Ölülerin vücutlarının parçalanmaması ilkesi,
Savaşçılarla diğerlerinin ayırt edilmesi ilkesi.
Hz. Peygamber (s.a.v.)’in merhametinin görüldüğü örneklerden biri de Kureyş kabilesini yendikten
sonraki durumudur. Onlara şöyle sormuştur: “Size ne yapacağımı düşünüyorsunuz?” Onlar “sen şerefli bir kardeş ve şerefli bir kardeşin oğlusun” dediler. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.v.) onlara şöyle
dedi: “Ben kardeşim Yusuf’un dediğini diyorum: Bugün size herhangi bir kınama yok. Allah beni ve
sizi bağışlasın. O, merhametlilerin en merhametlisidir. Gidin, serbestsiniz!”52
Batılı yazarlardan biri şöyle demiştir: “Gerçek şu ki milletler, Araplar gibi hoşgörülü fatihler tanımadığı
gibi onların dini gibi hoşgörülü bir din de tanımamışlardır.”53
C. Rahmet Peygamberinin Kabul Ettiği En Önemli Barış İlkeleri
Kur’an-ı Kerim, insanın saygınlığını zedeleyen davranışları hoş karşılamamış, Firavun’u şu ifadelerle, yeryüzünde bozgunculuk çıkaran bir kişi olarak değerlendirmiştir: “Firavun, (Mısır) toprağında
gerçekten azmış, halkını çeşitli zümrelere bölmüştü. Onlardan bir zümreyi güçsüz buluyor, bunların
oğullarını boğazlıyor, kızlarını ise sağ bırakıyordu. Çünkü o bozgunculardandı.”54
47 Cerir b. Abdullah’ın rivayet ettiği sahih hadis. Suyutî, el-Câmiu’s-sağîr, hadis no 2612.
48 Ebû Hureyre’nin rivayet ettiği sahih hadis. Suyutî, el-Câmiu’s-sağîr, hadis no 2583.
49 Hz. Âişe’nin rivayet ettiği sahih hadis. Buhârî, Sahîhu’l-Buhârî, hadis no: 6024.
50 Hz. Âişe’nin rivayet ettiği sahih hadis, Müslim, Sahîhu Müslim, hadis no: 2594.
51 Ebu’d-Derdâ’nın rivayet ettiği sahih hadis, Tirmizî, Sünenü’t-Tirmizî, hadis no: 2013.
52 Zayıf hadis, Elbânî, Fıkhu’s-sîre, hadis no: 382.
53 Gustav Le Bon, Hadâratü’l-Arab, Tercüme: Âdil Zuaytir, el-Hey’etü’l-Mısriyye el-Âmme li’l-küttâb, 2000.
54 Kasas, 4.
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Yüce Allah, savaşmanın hükmü konusunda şunları söylemektedir: “müşrikler nasıl sizinle topyekün savaşıyorlarsa siz de onlara karşı topyekün savaşın ve bilin ki Allah (kötülükten) sakınanlarla beraberdir.”
Ahmed Şevki bu konuda şunları söylemektedir:
Onların bilmediği herşeyi bildiniz,
Hatta savaşı ve ondaki kötülükleri,
Onları, yüceltici bir cihada çağırdım,
Savaş, kâinatın ve milletlerin esas düzeni,
Savaş olmasa devletler var olamaz,
Savaş olmasa dikili bir taş kalamaz.
1. Savaşta İnsanî Kuralların Gözetilmesi İlkesi
Uluslararası insancıl hukukun varlığının özü bunun savaşı bir takım ölçülere bağlaması ve yönlendirmesidir. Bütün bunlar canları korumak, savaşla ilişkisi olmayan zayıf ve kurbanları himaye etmektir.
Hz. Ali şöyle demektedir:
“Düşmana boyun eğdirip ele geçirdiğinde, onu yenmenin yükrü olarak kendisini affet. Şayet Allah’ın
izniyle galibiyet elde ederseniz arkasını dönüp gidenleri öldürmeyin, Gözü kör olana atış yapmayın,
yaralılara bir şey saplamayın, kadınlara –onlar size sövüp saysa da ve başınıza bir şey gelmesine
sebep olsalar bile- eziyet edip korkutmayın. Çünkü onların gücü, nefisleri ve akılları zayıftır. Bize
müşrik olan kadınlara bile el sürmememiz emredilmiştir. Câhiliye döneminde bile bir kadını döven,
sopa vuran kimse bundan dolayı hem kendisi hem de soyu eleştirilirdi.”55
Bu husus İslam’ın rahmet yönü bakımından diğer düzenlerden ayrıştığını vurgulamaktadır. Diğer
düzenlemelerde ve devletlerde ise buna aykırı olarak “vah mağlubun haline” kuralı geçerlidir. İslam
şeriatı ise mağluba merhamet etme ilkesini getirmiştir.
Hz. Peygamber (s.a.v.) Kureyş kabilesine galip gelince mağlup olanlara merhamet etme kuralını uyguladı ve onlara “gidin, serbestsiniz!” buyurdu.
Buna dair örneklerden birisi de Benî Hanife kabilesinin önde gelenlerinden biri olan Sümâme’nin durumudur. O, kendi bölgesi olan Yemâme’de yetişen buğdayı, peygamberimiz yasaklamadığı sürece
Mekke’ye vermemeye karar verdi. Mekkeliler bu ambargodan dolayı zarar gördüklerinde Resûlullah
(s.a.v.)’a bir mektup yazarak “sen insanlara akrabalarıyla ilgilenmelerini emrediyorsun. Oysa sen akrabalık bağlarını kopardın, babaları öldürüp oğullarını aç bıraktın” dediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.v.) derhal Sümâme’nin yanına gelerek ona bu ambargoyu kaldırmasını ve Mekkeliler için indirim yapmasını böylece onların insan hayatı için zorunlu olan bu mallardan yararlanmalarını emretti.56
Hz. Ömer (r.a.), Hâlid b. Velid komutasındaki Müslümanların düşmandan çok sayıda kişiyi öldürmüş
olmasını görünce bundan endişe etti ve Hâlid’i azlederek yerine Ebû Ubeyde b. Cerrah’ı komutan
55 Nehcü’l-belâğa, Dâru’ş-şa’b, Kahire, s. 239, 367; Ahmed Ebu’l-Vefâ, age, s. 167.
56 Ahmed Ebu’l-Vefâ, age, s. 168.

olarak atadı. Hâlid’i azlederken “Hâlid’in kılıcında bir şiddet var.” Ve yine şöyle dedi: “İbnü’l-Âs’ın savaş taktiği benim hoşuma gidiyor. Çünkü o yumuşak savaşıyor.”57
Bütün bunlardan başka savaşa başlamadan önce karşı tarafa savaşı ilan etmek de zorunludur. Bu
konuda İbn Abbas (r.a.) şöyle demektedir: “Resûlullah (s.a.v.), insanları İslam’a çağırmadan önce
hiçbir kavimle savaşmadı.”58 Böylece İslam aniden, anlaşmaya bağlılığı bozarak savaşmayı yasaklamaktadır. Çünkü savaşmadan önce karşı tarafa bir çağrıda bulunarak onun ya İslam’ı kabul etmesi,
ya vergi ve cizye vermesi yahut da savaşması konusunda seçenek sunmak gerekir.59
2. Öç Alma Ve Ölenlerin Bedenlerine Müsle Yapmanın Yasaklanması İlkesi
Semüre b. Cündeb’ten şu söz rivayet edilmiştir: Resûlullah (s.a.v.) bizi sadaka vermeye teşvik ediyor,
[savaşta ölmüş olan düşmanın cesedine] müsle yapmamızı yasaklıyordu.60
Yine Hz. Peygamber (s.a.v.)’in şöyle dediği rivayet edilmiştir:
“Allah her konuda iyilikte bulunmayı farz kılmıştır. Şu halde öldürdüğünüzde iyi bir şekilde öldürün.
Kurban kestiğinizde güzel bir şekilde kurban kesin.”61
Yine Resûlullah (s.a.v.)’tan rivayet edildiğine göre o, Abdurrahman b. Avf’ı Dûmetü’l-cendel’e gönderirken şöyle demiştir:
“Hep birlikte Allah yolunda savaşın. Allah’ı inkâr edenlerle savaşın. Ganimet taksim edilmeden önce
almayın, ganimet taksim edilmeden önce almayın, verdiğiniz söze aykırı hareket etmeyin, müsle
yapmayın, çocukları öldürmeyin. Bu Allah’ın sizden aldığı söz ve sizin peygamberinizin yoludur.”62
Resûlullah (s.a.v.) Uhud savaşı sonrasında Hamza b. Abdülmuttalib’i aramak üzere çıktı ve onu
vadinin orta yerinde karnı yarılmış, içinden ciğeri çıkarılmış olarak, kendisine müsle yapılmış bir
halde buldu. Burnu ve kulakları koparılmıştı. Bunun üzerine şöyle dedi: “Allah bana herhangi bir
yerde Kureyş’e karşı gâlibiyet verirse onlardan otuz kişiye müsle yapacağım” dedi. Müslümanlar
daha önce hiç Resûlullah (s.a.v.)’ı amcasına bunu yapan kimselere öfkelendiği ve üzüldüğü kadar
öfkeli görmemişlerdi. Onlar “Allah bir gün bize zafer ihsan ederse, daha önce hiçbir Arabın yapmadığı şekilde müsle yapacağız” dediler.63 Bunun üzerine Allah, müsle yapmayı yasaklayan şu
âyetleri indirdi:
“Eğer ceza verecekseniz, size yapılan işkencenin misliyle ceza verin. Ama sabrederseniz, elbette o,
sabredenler için daha hayırlıdır.”64
Bu âyet inince Resûlullah (s.a.v.) müsle yapmaktan vazgeçti ve intikam alıp müsle yapmayı
yasakladı.
57 Bkz. http://www.qassimy.com/st1/lesson-823-1.html
58 Hadisi Ahmed, Beyhakî, Taberânî ve Hâkim rivayet etmiştir. Bkz. Şevkânî, Neylü’l-evtâr, Dâru’l-ceyl, Beyrut, 1973, VII, 232.
59 Abdülmecid Muhammed es-Susu, Said Abdullah Hârib, Üsüsü’l-alâkât fi’l-İslâm, Dâru İbn Hazm, Beyrut, 2005, s. 52; Muhammed Revaas
Kal’acî, Kırâe siyâsiyye li’s-sireti’n-nebeviyye, Dâru’n-nefâis, Beyrut, 2. Baskı, 2000, s. 12.
60 İmran b. El-Husayn’ın rivayet ettiği hasen hadis. İbn Hacer el-Askalanî, Tahrîcu Mişkâti’l-mesâbîh, III, 405.
61 Şeddâd b. Evs’in rivayet ettiği sahih hadis, Elbânî, Sahihü’t-Tirmizî, hadis no: 1409.
62 Büreyde b. El-Hasîb el-Eslemî’nin rivayet ettiği sahih hadis, Elbânî, Sahîhu İbn Mâce, hadis no: 2325.
63 Ata b. Yesar’ın rivayet ettiği zayıf hadis. Elbânî, es-Silsiletü’d-daîfe, hadis no: 548.
64 Nahl, 126.
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3. Savaşçı Olanlar İle Olmayanları Birbirinden Ayırma İlkesi
Size karşı savaş ilan edenlere karşı savaş açmak meşru kılınmıştır. Nitekim bu konuda Yüce Allah
şöyle buyurmaktadır:
“Size karşı savaş açanlara, siz de Allah yolunda savaş açın. Sakın aşırı gitmeyin, çünkü Allah
aşırıları sevmez.”65
Bu âyette “aşırı gitmeyin” ile “sizinle savaşmayanlara karşı savaşmayın” denilmek istenmiştir.
Yine Allah şöyle buyurmaktadır:
“Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o, apaçık düşmanınızdır.”66
Bir başka âyette de şöyle buyurmaktadır:
“Allah, sizinle din uğrunda savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlara iyilik yapmanızı ve
onlara âdil davranmanızı yasaklamaz. Çünkü Allah, adaletli olanları sever. Allah, yalnız sizinle din
uğrunda savaşanları, sizi yurtlarınızdan çıkaranları ve çıkarılmanız için onlara yardım edenleri dost
edinmenizi yasaklar. Kim onlarla dost olursa işte zalimler onlardır.”67
İmam İbn Kesîr bu âyetin tefsirinde şunları söylemiştir: “Allah müminlerin, kâfirler içinden zayıflar ve
kadınlar gibi savaş yapmayanlarına iyilik yapmayı yasaklamamıştır.”68
Hz. Peygamber (s.a.v.) Bedir savaşında müşriklerden bazılarının öldürülmesini şu sözleriyle
yasaklamıştı:
“Hâşimoğullarından bazılarının bu savaşa zorla getirildiğini biliyorum. Onları öldürmeyin. Ebû’l-Buhterî b. Hişam b. El-Hâris b. Esed’le karşılaşan kişi onu öldürmesin. Resûlullah (s.a.v.)’ın amcası Abbas b. Abdülmuttalib ile karşılaşan onu öldürmesin; çünkü o zorla çıkarılmıştır.”69
Hz. Peygamber (s.a.v.)’in hayatı ve savaşlarında, savaşa katılmayan kimselere karşı iyilik ve merhamet göstermeye ilişkin pek çok örnek bulunmaktadır.
Müminlerin annesi Hz. Âişe’nin (r.a.) de belirttiği üzere Resûlullah (s.a.v.) yürüyen Kur’an idi. Bu sebeple o, farklı hadislerinde savaşa katılmayanlara iyilik yapılmasını emretmiştir. Bunlardan biri Müslim’in sahihinde yer alan Süleyman bin Büreyde’nin babasından naklettiği şu hadistir:
“Resûlullah (s.a.v.) bir ordu veya müfreze birlik komutanını görevlendirdiğinde onunla özel konuşmasında kendisine Allah’tan korkmasını, emri altındaki Müslümanlara iyi davranmasını tavsiye ettikten
sonra şunları söylerdi: “Allah adına ve Allah yolunda savaşın. Allah’ı inkâr edenlerle savaşın. Ganimetten mal çalmayın, verdiğiniz sözü bozmayın, müsle yapmayın, çocukları öldürmeyin.”70
65 Bakara, 190.
66 Bakara, 208.
67 Mümtehine, 9-10.
68 Ebu’l-Fidâ İbn Kesîr ed-Dımaşkî, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm, Dâru’l-fikri’l-Arabî, Beyrut, 2007, I, 187.
69 Ahmed Ebu’l-Vefâ, age, s. 170.
70 Büreyde b el-Hasîb el-Eslemî’nin rivayet ettiği sahih hadis. Elbânî, Sahîhu İbn Mâce, hadis no: 2325.

Yine Ebû Davud’un Enes b. Mâlik’ten rivayet ettiğine göre Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
“Allah’ın adıyla ve Allah ile Resûlullah (s.a.v.)’ın milleti üzere savaşın. Çok yaşlıları, bebekleri, küçük
çocukları, kadınları öldürmeyin. Ganimetten çalmayın, ganimetlere sahip çıkan. Islah edin, iyilik yapın. Şüphesiz ki Allah iyilik yapanları sever.”71
Âlimlerin belirttiğine göre bu toplulukları öldürmenin yasaklanması sırf onlar zayıflıkları veya vücut
yapıları sebebiyle savaşamadıklarından değildir. Aksine bunun hikmeti onların savaşa fiilen katılmamış olmaları, Müslümanlara karşı silah taşımaktan geri durmuş olmalarıdır. Bunun delili şudur:
Müslümanlara karşı savaşan kadın öldürülür.72
Resûlullah (s.a.v.)’a uymak suretiyle İslam ortularının komutanları ve bunların arasında yer alan Selahaddin Eyyûbî, düşmanlarına karşı savaşta yumuşaklık ve merhamete örnek olarak gösteriliyorlardı.
O, düşman kuvvetlerinden önemli sayıda kişiyi esir etmiş, onları doyuracak yiyecek bulamayınca da
onları elinde tutarak aç olarak ölmelerindense serbest bırakmayı tercih etmiştir. Selahaddin Allah’a
yaklaşmak için esirleri doyurmayı zorunlu kılan İslâm’ın değer hükümlerine bağlıydı. Hasmı Richard
geldiğinde onu kendi huzuruna almıştı. Buna karşılık Müslümanlar düşman tarafından korunacaklarına dair kendilerine himaye verilip teslim olduklarında onlardan otuz binden fazla kişiyi öldürmüştü.
Fransız filosof Gustav Le Bon olayı anlatırken şunları söylemektedir:
“Richard’ın ilk yaptığı şey, Müslüman esir kampında olanların gözü önünde kendilerinin canına dokunmayacağı sözünü verdiği için teslim olan Müslümanlardan üç binini öldürmek oldu. Daha sonra bu öldürme
ve yağmalamayı kendisine serbest gördü. Kudüslü Hristiyanlara merhametle muamele eden, onlara kötülük etmeyen, Filip ve aslan yürekliye hastalıkları zamanında meşrubat ve azık gönderen Selahaddin
Eyyubi’nin gönlünde bu büyük vahşetin nasıl bir etki yaptığını düşünmek kolay değildir. Bu uzak yerde
medeni bir adamın düşünce ve duyguları ile vahşi bir adamın düşünce ve nefsani arzularını görüyoruz.”73
İbn Kayyim el-Cevziyye şunları söylemiştir:
“Çünkü savaş yalnızca savaşa karşılık olmak üzere gerekli olup inkârcılığa karşı değildir. Bu sebeple
bize karşı yapılan savaşa katılmayan kadınlar, çocuklar, felçli hastalak, körler, ruhbanlar öldürülmez.
Resûlullah (s.a.v.)’ın yeryüzündeki insanlığa karşı uygulaması bu şekildeydi. O, kendisine karşı savaşanlarla onlar kendisinin dinine girinceye veya anlaşma yapıncaya yahut cizye ödeme karşılığında
hâkimiyetini kabul edinceye kadar savaşırdı. Gönderdiği müfreze birlikler ve ordular da düşmanla
savaştıklarında onlara böyle yapmalarını emrederdi… Kâfirler Müslümanlarla savaşmayı bırakıp da
onlarla anlaşma yaptıklarında bu hem Müslümanların hem de müşriklerin maslahatına olur.”74
4. Sivilleri Veya Savaşa Katılmamış Olan Kimseleri Sürgün Etmeme İlkesi
Genellikle savaş sonucunda esirler elde edilir. İslam şeriatı savaşa katılmış olan veya savaşta görüşleriyle
düşmanı yönlendiren esirler dışında diğer esirlerin göç ettirilmesini onaylamaz. Bunlar ya Müslüman esirlerle takas edilir veya düşmana bunların serbest bırakılması için bir takım şartlar konulur. Bunlar dışındaki
esirlere gelince onların kendi ülkelerinde bırakılması gerekir, başka yere sürgün edilmeleri caiz değildir.75
71 Enes b. Mâlik’in rivayet ettiği sahih hadis. İbn Hacer el-Askalanî, Tahrîcu Mişkâti’l-mesâbîh, IV, 60
72 Abdülganî Mahmud, el-Kanunu’d-devlî el-insânî mukâraneten bir’ş-şerîati’l-İslâmiyye, Dâru’n-nahdati’l-Arabiyye, Kahire, 1. Baskı, 1991, s. 140.
73 Muhammed Ebû Zehra, el-Alâqâtü’t-devliyye fi’l-İslâm, Dâru’l-fikr el-Arabî, Kahire, 1995, s. 110.
74 İbn Kayyim el-Cevziyye, Ahkâmü ehli’z-zimmet, Dâru’l-ilm li’l-melâyîn, Beyrut, 1989, I, 17.
75 Ahmed Ebu’l-Vefâ, age, s. 171.
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İslam’ın bu hükmü, uluslararası hukuk hükümlerinin ve özellikle de sivil şahısların savaş esnasında
korunmasına ilişkin 1949 yılında Cenevre sözleşmesinde sağlanan dördüncü antlaşmadan daha öncedir. Bu anlaşmada şunlar söylenmektedir: “Koruma altında olan şahısların toplu olarak veya ferdî
olarak işgal edilen topraklardan işgalci devletin topraklarına veya başka herhangi işgal altındaki bir
devlete hangi sebeple olursa olsun nakil veya sürgün edilmesi yasaktır.”
5. Savaşla İlgisi Olmayan (Sivil Eşyaların) Bir Maslahat Olmadıkça Tahrip Edilmesinin Caiz
Olmaması İlkesi
İmam Şevkânî şöyle demektedir: “Bir ihtiyaç veya maslahat bulunmadıkça ağaçların yakılması, sökülmesi ve binaların yakılmasından uzak durmak gerekir.”
İbn Teymiyye şöyle demektedir: “Ehl-i harp meyveli ağaçlarımızı kesmek suretiyle bizim mallarımızı
tahrip ederse bizim de onların mallarını tahrip etmemiz caiz olur.”76
Resûlullah (s.a.v.)’ın halifesi Hz. Ebu Bekir’in, 634 yılında Rumlarla savaş yapmak için oraya yönelmiş bulunan Üsâme ordusuna yönelik tavsiyeleri arasında şu ifadeler yer alıyordu:
“Ey insanlar!
“Durun da size on şeyi tavsiye edeyim. Bunları benden ezberleyin: Hıyânet etmeyin, ganimetten izinsiz almayın, verdiğiniz sözü bozmayın, müsle yapmayın; küçük çocukları, yaşlı kimseleri, kadınları öldürmeyin, ağaçları kesmeyin ve yakmayın, meyveli ağaçları kesmeyin, koyun, sığır ve develeri yemek
için kesmeniz müstesna kesmeyin. Kendilerini manastırlarda ibadete adamış bazı kimseleri göreceksiniz onları ibadetleriyle baş başa bırakın. İleride size kaplar içinde çeşitli yiyecekler getiren topluluklar
göreceksiniz. Bunlardan herhangi bir şeyden sonra diğer bir şeyi yediğinizde Allah’ın adını anın.”77
6. Silah Kullanmada Sınırlama İlkesi
İslam hukukçuları düşman tarafından uygulanmadıkça düşmanın yiyecek/içeceğine zehir katmanın,
zehirli ok kullanmanın caiz olmadığını söylemişlerdir. Bu, günümüzde kimyevî, bakteriyolojik, nükleer
vb. silahlar kapsamına girmektedir. Bu konuda Âsım b. Sâbit’in rivayet ettiğine göre Hz. Peygamber
(s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Savaşan kişi Âsım’ın savaştığı gibi savaşsın.”78 Bu, onun merhamet ve
şefkatine işaret etmektedir.
Yine Hz. Ebu Bekir de Hâlid b. Velid’i mürtetlerle savaşmaya gönderdiğinde ona şu tavsiyede bulunmuştur: “Ey Hâlid! Allah’tan kork ve yanındakilere yumuşak davran. Yemâme halkına kötü davranmaktan kork. Onların topraklarına girdiğinde aman ha tedbiri elden bırakma. Onlarla karşılaştığında
seninle hangi silahlarla savaşıyorlarsa sen de onlara karşı o silahı kullan, oka karşı ok, mızrağa karşı
mızrak, kılıca karşı kılıç.”79
İmam San’anî şöyle demiştir. “Resûlullah (s.a.v.) bir kimseyi ordu veya müfreze birliğine komutan olarak tayin ettiğinde onunla özel olarak yaptığı konuşmada kendisine Allah’tan korkmasını, yanındakilere iyi davranmasını tavsiye ederdi. Daha sonra sözünde durmamanın, müsle yapmanın, müşriklerin
çocuklarını öldürmenin haram olduğunu söylerdi. Bunların haram olduğu konusunda icma vardır.”80
76 Age.
77 İbn Cerîr et-Taberî, Târihu’r-rusul ve’l-mulûk, III, 277.
78 Hüseyn b. Es-Sâib b. Ebû Lübâbe’nin rivayet ettiği hadis. Heysemî, Mecmau’z-zevâid, V, 330.
79 Bkz. http://www.kl28.com/books/showbook.php?bID=94&pNo=34
80 İmam San’anî, Sübülü’s-selâm, Câmiatu’l-İmâm Muhammed b. Suud el-İslâmiyye, Riyad, 1408, IV, 95.

Yine Hz. Peygamber (s.a.v.) savaşta hile ve taktik yapmak caiz olmakla birlikte sözünden dönmeyi
haram kılmıştır. Bu konuda Resûlullah (s.a.v.), savaşanlara verdiği talimatta şunları söylemektedir:
“Allah’ın adıyla ve Allah yolunda yürüyün. Savaşın, ganimetten gizlice almayın.”81 Yine şöyle derdi:
“Verdiği sözde durmayan kişi için kıyamet gününde bir sancak dikilir ve “bu, [sözünde durmayan]
falan oğlu falanın sancağıdır” denir.”82
7. Silahlı Çatışmada Esir Alınanlara Yapılacak Muamele
İslam şeriatı esirlere öfke ve saldırganlıktan uzak iyi bir şekilde muamele edilmesine kefil olmuştur.
İslam, esire merhamet etmeyi, hatta ona değer verip yemek ikram etmeyi zorunlu kılmıştır. Bu konuda Yüce Allah şöyle buyurmuştur:
“Kendileri sevmelerine rağmen yemeği fakire, yetime ve esire yedirirler.”83
Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Esirlere iyi davranmayı birbirinize tavsiye edin.”84
İslam’ın büyük gurur kaynaklarından biri de esire iyilik etmesi, ihtiyaç duyduğu zorunlu şeyleri temin
etmesidir. Bunlardan birisi de şudur: Bedir esirleri alınınca Resûlullah (s.a.v.) onları ashabı arasında
dağıttı ve “esirlere iyi davranın”85 buyurdu. Ebû Azîz şöyle diyor: “Beni Bedir’den Ensar’dan olan bir
grup esir olarak getirdi. Sabah ve akşam yemeğinin zamanı gelince Peygamberin bizimle ilgili talimatı
sebebiyle ekmeklerini bana vererek kendileri hurma yiyordu. Onlardan birinin eline bir ekmek parçası
düşse onu mutlaka bana veriyor ben ise utancımdan ekmeği onlara geri veriyordum, onlar da bana
tekrar geri veriyordu.”86
Ebu Said el-Makberî’nin Ebû Hureyre’den rivayet ettiğine göre o şöyle demiştir: “Peygamberimiz
tarafından atlı bir birlik gönderildi. Bunlar Benî Hanîfe kabilesinden kim olduğunu bilmedikleri bir
adamı esir alıp Resûlullah (s.a.v.)’a getirdiler. Resûlullah (s.a.v.) onlara “siz kimi esir aldığınızı biliyor musunuz? Bu Sümâme b. Üsâl el-Hanefî’dir, ona iyi muamele edin” buyurdu. Resûlullah (s.a.v.)
ailesinin yanına döndü. Oradakiler “yanımızda ne kadar yemek varsa toplayıp bir araya getirelim
de şu adama verelim” dediler. O adamı yanında tutan kişilere sabah ve akşam adamı doyurmaları
emredildi. Adamı esir tutan kişi Sümâme’yi hiç terk etmiyordu. Resûlullah (s.a.v.) sürekli onun yanına
gelip “Ey Sümâme! Müslüman ol” diyordu. Sümâme “Hayır olmam ey Muhammed! Eğer beni öldürürsen, canı değerli bir adamı öldürmüş olursun. Şayet serbest bırakırsan dilediğini fidye olarak iste!”
Adam bu şekilde bir süre kaldı, daha sonra peygamberimiz bir gün “Sümâme’yi serbest bırakın” dedi.
Sümâme serbest bırakılıp da Baki’ denilen yere gidince güzelce bir abdest aldı, sonra Resûlullah
(s.a.v.)’a Müslüman olmak üzere bey’at etti. Akşam olunca ona daha önce getirdikleri yemeği getirdiler. Sümâme yemeğin az bir kısmını yedi, getirilen sütün az bir kısmını içti. Müslümanların bu duruma
şaşırdığına ilişkin haber Resûlullah (s.a.v.)’a ulaşınca o şöyle buyurdu: “Neye şaşırıyorsunuz? Günün
başında kâfir bir mideyle yiyip günün sonunda Müslüman bir mideyle yemek yiyen adama mı? Şüphe
yok ki kâfir yedi mideyle yemek yer, Müslüman ise bir mideyle yemek yer.”87

81 Daha önce geçmişti.
82 Abdullah b. Ömer’in rivayet ettiği sahih hadis. Buhârî, Sahihu’l-Buhârî, hadis no 6178.
83 İnsan, 8.
84 Ebu Aziz b. Umeyr’in rivayet ettiği hadis. Heysemî, Mecmeu’z-zevâid, VI, 89.
85 Daha önce geçmişti.
86 Sübülü’s-selam, s. 95.
87 Ebu Hureyre’nin rivayet ettiği sahih hadis. Buhârî, Sahihu’l-Buhârî, hadis no 4372.
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8. Ailenin Dağınıklığını Toplama Hakkı
Şüphesiz ki savaşlar neticesinde aileler, fertlerinin dağılmasından dolayı etkilenirler. Bu konuda 1977
yılındaki ilk protokolde ve Cenevre’de 1949 yılında buna ek olarak yapılan antlaşmalarda şu maddeye yer verilmiştir: “Gerek anlaşmayı imzalayan taraflar gerekse anlaşmazlık halindeki taraflar, silahlı
çatışmalar neticesinde dağılmış olan ailelerin bir araya gelmesi için mümkün olan bütün yolları kolaylaştırırlar.”
Bu, daha önce de işaret edildiği üzere peygamberimizin sünnetinin ortaya koyduğu bir ilkedir. Hatta sünnet, yakınları birbirinden ayırmamayı özellikle vurgulamıştır. Ebu Eyyüb el-Ensârî’den rivayet
edildiğine göre o şöyle demiştir: Resûlullah (s.a.v.)’ın şöyle dediğini işittim: “Anayla çocuğunu ayıran
kimsenin Allah kıyamet gününde sevdikleriyle arasını ayırır.”88
İmam San’anî’nin belirttiğine göre bu hadis, anayla çocuğu birbirinden ayırmanın haram olduğunu
göstermektedir. Diğer akrabalar da “akrabalık” ortak gerekçesine dayanılarak buna kıyas edilir.89
Hz. Ali’nin şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Resûlullah (s.a.v.) bana kardeş olan iki köleyi satmamı
emretti. Ben de bunları satarken farklı farklı kişilere sattım. Durumu Peygamberimize haber verince
bana “git onları geri al, ikisini birlikte (aynı kişiye) sat!” buyurdu.90
Ebu Musa’nın şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Resûlullah (s.a.v.) baba ile çocuğunu, kardeş ile kardeşi
birbirinden ayırana lanet etti.”91
9. Ölülerin Savaş Zamanındaki Hakları
İbn İshak, el-Meğâzî adlı eserinde şunu belirtmiştir: “Müşrikler, Nevfel b. Abdullah b. El-Muğîre’nin
cesedini Resûlullah (s.a.v.)’tan satmasını istediler. O, hendeği geçmeye çalıştığı için öldürülmüştür.
Resûlullah (s.a.v.), “bizim onun parasına da cesedine de ihtiyacımız yok” buyurdu. İbn Hişâm’ın Zührî’den naklettiğine göre müşrikler Nevfel’in cesedi için on bin dirhem vermeyi kabul etmişti.92
Bu olay, ölmüş harbîyi harp ülkesinde satmanın caiz olmadığı konusunda Ebû Yusuf lehine Ebû Hanife aleyhine bir delildir.93
Ölüye saygı amacıyla Hz. Peygamber (s.a.v.) ölülerin öldürüldükleri yerde defnedilmelerini emrederek “öldürülenleri öldüğü yerde defnedin”94 buyurmuştur. Her ne kadar bu olay Uhud savaşına özgü
ise de dikkate alınması gereken şey sebebin özelliği değil lafzın genelliğidir.
Hz. Peygamber (s.a.v.) Mekke’nin fethedilmesinden sonra Hâlid b. Velid’i Benî Huzeyfe kabilesine savaşçı değil davetçi olarak gönderdi. Hâlid onlara silah bırakmalarını emretti. Onlardan Cahdam adındaki birisi “Size yazıklar olsun Benî Huzeyfe kavmi! Size Hâlid gelmiş, şayet silahı bırakırsanız sizin
için esir olmaktan başka şansınız yok. Esir olduktan sonra ise boynunuzun vurulmasından başka
bir şeyle karşılaşmayacaksınız. Vallahi ben silahımı asla bırakmayacağım.” Onun kavmi ise Hâlid’in
88 Ebû Eyyüb el-Ensârî’nin rivayet ettiği sahih hadis. İbnü’l-Mulakkın, el-Bedru’l-münîr, VI, 519.
89 İmam San’anî, Sübülü’s-selam, II, s. 494-495.
90 Ali b. Ebî Tâlib’in rivayet ettiği sahih hadis. Ahmed Şakir, Müsnedü Ahmed, II, 112.
91 Senedinde bir sakatlık olmayan hadis. Hadisi Ebû Musa el-Eş’arî rivayet etmiştir. Şevkânî, ed-Derâri’l-mudiyye, hadis no: 255.
92 Ahmed Ebu’l-Vefâ, age, s. 207.
93 Age.
94 Câbir b. Abdullah’ın rivayet ettiği sahih hadis. Suyutî, el-Câmiu’s-sağîr, hadis no 319.

sözü üzerine silahlarını bıraktılar. Silahlarını bırakınca Hâlid onların yakalanmasını emretti sonra
onlardan bazılarını öldürttü. Bu haber Resûlullah (s.a.v.)’a ulaşınca ellerini göğe kaldırarak “Allah’ım
ben Hâlid bin Velid’in yaptığından uzak olduğumu sana bildiriyorum.” Daha sonra Hz. Ali’ye hitaben
“Ey Ali! Git de şu kavmin durumunu bir araştır, cahiliye tutumunu ayaklarının altına al!” Hz. Ali onların
yanına geldi, yanında Resûlullah (s.a.v.)’ın kendisine verdiği mallar vardı. Peygamberimiz bu parayı
öldürülen kimselerin diyetlerini ödemek ve mallarına gelen zararı tazmin etmek için vermişti. Öyle ki
telef edilen köpek yalaklarını bile tazmin etti. Geriye tazmin edilecek can veya mal bedeli kalmadı.
Hz. Ali’nin elinde bir miktar mal kalmıştı. Tazmin işlemini bitirince Hz. Ali onlara “Sizin, diyeti ödenmemiş bir can bedeliniz kaldı mı?” diye sordu. Onlar “hayır” dediler. Hz. Ali “Resûlullah (s.a.v.)’ın bilip de
sizin bilmediğiniz konularda ihtiyata riayet etmek için bu kalan malı da size veriyorum.” dedi ve verdi.
Daha sonra Resûlullah (s.a.v.)’ın yanına dönerek durumu ona haber verdi. Resûlullah (s.a.v.) “doğru
ve iyi yapmışsın” dedikten sonra ayağa kalkıp kıbleye döndü, ellerini herkesin göreceği şekilde kaldırarak “Allah’ım! Hâlid’in yaptığıyla benim bir ilgim yok, bundan sana sığınıyorum” dedi.95
Bu durum bize Hz. Peygamber (s.a.v.)’in kurbanların uğradığı zararı telafi edip karşıladığını açık bir
şekilde göstermektedir. Oysa günümüzde heyetlerin ve hükümetlerin pek çoğu memurlarının yaptığı
yanlışların üzerini kapatmaktadır. Resûlullah (s.a.v.), Hâlid b. Velid’in yaptığı yanlıştan uzak olduğunu
belirtmiş, bu yanlış sebebiyle meydana gelen zararı tazmin etmiş, daha da fazla ödeme yapmıştır.
Diğer bir açıdan, savaşla ilgili işlerin dışında kalanlara saldırılmaması konusu kapsamında bu olay
Hz. Peygamber (s.a.v.)’in sünnetiyle de vurgulanmıştır. Ayrıca Zeyd b. Vehb’in rivayetinde şu hususlar yer almaktadır: “Karşı taraf savaşa başlayıncaya kadar Hz. Ali onlarla savaşa başlamadı.
Onlarla öğleden sonra savaştı. Nihâyet güneş battığında [Hz. Âişe’nin] deve[si] etrafında hiç kimse
kalmamıştı. Hz. Ali “yaralıları öldürmeyin, arkasını dönüp kaçanları öldürmeyin, kapısını kapatanları
öldürmeyin, silah bırakanları öldürmeyin bunlar güven içindedir.”96
Bu husus, daha sonra uluslararası insancıl hukuk tarafından kabul edilmiştir. Böylece Hz. Peygamber
(s.a.v.)’in sünneti bazı gruplara taarruzda bulunmanın caiz olmadığını açıklamıştır: Yaralılar, esirler,
teslim olan şahıslar, savaştan geri duranlar, evinde oturanlar.
Bütün bunlar savaşın asıl olmadığını gösterir. Başkası bize karşı savaş ilan ettiğinde bizim bu savaşta insanî ve ahlaki bütün boyutları göz önünde bulunduran merhametli bir savaş yürütmemiz şarttır.97

95 Age; Muhammed Abdülmelik İbn Hişam, es-Siretü’n-nebeviyye, Dâru’l-kitâbi’l-Arabî, Beyrut, Lübnan, 2005, s. 675.
96 Senedi sahih hadis. İbn Hacer el-Askalanî, Fethu’l-Bârî, XIII, 62.
97 İmam İbn Sellâm, Mektebetü’l-külliyâti’l-Ezheriyye, tahkik Muhammed Halil Herrâs, Kahire, 1396, s. 141.
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Sonuç
Bu bağlamda söylenmesi mümkün olan şey şudur: Cezaî adalet insan hayatını ayakta
tutan gerek ulusal gerekse uluslararası düzeydeki en önemli unsurlardan biridir. Adalet
olmadığında ne istikrar ne de güvenliğin gerçekleşmesi mümkün olur. Haksızlık ve güven
aynı yerde bir arada bulunamaz. Birinin varlığı zorunlu olarak diğerinin yokluğunu gerektirir. İnsanlık tarihinin dönüşümlü yapısına bakıldığında dahası sadece modern döneme ve
onun kaydettiği olay ve vakıalara bakıldığında bütün bunlar uluslararası düzeyde kanunların, antlaşmaların, güvencelerin, protokollerin ve tüzüklerin seviyesinde büyük bir artış
olduğunu göstermektedir. Ancak bütün bunlar kâğıt üzerinde kalmakta, özellikle de başkalarına tanımadığı hak ve yetkiyi kendinde gören süper güçlerin egemenliğinin gölgesinde
kalmaktadır. Veto hakkı bunun en basit örneklerinden biridir. Yine Arap devletlerine ve zayıf
devletlere yönelik alınan kararlar daima birleşmiş milletler sözleşmesinin yedinci maddesi
gereğince bağlayıcı olmakta buna karşılık İsrail ve onun müttefiklerine karşı alınan kararlar
daima altınca madde uyarınca yani bağlayıcı olmayacak şekilde alınmaktadır.
Bu noktada gözlemlenebilen şeyleri şu şekilde belirtmek mümkündür:
Dâhilî ceza adaleti adaletin en yüksek ve üstün tablosudur. İnsan haklarına ve temel hürriyetlere ulusal düzeyde saygı göstermek suretiyle devlet vatandaşlarına güvenliği tattırmış olur. Bu da kesinlikle
istikrar ve güvenliğin bütün boyutlarıyla ve kavramlarıyla yani düşünsel güvenlikten toplumsal, siyasî
ve ekonomik güvenliğe kadar gerçekleşmesini bağlar. Ulusal düzeyde ceza adaleti yerleşmeden
uluslararası düzeyde ceza adaletini gerçekleştirmeye çağırmanın bir yararı yoktur.
Sapma, doğruluktan başka tarafa meyletme ve kanunun dışına çıkma görünümleri –bütünü değil
ancak çoğunluğu adaletin olmamasından kaynaklanır. Adalet gerçekleştiğinde diğer yüce insanî kavramlar ve idealler gerçekleşebilir.
En fakir ülkelerde milyonlarca çocuk açlıktan ölürken uluslararası adaletten söz etmek bir tür hayal
gibidir. Buna mukabil en zengin ülkeler tarafından milyonlarca ton gıda denizlere ve okyanuslara dökülmektedir. Sonra da bu devletler insan haklarının korunmasından, uluslararası adaletten ve diğer
sahte demokratik göstergelerden söz ederler.
Uluslararası ceza mahkemesinin önemini azaltan hususlardan birisi, çoğu durumda suçtan caydırması mümkün olan ve uluslararası boyutta işlenen suçların büyüklüğüyle orantılı olan idam cezasının bulunmamasıdır. Binlerce kişiye soykırım uygulayan kişi hakkında idam cezasının uygulanmasını
tehlikeli ya da çirkin görmemizi gerektirecek bir durum söz konusu değildir.
Uluslararası ceza mahkemelerinin, onun işlevini geçersiz kılacak bir takım kötülükleri bulunmaktadır.
Örneğin bu mahkemelere üye olan ulusal düzeydeki yargıçlarda yeterlilik ve yargısal anlamda bir
uzmanlık bulunmamaktadır. Yine birleşmiş milletlerin otoritesinin dışında kalan ülkelerin siyasî tavırları da diğer bir konudur. Belki de en büyük problem bu mahkemelerin yedinci fasıl çerçevesi dışında
kurulmuş olmasıdır. Oysa o çerçevede kurulsaydı söz konusu devletlerin egemenliğinden kurtarmış
olurdu. Buna karşılık bu durum mahkemeler için ters açıdan bir zaaf noktası teşkil etmektedir; çünkü
bu durumda mahkemeler devletleri mahkemeler ile yardımlaşmayı ve onun emirlerine boyun eğmeyi
gerekli kılabilecek olan bu faslın desteğinden mahrum kalmış olmaktadır. Özellikle de bu mahkemelerin temel tüzüklerinde devletleri bu mahkemelerle yardımlaşma konusunda bağlayıcı kılacak
maddelerin bulunmadığı durumda.

İnsanlığın en hayırlısı olan Hz. Muhammed’e (s.a.v.) Allah katında verilmiş olan peygamberlik şerefi
ve yüce makamın çok küçük bir kısmını bile herhangi bir yazarın yazılarıyla ele alması mümkün
değildir. Bununla birlikte her Müslümanın, âlemlere rahmet olarak gönderilmiş bulunan bu ümmetin
peygamberinin yaşam tarzı üzerinde hassasiyetle durması gerekir.
Peygamberimizin (s.a.v.) en önemli hayat düsturlarından birisi çatışma, görüş ayrılığı ve savaş ya da
bugün “uluslararası insancıl hukuk” adı verilen durumlarında insan haklarına riayet etmesiydi. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v.) Allah’ın da kendisine vahyetmiş olmasına binaen insanın ırkı, derisinin
rengi, dili ne olursa olsun Muhammedî risâletin insanî boyutlarını yansıtacak şekilde haklarını tam
olarak veriyordu. Bu konuda pek çok ve açık sahih hadisler bulunmaktadır.
Bunlardan birisi Müslim’in sahihinde, Süleyman bin Büreyde’nin babasından rivayet ettiği şu hadistir:
Resûlullah (s.a.v.) bir orduya veya müfreze birliğine komutan tayin ettiğinde onunla özel konuşma
yaparak Allah’tan korkmasını ve yanındakilere iyi davranmasını tavsiye eder sonra da şöyle söylerdi:
“Allah’ın adıyla ve Allah yolunda savaş edin. Allah’ı inkâr edenlere karşı savaşın. Savaştığınızda
ganimetten çalmayın, verdiğiniz sözü bozmayın, müsle yapmayın, çocukları öldürmeyin…”
Aynı şekilde Ebû Davud, Enes b. Mâlik aracılığıyla Resûlullah (s.a.v.)’ın şu sözünü aktarmıştır: “Allah’ın adıyla ve Allah uğrunda, Resûlullah (s.a.v.)’ın milleti üzere savaşın. Yaşlıları, çocukları, küçükleri, kadınları öldürmeyin. Ganimetten çalmayın, elde ettiğiniz ganimetleri bir araya getirin. Islah edin,
iyi davranın. Allah iyi davrananları sever.”
Yine Resûlullah (s.a.v.) Resûlullah (s.a.v.)’ın Mekke’deki esirlere yönelik şu uygulaması da böyledir:
O, esirlere “size ne yapacağımı düşünüyorsunuz?” diye sordu. Onlar “sen şerefli bir kardeş, şerefli bir
kardeşin oğlusun” dediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.v.) onlara “gidin, serbestsiniz” buyurdu.
Bütün bunlar uzun bir zamandan beri küstah bir tavır içinde, diğer halkları kendilerine hizmetçi kılmaya
çalışan Yahudilerin durumundan tamamen farklıdır. Onlar güya, kendi şeriatlarında yer aldığı üzere
Allah’ın seçkin halkı oldukları düşüncesinden hareketle bunu yapmaktadırlar. Bu, Haktan sapmış olan
Yahudi inancından kaynaklanan bir bakış açısıdır. İşte Yahudilerin savaş felsefesi de buradan doğmuştur. Yahudiler saldırganlığı serbest görmekte, hatta daha da ileri gidip övmekte, bunu tahrif edilmiş
Tevratlarında yer alan ifadeler doğrultusunda kutsal bir savaş olarak görmektedirler. Nitekim Tevrat’ta
şöyle ifadeler yer almaktadır: “İlahın olan Rab, senin önünde yolunu açandır… O Rab seninle konuştuğu gibi, düşmanların kökünü kazır, onları senin önünde zelil düşürür, kovar, hızlı bir şekilde helak eder.”
Bir başka yerde şu ifadeler geçer: “Savaş yapmak üzere bir şehre yaklaştığında onu önce barışa
çağır. Şayet barış isteğine olumlu karşılık verirlerse ve o şehri fethedersen şehirde bulunan bütün
halk senin hizmetkârın ve kölen olur. Şayet şehir halkı seninle sulh yapmaz da sana karşı savaşmayı
tercih ederse o şehri kuşat. İlahın olan Rab o şehri senin eline verince o şehirde bulunan bütün erkeklerin boynunu vur. Kadınlar, çocuklar, hayvanlar ve şehirde olan diğer şeyler senin için ganimettir.
Düşmanın ganimetinden ilahın olan rabbinin sana verdiğini yersin.”98
İşte Yahudilerin felsefesini yönlendiren ilkeler bunlardır. Savaş yoluyla öldürme ve yıkıma yönelik
çağrılar da onların bu sapkın inançlarından kaynaklanmaktadır.

98 Reşad Abdullah eş-Şâmî, eş-Şahsiyyetü’l-İsrâiliyye el-Yehûdiyye ve’r-rûhu’l-udvâniyye, el-Meclisü’l-vatanî li’s-sekâfe ve’l-funûn ve’l-âdâb, Küveyt,
1986, s. 147.
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Bütün bu anlattıklarımızdan çıkan bir takım sonuçlar ve işaret edilmesi gereken bazı mütevazı tavsiyeler şunlardır:
Hz. Peygamber (s.a.v.)’in siyerinin bütün dönemleri ve onun siyerinde “öteki” ile ilişkiler konusunun
öne çıkan özellikleri ile ilgili öğretim programları geliştirilmesi zorunludur.
İlahiyat fakültelerinde lisansüstü çalışmalar kapsamında Rahmet peygamberinin siyerinin incelenmesi, araştırılması ve tahlil edilmesi için özel kısımların oluşturulmasına özen gösterilmelidir.
Rahmet peygamberinin siyerinin en yaygın dillere doğru ve dikkatli bir şekilde tercüme edilmesi
önemlidir. Böylece Müslümanların ve batıdaki gayri Müslimlerin Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hayatını
öğrenmeleri mümkün olacak, ehl-i küfre karşı Hz. Peygamber (s.a.v.)’in “benden bir âyet bile olsa
tebliğ edin” şeklindeki tavsiyesi uygulanmış olacaktır.99
İslam’ın ve Rahmet peygamberi Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) gerçekte olduğu haliyle yansıtılması
konusunda İslam ve Arap dünyasında geleneksel ve modern iletişim araçlarının oynaması gereken
role vurgu yapılmalıdır. Belirtilmelidir ki Muhammedî risalet âlemler için bir rahmettir, bütün insanlığı
başkasının boyunduruğu altında yaşamaktan, kula kul olmaktan kurtarmak, halakların ve kabilelerin
arasına ülfet ve rahmeti yerleştirmek için gelmiştir. Nitekim bu konuda Yüce Allah Hucurat sûresinin
13. Âyetinde şöyle buyurmaktadır:
“Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, O’ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır.”

99 Abdullah b. Amr’ın rivayet ettiği sahih bir hadis. Buhârî, Sahîhu’l-Buhârî, hadis no: 3461.
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Abstract
Since the old times, societies strive to abolish crimes. While early views of social
reaction against crime were revenge and retaliation, penalising was the first act in
reaction to such crime. Then revenge had become a social reaction which was adopted by a tribe. After the development of the concept of state along with its three components namely sovereignty, people and land, penalization came in view as a legal
tool. Such punishment, after the trial of criminal, had been adopted as a way to inflict
pain to criminal by state in amount it sees fit. Legislative bodies were designating
some acts as crime and they were determining punishments for them; while judiciary
was conducting fair trials and sentencing criminals.
Crime reflects the corruption of society and describes complex reality of it. Indeed, public rights and
individuals’ rights has always been attacked. In order to cure such situation some efforts were made.
Therefore, such situation necessitates the presentation of developed solutions focussing on programmes which relate national and international crime policy. It also requires to think again on crime
and punishment policy and protection policy. Even it is necessary to think on criminal philosophy.
Such situation also means to give importance to anthropology of crime.1 This discipline examines
all essential and non essential circumstances which direct a person to commit a crime in biological
physiological, factual and psychological ways.
Actualizing the principles which relate to the international criminal justice has always been paramount
ambition. Such ambition could be achieved by protection of human rights, maximization of equality
before the justice, penalization of people who harm or try to harm rights and freedoms of individuals.
Islamic societies base on some factors and the most obvious factor is security. Indeed, without security, improvement and progression cannot be achieved. As far as it is seen, factor of deterrence has
an obvious role in providing security. In the absence of deterrence, a general anarchy, swerve from
truth and diffferent divisions arise.
For this reason, Islamic Sharia has presented a realistic theory in order to exterminate crimes. Such
theory is not the same with monolithic and superficial point of view which takes part in the human
made laws. Islam has revealed an improved order with “had” and “tazir” punishments which prevent
people from falling apart from “the true way”.
Thus Islam, created a law which transmits us to the best security by bringing its complementary dimensions with social, psychological, spiritual and material dimensions.
1 For a scientific research about humans which I mentioned about, see: Muhammed Abbas İbrahim, Bi’l-antrubulucya (ilmi’l-insân), Dâru’l-meârif
el-Câmiiyye, İskenderiye, 2006, p. 5.
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مقدمة
سعت المجتمعات منذ القديم جاهدة لدرء الجريمة ،وكانت العقوبة أول فعل لهذه الجريمة ،بعد أن كان
االنتقام والثأر الفردي الصورة البدائية األولى كرد فعل اجتماعي ،ثم أصبح االنتقام كرد فعل جماعي
تقره وتتبناه القبيلة ،وبعد تطور مفهوم الدولة بعناصرها الثالث :السيادة ،الشعب ،اإلقليم ،ظهرت
العقوبة كمدلول قانوني بعد محاكمة الجاني ليسلط عليه إيالم من طرف الدولة ممثلة في مصالحها
الجرم المرتكب ،وأضحت المؤسسة التشريعية هي التي تصدر تشريعاتها
المختصة بمقدار يوافق ُ
ً
أفعاال معينة وتحدد مقدار العقوبة فيها؛ وتتولى المؤسسة القضائية المحاكمة العادلة وتسليط
لتجرم
العقوبة المقررة في ذلك.
وتعكس الجريمة حالة الفساد التي يعيشها المجتمع وتعبر عن خلل يعتريه وتصور واقعه المضطرب ،حيث تكون الحقوق
العامة والخاصة محل اعتداء مستمر هذا ما يقتضي بذل العديد من الجهود للحد من ذلك أو معالجته المعالجة السليمة والكاملة.
هذا ما يجعل من الضروري إيجاد الحلول التكاملية التي تتمحور حول برنامج السياسة الجنائية في بعديها الوطني
والدولي ،والتي تتطلب إعادة النظر في سياسة التجريم وسياسة العقاب وسياسة الوقاية ،بل البد من إعادة النظر في فلسفة
العقوبة ،هذا ما يعني أيضا إيالء االهتمام باألنتروبولوجيا الجنائية التي تعد علما حيويا هاما حيث أنه يدرس كل الجوانب
البيولوجية والفيزيولوجية والفعلية والنفسية للمجرم إلى كل ما من شأنه أن يجعل من اإلنسان مجرما من أسباب ذاتية أو
إلى أسباب غير ذاتية ،أي أنه علم يدرس كل األسباب المتكاملة وكيفية معالجتها والحد منها وفق أسلوب علمي واضح.
وما من شك في أن إرساء معالم العدالة الجنائية الدولية كان بغية تحقيق هدف أسمى وهو حماية ورعاية حقوق اإلنسان،
وتحقيق أقصى حد ممكن من المساواة أمام العدالة ،وتحقيق الغاية المنشودة بمتابعة ومعاقبة كل من ساهم أو يسعى
للمساس بالحقوق والحريات الفردية.
ثم إن المجتمع اإلنساني يقوم على العديد من المقومات أبرزها األمن إذ بدونه ال يمكن أن يتحقق التطور وال االزدهار
والمالحظ أن عنصر الردع له دوره البارز في ذلك إذ بانعدامه تعم الفوضى وتنتشر مظاهر االنحراف وتعدد سبل التشرذم
وألجل هذا جاءت الشريعة االسالمية بنظرية واقعية للحد من اإلجرام من أساسه وليس بالنظرة السطحية األحادية التي
تعرفها القوانين الوضعية اليوم ،فقد أرست منظومة متكاملة من الحدود والتعازير التي تجعل المجتمع في منأى من
االنحراف.
وبهذا فقد قام القانون الجنائي اإلسالمي على أبعاد متكاملة جمعت بين البعد االجتماعي والنفسي الروحي والمادي مما
جعل منه قانونا صالحا لكل زمان ومكان ليصل بنا إلى بر األمان.
هذا ما يجعل من الضروري إيجاد الحلول التكاملية التي تتمحور حول برنامج السياسة الجنائية في بعديها الوطني
والدولي ،والتي تتطلب إعادة النظر في سياسة التجريم وسياسة العقاب وسياسة الوقاية ،بل البد من إعادة النظر في فلسفة
العقوبة ،هذا ما يعني أيضا إيالء االهتمام باألنتروبولوجيا الجنائية 1التي تعد علما حيويا هاما حيث أنه يدرس كل الجوانب
البيولوجية والفيزيولوجية والفعلية والنفسية للمجرم إلى كل ما من شأنه أن يجعل من اإلنسان مجرما من أسباب ذاتية أو
إلى أسباب غير ذاتية ،أي أنه علم يدرس كل األسباب المتكاملة وكيفية معالجتها والحد منها وفق أسلوب علمي واضح.2
 1التي عرفت على أنها الدراسة العلمية لإلنسان ،راجع محمد عباس إبراهيم ،باألنتروبولوجيا ( علم اإلنسان ) ،دار المعارف الجامعية ،االسكندرية ،٦٠٠٢ ،ص .٥
 2كل هذا إلى أن أصبح االهتمام بهذا المسائل أمرا دوليا ،وكانت هنالك العديد من المؤتمرات واالتفاقيات والهيئات الدولية أهمها ،االتحاد الدولي لقانون العقوبات(  ) ٠٨٨١الذي حلت محله الجمعية الدولية
لقانون العقوبات سنة .٤٢٩١
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وما من شك في أن إرساء معالم العدالة الجنائية الدولية كان بغية تحقيق هدف أسمى وهو حماية ورعاية حقوق اإلنسان
على الصعيد الدولي ،وتحقيق أقصى حد ممكن من المساواة أمام القضاء الوطني أو الدولي على حد سواء ،ولعل نظام
روما األساسي جيء به لتحقيق هذه الغاية المنشودة بمتابعة ومعاقبة كل من ساهم أو يسعى للمساس بالحقوق والحريات
الفردية ،بيد أن المالحظ أن الحقوق وحمايتها تم تكريسه فيما ُسمي بالشرعة الدولية لحقوق اإلنسان بدءاً باإلعالن العالمي
لحقوق اإلنسان ثم العهدين الدوليين وغيرها من االتفاقيات القطاعية المتخصصة األخرى.
لكن نظام روما األساسي لم يخرج للوجود سوى سنة  1998أي بعد مضي نصف قرن من الزمن بعد صدور وثيقة
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وما شهدته البشرية خالل هذه الفترة من حروب ونزاعات وجرائم حرب وانتهاكات
لحقوق اإلنسان.
الهدف من الدراسة:
تهدف الدراسة إلى إجالء الرؤى بشأن العديد من األجهزة والهياكل ودورها في تفعيل وتحقيق الحماية الحقيقية لحقوق
اإلنسان ،وهذا ألجل الوصول إلى مدى جدية وفاعلية هذه الكيانات في تحقيق أهدافها وغاياتها التي جاءت ألجلها.
المنهج المتبع:
تم االعتماد في هذه الدراسة على المنهج التحليلي للعديد من النصوص والوقائع القانونية؛ كل هذا الستقراء المعنى
الحقيقي للسياسة الجنائية الدولية ودورها الحقيقي في حماية حقوق اإلنسان.
اإلشكالية:
تتمحور اإلشكالية في مدى تأثر القانون الجنائي الدولي أو العدالة الجنائية الدولية بالسياسة الدولية وما تقرره القوى
العظمى أو مدى فعالية المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المحاكم الجنائية الخاصة في كفالة وحماية حقوق اإلنسان
من المنظورين الوضعي واإلسالمي.
الخطة:
تمت اإلجابة عن هذه اإلشكالية من خالل العناصر التالية:
أوال  :إنشاء العدالة الجنائية الدولية وطبيعتها لقانونية
ثانيا :السياسة الجنائية الدولية وواقع المجتمع الدولي
ثالثا :أنموذج في نسبية العدالة الجنائية الدولية
رابعا :القانون اإلنساني في سيرته صلى اهلل عليه وسلم

أوال :إنشاء المحكمة الجنائية الدولية وطبيعتها لقانونية
 .1إنشاء المحكمة وآليات عملها:

3

ترجع فكرة إنشاء محكمة جنائية دائمة إلى سنة  ،4١٩٤٨وقامت لجنة القانون الدولي الموكلة من
الجمعية العامة سنة  1954بوضع مشروع نظام أساسي لمحكمة جنائية دولية وتقديمه إلى الجمعية
العامة لألمم المتحدة وفي  1989أعيدت المحاولة إال أنه تم إرجاء اتخاذ خطوات حاسمة إلنشاء
5
المحكمة جراء التوتر الذي شهده المجتمع الدولي خالل الحرب الباردة.
وفي الفترة ما بين  15جوان  1998وحتى  17جويلية  1998بروما تم عقد مؤتمر األمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين
المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية ،6حيث تم اعتماد نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية في  17جويلية 1998
بعد موافقة  120دولة على إنشاء المحكمة ،وامتناع  21دولة عن التصويت ،ومعارضة  7دول ،وفتح باب التوقيع على
النظام األساسي للمحكمة بدءًا من  18جويلية  1998حتى  31ديسمبر  2000بمقر األمم المتحدة ،ودخل حيز التنفيذ بعد
اكتمال النصاب المطلوب في 1جويلية .72002
وانتُخب القضاة الثمانية عشر ُ
األول للمحكمة الجنائية الدولية في شهر فبراير  ،2003بينما انتخب أول نائب عام لها في
أفريل .82003
وجدت المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها أول محكمة دائمة مبنية على معاهدة تنظر في اآلتي من الجرائم:9
جرائم اإلبادة الجماعية
الجرائم ضد اإلنسانية
جرائم الحرب
جرائم العدوان.
وال تعد المحكمة أحد األجهزة التابعة لمنظمة األمم المتحدة ولكن لها شخصية قانونية مستقلة10؛ ويمكن للمحكمة
ممارسة سلطاتها القضائية على مثل هذه الجرائم الدولية فقط في حال ارتكابها على أراضي دولة طرف في هذه االتفاقية
أو من قبل أحد مواطنيها ،ولكن هذه الشروط تصبح غير قابلة للتطبيق في حال تمت إحالة موقف ما إلى المدعي من قبل
مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ،أو في حال أعلنت الدولة قبولها للسلطة القضائية للمحكمة11.
و يتم تحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة من طرف:
 الدول األطراف في النظام األساسي :إذا قامت إحدى هذه الدول بإحالة قضية ارتكبت فيها جريمة أو أكثر من الجرائمالدولية إلى المدعي العام وفق (م )14من النظام األساسي.
 3زيان سبع ،المحكمة الجنائية الدولية  :دراسة في النشأة واالختصاص غير الشامل ألفعال اإلرهاب الدولي ،مقال بمجلة الحقوق والعلوم االنسانية ،العدد السادس ،٢٠١٠،ص.5
Glasser Paul: droit international penal conventionnel ,Bruxelles ; 0791 ,p 69 4
 5أبو الخير أحمد عطية ،المحكمة الجنائية الدولية الدائمة  ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1999 ،ص .13
 6وقد شارك في أعمال المؤتمر وفود تمثل  ١٦٠دولة  ٣١ ،منظمة دولية  ١٣٦ ،منظمة غير حكومية بصفة أعضاء مراقبين.
 ، 7و في  23مارس  2010أودعت بنغالديش وثيقة مصادقتها ،ومنذ تاريخ  15جوان  2010كانت هناك  111دولة طرف في «إعالن روما األساسي» منها  30دولة إفريقية  ،و 15دولة آسيوية ،و17
دولة من أوروبا الشرقية ،و 24دولة من أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي ،و 25دولة من أوروبا الغربية www.treaties.un.org .
 8الوثيقة رقم  ٩E.٠٢.١٥القسم  Aفي جويلية  ١٩٩٨المتضمنة السجالت الرسمية لمؤتمر األمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين حول تأسيس محكمة جنائية دولية بروما  ١٥ ،جوان إلى  17جويلية ١٩٩٨
 ,الوثائق النهائية  ،الجزء األول  ،منشورات األمم المتحدة .،
 9الوثيقة .A/CONF .183/9في  ١٧جويلية  ، ١٩٩٨المتضمنة نص نظام روما األساسي الذي تم تنقيحه في  ١٠نوفمبر  ١٩٩٨و  ١٢جويلية  ١٩٩٩و  ٣٠نوفمبر  ١٩٩٩و  ٨ماي  ٢٠٠٠و ١٧
جانفي  ٢٠٠١و  ١٦جانفي . 2002
 10زيان سبع ،المرجع السابق ،ص.٦٠
 11شريف عتلم ،المحكمة الجنائية الدولية  ،المواءمات الدستورية والتشريعية  ،اللجنة الدولية للصليب األحمر ،ط ،٤٠٠٢ ،2ص ٦٨
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 مجلس األمن بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة بإحالة قضية ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم الدوليةإلى المدعي العام.
 المدعي العام إذا قام بالتحقيق من تلقاء نفسه في أية جريمة من الجرائم الدولية ،بعد موافقة الدولة غير طرف علىاختصاص المحكمة الجنائية.
وهنالك إلى اليوم أربعة قضايا (أوغندة ،جمهورية الكونغو الديمقراطية ،الجمهورية االفريقية الوسطى ودارفور،
السودان) تحت التحقيق من قبل مكتب االدعاء في المحكمة الجنائية الدولية ،باإلضافة إلى ذلك فقد قامت غرفة ما قبل
التحقيق الثانية بمنح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في  13من شهر مايو  2010الصالحية لفتح تحقيق حول
الوضع في كينيا ،وقامت ثالثة دول أطراف بإحالة قضايا وقعت على أراضيها إلى المدعي العام ،وقام مجلس األمن
بإحالة قضية واحدة إلى االدعاء ليتم التحقيق فيها ،وفي  16أكتوبر  2009قام وفد من السلطة الوطنية الفلسطينية بتقديم
تقرير أولي يعرض فيه الحجج القانونية الداعمة لإلعالن المودع في  22جانفي  2009والذي تم فيه قبول اختصاص
12
المحكمة على الجرائم التي ارتكبتها اسرائيل في فلسطين المحتلة.
وقد تم فتح التحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في قضية دارفور بالسودان رسميا من قبل المدعي
العام في السادس من جوان  ٢٠٠٥بعد إحالة القضية إلى المحكمة من قبل مجلس األمن لألمم المتحدة ،ومنذ إحالة القضية
صدرت ثالث مذكرات توقيف ضد كل من أحمد هارون ،وعلي كوشيب ،والرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير،
كما صدرت مذكرة دعوة إلى المثول أمام المحكمة ضد بحر إدريس أبو جردة ،عبد اهلل باندا  ،اباكير نورين وصالح
محمد جيربو جاموس اللذان مثال طوعا إلى الهاي في  ١٦أوت  ٢٠١٠وتم تحديد يوم  ٢٠نوفمبر  ٢٠١٠للبدء بجلسات
13
تأكيد التهم الموجهة.
وفي الرابع من شهر آذار  ٢٠٠٩أصدرت الدائرة االبتدائية مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني عمر حسن أحمد
البشير الرتكابه جرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب في دارفور ،وتعتبر مذكرة التوقيف األولى التي تصدر من قبل
14
المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس دولة ال يزال في منصبه.
بل هناك سوابق قضائية دولية تفيد عكس ذلك من مراعاة الحصانة للرؤساء والقادة حيث أصدرت محكمة النقض
البلجيكية حكما في  ١٣فيفري  ٢٠٠٣قضت فيه بأن أحد المتهمين وهو ( ارييل شارون ) يشغل منصب رئيس وزراء
إسرائيل فهو بذلك يتمتع بحصانة وال يجوز مقاضاته طالما أنه يشغل هذا المنصب ،وفي حكم لمحكمة العدل الدولية
صادر بتاريخ  ١٤فيفري  ٢٠٠٢يقضي بعدم جواز إصدار أوامر اعتقال من بلجيكا إللقاء القبض على وزير خارجية
الكونغو الديمقراطية وذلك على أساس أن من يشغلون مناصب سياسية في دولتهم يتمتعون أثناء وجودهم في مناصبهم
بحصانة تمنع اعتقالهم بأوامر صادرة من جهات قضائية أجنبية ،ولو كانت التهمة تخص ارتكاب جرائم حرب أو جرائم
ضد اإلنسانية.15
 -2خصائص المحكمة الجنائية الدولية للمحكمة عدة خصائص أهمها:
أ .عدم اعتبارها من األجهزة التابعة لمنظمة األمم المتحدة :وهذا بخالف محكمة العدل الدولية.
ب  .نظامها األساسي هو المصدر الرئيسي الختصاصاتها والقانون الواجب التطبيق أمامها وفقا للمادة  21من النظام
األساسي للمحكمة ،باإلضافة إلى ما جاءت به المعاهدات والمواثيق الدولية وباقي مصادر القانون الدولي ،ثم المبادئ
العامة التي تستقيها المحكمة من القوانين الوطنية للنظم القانونية  ،ويمكن للمحكمة تطبيق المبادئ والقواعد القانونية التي
ً
أخذت بها في قراراتها السابقة ،وهكذا تجد فكرة السوابق أو االجتهاد القضائي الدولي
مجاال للتطبيق أمام المحكمة.16
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 ٣١نفس المرجع.
 14باسيل يوسف بجك  ،مذكرة القبض على الرئيس السوداني :نموذج لخطورة تسييس وربط تدابير المحكمه الجنائيه الدوليه بقرارات مجلس األمن ،مجلة المستقبل العربي ،العدد  ، ٢٠٠٩ ، ٣٥٥ص ٨٣
 15الوثيقة  ROI ٥٣/٠٠١/٢٠٠٢الصادرة عن منظمة العفو الدولية  ،سنة . ٢٠٠٢
 16الطاهر مختار على سعد منصور  ،القانون الدولي الجنائي  ،الجزاءات الدولية  ،دار الكتاب الجديد المتحدة  ،بيروت  2000 ،م  ،ص 24

ج .اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة األفراد أي األشخاص الطبيعيين فقط ،وهذا دون االعتداد باالمتيازات
والحصانات لبعض األشخاص ،عمال بنص المادة  25من النظام األساسي.17
د .يعد النظام األساسي للمحكمة معاهدة دولية تسري عليه القواعد التي تطبق على المعاهدات الدولية ،ما لم يتم النص
فيه على خالف ذلك كعدم جواز التحفظ على بنوده.18
 .3مبادئ االختصاص القانوني للمحكمة:
أ /مبدأ التكامل:
وقد ورد النص على ذلك في ديباجة النظام األساسي للمحكمة ،وفي المادة  1والمادة  ،17والذي يقرر أن على المحكمة
أن تحكم بعدم القبول في أحوال منها أن تكون القضية محل تحقيق أو محاكمة في دولة لها اختصاص بخصوص الجريمة،
أو أن الشخص سبق محاكمته عن ذات الفعل أو أن الفعل ليس خطيراً بدرجة كافية.19
لكن المالحظ أن المادة  3/20تنص على إمكانية قيام المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة شخص حوكم أمام محكمة أخرى
في حالتين هما:
 إذا كانت اإلجراءات التي اتخذت قبله كانت فقط بغرض تمكينه من اإلفالت من المسئولية الجنائية عن جرائم داخلةفي اختصاص المحكمة الجنائية الدولية .
 إذا تمت اإلجراءات دون استقاللية وحياد20.ويشير إعالن كمباال 21في الفقرة الخامسة من منطوقه بأن الدول «تحدد مواصلة وتعزيز التنفيذ الفعال للنظام األساسي
على المستوى المحلي ،وذلك بهدف تعزيز قدرات الهيئات القضائية الوطنية في محاكمة مرتكبي أخطر الجرائم التي تثير
قلقا دوليا وفقا للمعايير المعترف بها دوليا للمحاكمة العادلة ،عمال بمبدأ التكامل».
ب /مبدأ التعاون الدولي:
يحمل الفصل التاسع من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية عنوان «التعاون الدولي والمساعـدة القضائية» ،وكان
ً
محال لمناقشات نتجت عنها صياغة المادة  86من النظام والتي تتضمن التزاماً عاماً بالتعاون بين الدول والمحكمة في
التحقيقات التي تجريها عن الجرائم التي تدخل في اختصاصها وفقا للمادة  93من النظام ،كذا على الدول أن تستجيب
ألي طلبات خاصة بالقبض على شخص ما أو تسليمه طبقا لمقتضيات المادة .89
ج  /مبدأ المسئولية الفردية لمرتكبي الجرائم الدولية:
نصت المادة  33من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن الشخص ال يعفى من الخضوع الختصاص
المحكمة عند تنفيذه ألوامر عليا سواء كفاعل أو مساهم أو شريك أو آمر أو محرض ومشجع ،إال إذا كان تحت ضغط
التزام قانوني بتنفيذ تلك األوامر أو كان ال يعلم أنها غير مشروعة.22
د  /مبدأ عدم تقادم بعض الجرائم الدولية:
وقد نص النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية على عدم قابلية سريان التقادم على الجرائم التي تدخل في اختصاص
المحكمة وفقا لنص المادة  29من النظام.
 17زياد عيتاني  ،المحكمة الجنائية الدولية وتطور القانون الدولي الجنائي  ،منشورات الحلبي الحقوقية  ،بيروت  ، 2009 ،ص 458
 18سكاكني باية  ،العدالة الجنائية الدولية ودورها في حماية حقوق اإلنسان  ،دار هومة  ،الجزائر  ، 2003 ،ص 95 – 94
Antonio Cassese et Mireille Delmas - Marty juridiction nationales et crime intirnationaux, edition PUF, Paris, ٣٠٠٢ :p ١٣ 19
 20منتصر سعيد حمودة  ،مرجع سابق  ،ص 206
 )RC/DecI.1( 21الذي تم اعتماده من قبل مؤتمر األمم المتحدة االستعراضي للمحكمة الجنائية الدولية من طرف جمعية الدول األطراف في جوان .2010
 22علي يوسف الشكري ،القانون الجنائي الدولي في عالم متغير ،دراسة في محكمة نورمبرغ وطوكيو ويوغسالفيا ورواندا ،والمحكمة الجنائية الدولية الدائمة ،إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع ،2005 ،ص . 72
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هـ  /مبادئ المحاكمة العادلة :ومنها:

23

 مبدأ عدم جواز المعاقبة عن ذات الفعل مرتين (م. )20 مبدأ ال جريمة وال عقوبة إال بنص ( .م( )22م. )23 مبدأ عدم الرجعية الشخصية ومقتضاه أن ال يسأل الشخص جنائياً عن سلوكه السابق على بدء سريان النظام األساسيللمحكمة.
 مبدأ قرينة البراءة (م.)66 حق الدفاع(م.)26 عدم اإلجبار على االعتراف(م.)30ثانيا  :االختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية
يقصد باالختصاص الزمني للمحكمة عدم سريان النظام األساسي للمحكمة على الجرائم المرتكبة قبل المصادقة على
النظام وفق نص المادتين  11و.24
أما عن االختصاص الموضوعي فيقصد به نوع الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة ،وقد أثار هذا الموضوع
نقاشات طويلة في لجنة القانون الدولي ،ووفق المادة الخامسة من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية نجد أربعة
جرائم تختص المحكمة بالنظر فيها ،وهذه الجرائم هي جريمة اإلبادة الجماعية ،الجرائم ضد اإلنسانية ،جرائم الحرب،
جريمة العدوان.25
 -1جرائم اإلبادة الجماعية:
وتتجلى في القيام بأفعال لتدمير مجموعة وطنية أو عرقية أو دينية معينة عن طريق القتل ،أو إحداث أذى جسماني أو
عقلي جسيم ألعضاء المجموعة ،أو اتخاذ إجراءات تمنع تناسلها ،أو نقل أطفال المجموعة إلى مجموعة أخرى.
وتعد جرائم اإلبادة الجماعية جريمة مستقلة قد تقع زمن السلم ،أو زمن النزاعات المسلحة سواء أكانت دولية أم غير
دولية.
ولقد تم اعتماد التعريف الوارد في المادة الثانية من اتفاقية  1948بنص المادة  6من النظام األساسي للمحكمة الجنائية
الدولية وهو ذات التعريف في المادة  2/4من النظام األساسي لمحكمة يوغسالفيا السابقة والمادة  2/2من النظام األساسي
لمحكمة روندا.
والتعريف الوارد في المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية ،يشترك مع المادة  6من النظام األساسي
للمحكمة الجنائية الدولية في وجود ذات الثغرات في تحديد الفئات المشمولة بالحماية مما يجعله عرضة لالنتقاد بسبب
عدم تطوره ومسايرته للمستجدات الدولية.
وقد بينت المادة المقصود بجرائم اإلبادة الجماعية بأنها أي فعل من األفعال التالية يرتكب بقصد إهالك جماعة قومية أو
أثنية أو عرقية أو دينية بصفتها تلك إهالكاً كلياً أو جزئياً :
أ .قتل أفراد الجماعة .

 23حسنين إبراهيم صالح عبيد  ،الجريمة الدولية دراسة تحليلية تطبيقية  ،دار النهضة العربية القاهرة مصر  ، 1979 ،ص 17
 24محمد صافي يوسف ،اإلطار العام للقانون الدولي الجنائي في ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمه الجنائية الدوليه ،دار النهظه العربيه،
 25نقال عن الدكتور زيان سبع ،المرجع السابق ،ص .11

ب .إلحاق ضرر جسدي  ،أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة .
ج .إخضاع الجماعة عمداً ألحوال معيشية يقصد بها اهالكها الفعلي كلياً أو جزئياً.
د .فرض تدابير تستهدف منع اإلنجاب داخل الجماعة .
هـ .نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.26
 -2الجرائم ضد اإلنسانية:
تباينت اآلراء في مؤتمر روما حول الجرائم ضد اإلنسانية فهناك من رأى أن الجرائم ضد اإلنسانية يمكن ان تقترف
وقت السلم وأيضا وقت النزاعات المسلحة ،وهي وجهة نظر الدول الغربية وعدد من الدول اإلفريقية ،ومن الدول العربية
التي تتفق مع هذا األخير األردن  ،في حين أن البعض األخر الذي يشمل غالبية الدول العربية رأى بأن الجرائم التي يجب
إدراجها هي التي ترتكب في حالة النزاع المسلحة فقط.
وقد تقدمت العديد من الدول بمقترحات إلدراج بعض األفعال لتشكل جريمة ضد اإلنسانية :كجريمة الفصل العنصري،
والحظر أو الحصار االقتصادي ،وقد أخذ النظام األساسي في تعريفه للجريمة ضد اإلنسانية بنص يشمل ارتكابها وقت
السلم ووقت النزاعات المسلحة  ،كما أدرجت جريمة الفصل العنصري ضمن أفعالها ،ولم تؤيد غالبية الدول إدراج
الحظر االقتصادي في النظام األساسي.27
وتعني الجرائم ضد اإلنسانية وفقاً للمادة السابعة من النظام مجموعة من األفعال إذا ما ارتكبت في إطار هجوم واسع
النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين تشكل جريمة ضد اإلنسانية وتشمل (القتل العمد ،اإلبادة،
االسترقاق ،إبعاد السكان أو النقل القسري لهم ،السجن أو الحرمان الشديد من الحرية البدنية ،التعذيب ،االغتصاب ،أو
االستعباد الجنسي أو اإلكراه على البغاء أو الحمل القسري أو التعقيم القسري أو أي شكل من أشكال العنف الجنسي على
درجة كبيرة من الخطورة ،اضطهاد أيه فئة أو جماعة ألية أسباب سياسية أو عنصرية وغيرها من األسباب التي ال
يجيزها القانون الدولي ،االختفاء القسري لألشخاص ،جريمة الفصل العنصري ،أية أفعال ال إنسانية أخرى والتي تسبب
في معاناة شديدة أو إصابات خطيرة تلحق بالبدن أو الصحة البدنية والعقلية وبصورة متعمدة).28
وهذه العبارة األخيرة تسمح للمحكمة بتوسيع اختصاصها على جرائم ضد االنسانية غير واردة في النظام األساسي
ً 29
ولكنها قد تظهر مستقبال.
 -3جرائم الحرب
عدد النظام األساسي في المادة الثامنة منه األفعال التي تشكل جرائم حرب مستندا إلى أربعة معايير لتقسيم جرائم الحرب وهي:
أ /االنتهاكات الجسيمة التفاقيات جنيف األربعة .
ب /االنتهاكات الخطيرة األخرى للقوانين واألعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة .
ج /جرائم الحرب المتعلقة باالنتهاكات الجسيمة التفاقيات جنيف في حالة وقوع نزاع مسلح غير دولي .
د /الجرائم المتعلقة باالنتهاكات الخطيرة األخرى والقوانين واألعراف السارية على النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي.30
 -4جريمة العدوان
 26زياد عيتاني  ،مرجع سابق  ،ص . 169
 27محمد عبد المنعم عبد الخالق ،الجرائم الدولية ،دراسة تأصيلية للجرائم ضد اإلنسانية والسالم وجرائم الحرب ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،9891 ،ص .432
 82زيان سبع ،المرجع السابق ،ص .21
 29سوسن تمر خان بكة  ،الجرائم ضد اإلنسانية في ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  ،منشورات الحلبي الحقوقية  ،بيروت  ، 2006 ،ص  167ومابعدها .
 30راجع نعمان عطااهلل الهيتي  ،قانون الحرب  ،الجزء األول  ،دار رسالن  ،دمشق  ، 2008 ،ص . 44
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لم يعتمد النظام األساسي بداية تعريفاً محدداً لجريمة العدوان والذي كان محل نقاش حاد واعتبر من أهم العراقيل
للمحاوالت المتعددة إلنشاء المحكمة الجنائية الدولية سابقا ،واتخذ ذريعة لرفض وجود المحكمة من طرف الواليات
المتحدة األمريكية ودول أخرى.
كما تأخر إقرار ممارسة المحكمة الجنائية الدولية االختصاص على جريمة العدوان إلى غاية اعتماد نص بهذا الشأن
( م  2/5الملغاة  ،م 121وم ، )123وهو ما تم بالفعل في المؤتمر االستعراضي األول للمحكمة إذ اعتمد قرارا 31أدخل
به تعديال في نظام روما األساسي ،بحيث يتضمن تعريفا لجريمة العدوان ويضع الشروط التي بموجبها يمكن للمحكمة أن
تمارس اختصاصها فيما يتعلق بالجريمة ،لكن الممارسة الفعلية للوالية خاضعة للقرار الذي سيتخذ بعد  1جانفي2017
من قبل األغلبية نفسها للدول األطراف المطلوبة العتماد أي تعديل في النظام األساسي.32
وفي هذا السياق اتفق المؤتمرون على وصف جريمة العدوان بالجريمة التي ارتكبها زعيم سياسي أو عسكري والتي
بحكم خصائصها وخطورتها وحجمها تشكل انتهاكا واضحا لميثاق األمم المتحدة(م  8مكرر).
ثانيا :السياسة الجنائية الدولية وواقع المجتمع الدولي
لقد اهتمت المؤسسات والمنظمات الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية بإبراز اآلثار المدمرة للحروب ،حيث أجرت
مؤسسة «كارنيجي للسالم» عام  1940دراسة عن الحروب التي نشبت في العالم على مر التاريخ ،تبين من تلك الدراسة
أنه منذ عام  1496قبل الميالد وحتى سنة  1861ميالدية ،أي ما يعادل  3357عاما شهدت البشرية  227عاما سالما
فقط؛ وفي دراسة أخرى لنفس المؤسسة تبين أنه خالل  5580عاما حدثت  14 531حربا أي بمعدل يقارب ثالث
حروب كل عام.
وفي إحصائيات أخرى تبين أنه خالل  5000سنة المنصرمة اشتعلت  14 000حرب ،وتسببت هذه الحروب في موت
 5مليارات من البشر ،وخالل  3400سنة األخيرة لم يعرف العالم سوى  250عاما من السالم ،كما قضت الحرب
العالمية األولى على عشرة ماليين نسمة ،باإلضافة إلى إحدى وعشرين مليون نسمة لقوا حتفهم نتيجة األوبئة التي خلفتها
الحروب ،وفي الحرب العالمية الثانية قتل  40مليون نسمة تعادلت فيها نسبة المدنيين والعسكريين.33
ومن الجدير بالذكر أن ما تأتي عليه تلك الحروب من تدمير لألعيان واألعراض وإبادة للبشر لم تقتصر على العسكريين
واألعيان العسكرية ولكن تمتد إلى األبرياء وخاصة األطفال منهم.
وما من أمانة في أعناق العالم تفوق في قدسيتها أمانة حماية األطفال ،وما من واجب يعلو في أهميته فوق احترام الجميع لحقوق
األطفال ،ألن حمايتهم واحترام حقوقهم حماية لمستقبل البشرية بأسرها ،وذلك ألن المستقبل مرهون بكيفية رعايتنا ألطفال اليوم.
إن حقوق الطفل هي جوهر حقوق اإلنسان ،وذلك ألن األطفال هم أكثر أبناء العائلة البشرية ضعفا ،كما أن أصواتهم
أكثر األصوات خفوتا ،ومن ثم يصبحون أكثر تعطشا للحماية من البالغين الكبار ،وبالتأكيد فإنه سيأتي اليوم الذي سيحكم
فيه على مسيرة األمم وانجازاتها ليس على أساس قوتها العسكرية واالقتصادية بل على أساس مستوى الخدمات التي
تقدم للفئات الضعيفة والمحرومة وكذلك على ضوء الحماية التي تمنحها لعقول األطفال وأجسادهم النامية؛ وال شك أن
المخاطر التي تحيط بعالم الطفولة قد ازدادت بشكل واضح فلقد تحمل األطفال في أنحاء عديدة من العالم خسائر تفوق
بكثير مستوى أعمارهم وقوتهم ،خسائر مست أفراد أسرهم ومجتمعهم وقصرت الزمن الذي يكبرون فيه ،وأطاحت
باإلحساس باألمل لديهم.34
إن االهتمام بحقوق الطفل يضرب بجذوره في عمق التاريخ اإلنساني ،فقد أولت تعاليم األديان السماوية مرحلة الطفولة
في عمر اإلنسان رعاية خاصة ،كما انشغل الحكماء والفالسفة ببيان الجوانب المختلفة لحقوق الطفل .ولم ال؟ ..فهو أمل
األمم في غدها ،وعدتها القوية لمواجهة المستقبل.
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إن االستثمار في الطفولة يساوي تماما االستعداد للمستقبل ،فاآلمة التي تستطيع أن تبني أطفالها وفق أهدافها وتطلعاتها
هي األمة التي تستطيع أن تحمي وجودها وتتحكم في مستقبلها ،والتحكم في المستقبل يعني التخطيط له ،وهذا التخطيط
يقتضي أن نفهم الحاضر فهما عميقا واعيا ،وان نحاول استشراف المستقبل استشرافا علميا منهجيا ألجل تطويره على
الصورة المبتغاة أو المأمولة ،وهنا يبرز دور اإلرادة اإلنسانية في صياغة المستقبل واتخاذ الخطوات الالزمة لمواجهته
حتى يمكن إعداد األطفال للعصر القادم ومواجهة تحدياته.
إن أسوأ صورة للمستقبل هي تلك التي تنتج من الموقف السلبي من محاولة صنع المستقبل ،موقف التخلي عن اإلرادة
اإلنسانية وترك األحداث تصنع مستقبل الناس ،وهنا يأتي دور األسرة ،فاألسرة هي الوحدة االجتماعية األولى التي ينشا
فيها الطفل ويتفاعل مع أعضائها وبالتالي عليها أمانة اإلشباع لحاجاته المختلفة من جسمية وعقلية ووجدانية واجتماعية
وتربوية ،فلقد ثبت لدى الباحثين بشكل قاطع تأثير السنين األولى من العمر في باقي حياة اإلنسان ،ثم يأتي بعد ذلك دور
المجتمع فيدعم موقف األسرة ويعاونها على أداء هذه الرسالة.
وعلى الرغم من أن المجتمع الدولي لم يغفل االهتمام باألطفال وكذا حاجتهم للحماية والرعاية ،لكن ما تنقله لنا وسائل
اإلعالم وما نشاهده في أنحاء عديدة من العالم من انتهاكات لحقوق الطفل شيء يدعو إلى الحزن العميق فنشاهد أطفاال
جياعا هنا ،وآخرين مشردين هناك ،وأطفال يتعرضون ألسوأ أنواع االستغالل المنظم الموجه ضد طفولتهم البريئة.
بيد أن أكثر هذه االنتهاكات وأشدها خطرا على اإلطالق هي التي تحدث لألطفال من جراء اندالع الحروب والنزاعات،
والتي تخلف وراءها أعدادا كبيرة من الضحايا يكون معظمهم من األطفال.
ومن اجل توفير انجح حماية ممكنة لكافة ضحايا النزاعات المسلحة سواء تعلق األمر بنزاع مسلح دولي أو غير دولي،
فان القانون الدولي اإلنساني ال يميز أي فئة من األفراد على حساب غيرها من الفئات ،ومن حيث كونهم أفرادا ال
يشاركون مباشرة في األعمال العدائية يحظى األطفال بحماية عامة تمنحهم ضمانات أساسية ومثلهم في ذلك مثل كافة
المدنيين اآلخرين ،فإنهم يتمتعون بالحق في احترام حياتهم وسالمتهم البدنية والمعنوية ،وتحظر أعمال اإلكراه واإليذاء
والتعذيب والعقوبات الجماعية واالقتصاص إيذاء األطفال أو إيذاء غيرهم من المدنيين .ويكفل القانون الدولي اإلنساني
أيضا حماية خاصة لألطفال 35من حيث كونهم أشخاصا بالغي التعرض للخطر ،وتعني أكثر من  ٢٥مادة في اتفاقيات
«جنيف» لعام  ١٩٤٩وبروتوكوليها اإلضافيين لعام  ١٩٧٧باألطفال تحديدا.
ورغم التطورات الهامة التي تحققت على صعيد جدول أعمال األطفال والنزاع المسلح يظل وضع األطفال في حاالت
النزاعات المسلحة خطيرا ال يمكن السكوت عليه .وقد قدمت المأساة التي تتكشف فصولها على التوالي في العراق
واألراضي الفلسطينية المحتلة ،وأفغانستان ،والصومال ،ودارفور بالسودان ،واليمن وغيرها .أدلة إضافية على أن العالم
غير قادر حتى اآلن على أن يوفر لألطفال الحماية التي يستحقونها في ظروف النزاعات المسلحة ،وأمام كل ذلك فان
العالم مطالب بااللتزام بما قطعه على نفسه بشان حماية حقوق الطفل ،فلقد أقر المجتمع الدولي اتفاقية حقوق الطفل عام
 ١٩٨٩والتي جعلت الطفل مشموال بالحماية ،وأقرت له بمجموعة كبيرة من الحقوق ،وفي عام  ٢٠٠٠عزز المجتمع
الدولي من حمايته لألطفال عن طريق إصدار بروتوكولين التفاقية حقوق الطفل ،األول خاص بمسالة إشراك األطفال
في النزاعات المسلحة ،والثاني يتعلق بموضوع بيع األطفال وبغاء األطفال ،واستخدامهم في العروض والمواد اإلباحية.
وبجدر التأكيد على أن حماية الطفل على المستوى الدولي ال تقتصر فقط على االتفاقية والبروتوكولين ،بل يستفيد الطفل
من معظم الوثائق المعنية بحقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية على السواء ،ألن الطفل هو في المقام األول يمثل اضعف
أفراد المجتمع اإلنساني ،وأشدهم احتياجا للحماية والرعاية .إال إن الواقع العملي الملموس-ولألسف الشديد -يثبت غير
ذلك حيث أشارت العديد من الدراسات واإلحصائيات إلى أنه:
*يعيش نحو  ١٠٠مليون طفل في العالم في حالة من التشرد بسبب تخلي أسرهم عنهم ،حيث يعملون في أعمال شاقة أو
في التسول أو في الدعارة أو يجنحون إلى اإلجرام.
*يوجد حوالي  ١٣٠مليون طفل في العالم تتراوح أعمارهم بين  11-6سنة محرومون تماما من حق التعليم والتربية والثقافة.
*يعمل ما يزيد عن  ٥٠مليون طفل في العالم في ظل ظروف عمل غير آمنة وغير صحية.
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*يموت حوالي  ٣.٥مليون طفل في العالم بسبب أمراض يمكن الوقاية منها أو عالجها.
*يعيش حوالي  ١٥٥مليون طفل دون سن الخامسة في البلدان النامية في فقر مدقع ،وذلك باإلضافة إلى ماليين األطفال
الذين يعانون من سوء المعاملة ،واالستغالل الجنسي أو يصبحون ضحايا المخدرات أو الجرائم المختلفة.36
ونظرا لخطورة وضع حقوق األطفال في العالم على النحو الذي أكدته اإلحصائيات ويصدقه الواقع المعاصر فان األمم
المتحدة بوصفها المنظمة العالمية األم المسؤولة عن تحقيق السلم واألمن الدوليين .والمسئولة عن احترام حقوق اإلنسان
وكفالة تطبيق هذه الحقوق لصالح البشر ،السيما األطفال الذين يتحملون دائما أوزار وأخطاء الكبار ويصبحون ضحية
للحروب والنزاعات المسلحة ،فقد بذلت هذه المنظمة الدولية جهودا كبيرة عبر نصف قرن من الزمان من اجل كفالة
احترام وتطبيق حقوق الطفل وحمايته من االنتهاكات والعدوان سواء كان ذلك في وقت السلم أو أثناء الحروب والنزاعات
المسلحة الدولية وغير الدولية.37
وأكثر من هذا نجد العديد من صور التمييز على غرار ما يحصل وما حصل في العديد من دول العالم خاصة الدول
العربية ،وغيرها من االنتهاكات التي تحدث في العالم التي تعتبر من قبيل الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب وهذا
ما يعكس االنتقائية في قرارات مجلس األمن ومن شأنه أن يؤدي إلى تسييس العدالة الجنائية وانتهاج سياسة العدالة
المزدوجة المعايير وذلك لهيمنة الدول الكبرى دائمة العضوية على مجلس.
 اختصاص مجلس األمن المتعلق باإلحالة وفق نص المادة  ١٣تجعل المحكمة الجنائية الدولية تتحدى إرادة الدولوتخرج عن نطاق المبدأ التقليدي وهو نسبية أثر المعاهدات وعدم انصرافها إلى الدول التي لم تقبل بها وهذا ما ينطبق
على السودان لعدم اعتبارها عضوا مصادقا على نظام روما األساسي.
 غلبة االعتبارات السياسية على المحكمة الجنائية الدولية وعلى اختصاص المدعي العام للمحكمة ،إذ لم يتم تحريك ساكنجراء ما حصل في قطاع غزة تحديدا وفلسطين عموم وما حصل في العراق والعديد من بلدان العالم العربي واإلسالمي.
ثالثا :أنموذج في نسبية العدالة الجنائية الدولية
منذ بداية انتفاضة األقصى لم تتوقف جرائم االحتالل الصهيوني ضد أبناء شعبنا الفلسطيني ،مستخدمة كافة الوسائل
القتالية المتطورة لقمع وقتل صوت شعب أراد الحرية واالستقالل ،فتعددت أساليب القتل واالغتيال ،واالعتقال العشوائي
ألبناء الشعب الفلسطيني أمام مرأى ومسمع العالم المتقدم والمتحضر ،وصمت العالمين العربي واإلسالمي.
ووفق آخر اإلحصائيات الصادرة عن مركز دراسات ومعلومات األمن االجتماعي التابع لمديرية األمن العام والشرطة
بالسلطة الوطنية الفلسطينية فقد بلغ عدد الشهداء إلى  ٣٤٤٣وأكثر من شهيد ٣٩.٣١٤جريحا جريح ،وفيما يلي جداول
توضح االنتهاكات الصهيونية ضد الشجر والحجر واإلنسان:
جدول رقم()١
عدد الشهداء
 ٥٢٦شهي ًدا الشهداء من األطفال
 ١٨٨شهيدة الشهداء من اإلناث
 ٨شهداء الشهداء من اإلعالميين والصحفيين
 ٣٤٤شهي ًدا الشهداء في صفوف األمن الوطني
 ٢٩شهي ًدا الشهداء من األطقم الطبية والدفاع المدني
 36أنظر صحيفة الوقائع رقم  ١٠الصادرة عن مركز حقوق اإلنسان باألمم المتحدة ،جنيف.
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 ٢١٧شهي ًدا شهداء االغتياالت والتصفية الجسدية
 ٢٢٠شهي ًدا شهداء الحركة الرياضية
 ٧٣٢شهي ًدا الشهداء جراء القصف اإلسرائيلي
 ٦٤٦شهي ًدا الشهداء من الطالب والمعلمين
 ٥٣٣شهي ًدا الشهداء من المدنيين الذين تواجدوا في أماكن القصف
 ٣٤٤٣شهي ًدا مجموع الشهداء
جدول رقم ()٢
عدد الجرحى
جريحا الجرحى من الطلبة والموظفين
٤٣٢٤
ً
جريحا الجرحى من المدنيين
٣٤.٩٩٠
ً
جريحا المجموع
٣٩.٣١٤
ً
جدول رقم ()3
عدد األسرى والمعتقلين
ًٍ
معتقال المعتقلون من طلبة المدارس والجامعات
١٠٧٠
ً
معتقال المعتقلون من المعلمين والموظفين
١٦٢
 ٦٨معتقلة المعتقالت من النساء
ً
معتقال المعتقلون من المرضى
767
ً
معتقال المعتقلون من المنازل وعلى الحواجز
٤٢٥٧
ً
معتقال المجموع
٦٣٢٤
جدول رقم ()4
عدد المنازل المدمرة
ً
منزال المنازل المتضررة بشكل كلي
٤٧٨٣
ً
منزال المنازل المتضررة بشكل جزئي
٥٥.٢٢٧
ً
منزال إجمالي المنازل المتضررة
٥٩.٩٠٠
جدول رقم ()٥
عدد المنشآت والمدارس والمقرات المدمرة
مقرا ومنشأة المقرات الحكومية والمنشآت العامة
ً 075
 1125مدرسة ومؤسسة مدارس ومؤسسات تم تعطيل العمل فيها
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 12مدرسة مدارس تم إغالقها بأوامر عسكرية
 302مؤسسة مؤسسات التربية والتعليم التي تعرضت للقصف
 43مدرسة مدارس تحولت إلى ثكنات عسكرية
جدول رقم ()6
األضرار االقتصادية
 982.154شجرة األشجار التي تم اقتالعها
 62.203دونمًا إجمالي مساحة األراضي المجرفة
 401مخز ًنا المخازن الزراعية المهدمة
 162مزرعة مزارع الدواجن المهدمة
 92حظيرة حظائر الحيوانات المهدمة
 4095رأس غنم موت أغنام وماعز
 688بقرة موت أبقار
 8825خلية نحل إتالف خاليا نحل
بئرا هدم آبار كاملة بملحقاتها
ً 243
ً
منزال هدم منازل المزارعين الموجودة داخل األراضي الزراعية
207
طيرا قتل طيور ودواجن
1.429.737
ً
 17.108دونمًا تجريف شبكات ري
 907بركة وخزان هدم برك وخزانات مياه
مترا تجريف أسوار وسياج مزارع  /بالمتر
ً 253.651
مترا تجريف خطوط مياه رئيسية /بالمتر الطولي
ً 687.744
مترا مربعًا تدمير جدران استنادية
ً 1466
ً
مزارعا المزارعين المتضررين
10.021
 6مشاتل المشاتل المجرفة
 7768منشأة المنشآت الصناعية التي ُدمرت
 184.883دونمًا األراضي المصادرة لخدمة جدار الفصل العنصري

متدهورا منذ
وبطبيعة الحال كل ذلك ساهم في تفاقم الفقر في األراضي الفلسطينية التي تعاني أصال وضعًا اقتصاديًا
ً
بداية انتفاضة األقصى المباركة ،حيث تبلغ نسبة الفقر في األراضي الفلسطينية  ،%60ووصلت نسبة العاطلين عن العمل
 ،%43.7هذا باإلضافة إلى سياسة اإلغالق والعقاب الجماعي ووضع الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش التي حولت حياة

ً
حاجزا عسكريًا،
المواطن الفلسطيني إلى كابوس يومي ال يطاق ،حيث بلغ عدد الحواجز العسكرية اإلسرائيلي إلى 2002
ولم يتوقف االحتالل اإلسرائيلي عند ذلك فحسب بل عمدت إلى االعتداء على الصحفيين والمصورين ،بل وقتلهم ً
أيضا؛
ألنهم كانوا يسجلون بعدساتهم المجازر والجرائم اإلسرائيلية ،حيث بلغ عدد االعتداءات اإلسرائيلية على الصحفيين منذ
بداية االنتفاضة وحتى نهاية عام 2003م إلى  668حالة اعتداء.
ولم يتوقف مسلسل االنتهاكات والجرائم ضد أبنا الشعب الفلسطيني ،فكل يوم يرتقي إلى العال شهيد هنا وشهيد هناك،
فاالنتهاكات لن تتوقف والدم لن يتوقف طالما أن هناك احتالل جاسم فوق صدر شعب أراد الحرية.
أعداد قتل األطفال الفلسطينيين طبقاً للشهر:
كا نو ن
ثاني

شباط

آذار

نيسان

أيار

حزيران

تموز آب

تشر ين تشر ين
أيلول
ثاني
أول

كانون أول المجموع

2000

0

0

0

0

0

0

0

0

3

5

45

11

94

2001

3

3

8

12

9

5

8

8

12

6

9

15

98

2002

3

9

35

36

15

10

13

12 10

19

16

14

192

2003

11

12

18

14

17

8

1

6

7

15

9

12

130

2004

6

3

15

14

36

8

13

9

25

21

6

6

162

2005

20

4

2

3

2

1

6

6

3

4

1

0

52

2006

3

3

5

6

2

9

40

10 14

5

24

3

124

2007

4

1

5

2

9

10

2

8

4

2

3

0

50

2008

6

10

22

21

4

4

2

1

2

0

0

0

112

2009

301

4

1

1

0

2

1

1

2

1

1

0

315

2010

1

0

2

0

1

0

0

0

2

0

0

0
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عداد قتل األطفال الفلسطينيين طبقاً للعمر:
8–0

12 - 9

15 - 13

17 – 16

المجموع

2000

4

9

34

47

94

2001

13

21

31

33

98

2002

50

33

62

47

192

2003

16

22

47

45

130

2004

13

29

58

62

162

2005

2

10

19

21

52

2006

26

12

40

46

124

2007

3

8

17

22

50

2008

22

13

38

39

112

2009

93

63

83

76

315

2010

0

0

3

3
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*مالحظة :تم تحديث المعلومات حتى تاريخ 2010/09/14
رابعا :القانون اإلنساني في سيرته صلى اهلل عليه وسلم
قامت الشريعة اإلسالمية على أساسين رئيسين وهما الضرورة الحربية واالعتبارات اإلنسانية 38وهذا ما تجلى في قوله
صلى اهلل عليه وسلم« :أنا محمد ،وأحمد ،والمقفى ،والحاشر ،ونبي التوبة ،ونبي الرحمة ونبي الملحمة”. 39

558

559

أ /مظاهر الملحمة ( المقتضيان الحربية) :وفق أحكام القانون الدولي اإلنساني وطبقا لما جاءت به السنة النبوية فإن الحرب
ُح َّم ٌد َر ُس ُ
ول اهلل وال ِذ َ
ين
تهدف إلى تحيق االنتصار باللجوء إلى السبل المشروعة في القتال ،وقد قال الحق تبارك وتعالى ﴿م َ
َّ
َّ
أشدا ُء علَى ُ
َ
م َع ُه َّ
رب َف َش ِّرد ِب ِهم َمن َخل َفهُم لَعلهُم يَذك ُرون﴾.41
الك َفار ُرح َما ُء بَي َنهُم ﴾ ، 40وقال أيضا ﴿فإمَّا َت َثق َفنَّهُم في َ
الح ِ
وقد كانت شجاعة الحبيب المصطفى صلى اهلل عليه وسلم متجلية منذ فتوته ،حيث حضر حرب الفجار ،أخرجه أعمامه
معهم ،إذ يقول صلى اهلل عليه وسلم (كنت أنبل على أعمامي أي أرد عليهم نبال عدوهم إذا رموهم بها ). 42
ب /جانب المرحمة ( مقتضيات اإلنسانية وحقوق اإلنسان) :يقول الحق تبارك وتعالى مخبرا عن النبي المصطفى ﴿ َو َما
إال َر ً
ان ِم َن ِّ
اك َّ
أرس ْل َن َ
حمة لل َعال َم ِين﴾ ، 43ويقول أيضا ﴿ثُ َّم َك َ
صح ُ
اب
واصوا َّ
واصوا ِبالمرح َمة أُول ِئك أَ َ
بالصبر َوَت َ
الذين آ َمنُوا َوَت َ
َ
َّ
ُ
َ
َ
نت َفظا َغلِيظ َ
القلب ال ْن َف ُّ
المي َمنة﴾ ، 44ويقول أيضا ﴿ َف ِب َما َرحمة ِم َن اهلل لِ ْن َت ل ُه ْم  ،ولو ك َ
ضوا ِمن َحولِك ﴾ ، 45ويقول
المصطفى صلى اهلل عليه وسلم ( إن اهلل تعالى جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا ) ( ، 46إنما يرحم اهلل من عباده
الرحماء)  ،47وأخرج البيهقي في الدالئل ،عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال( :وإنما أنا رحمة مهداة).48
ومما ال شك فيه أن مرجع أسس ومبادئ القانون الدولي اإلنساني وقواعد الحرب كلها هو الشريعة اإلسالمية في أصولها
وقواعدها التي منها قول المصطفي صلى اهلل عليه وسلم ( إن اهلل يحب الرفق في األمور كلها ) ،49وقوله أيضا (إن
الرفق ال يكون في شيء إال زانه وال يُنزع من شيء إلى شانه) ،50ويقول أيضا في حديث ابن الدرداء (من أعطي حظه
من الرفق فقد أعطي حظه من الخير) ، 51ومن مقتضيات الرفق عند النزاع المسلح:
مبدأ عدم االنتقام
مبدأ حظر األسلحة غير المشروعة
مبدأ عدم التمثيل بالقتلى
مبدأ التمييز بين المقاتلين وغيرهم
كما كان من مظاهر رحمته صلى اهلل عليه وسلم بعد هزيمته قريش ( ما تظنون أني فاعل بكم  ،قالوا أخ كريم وابن أخ
كريم  ،فقال صلى اهلل عليه وسلم أقول ما قال أخي يوسف ال تثريب عليكم اليوم يغفر اهلل لي ولكم وهو أرحم الراحمين
( ،اذهبوا فأنتم الطلقاء).52
وقد قال أحد الكتاب الغرب ( فالحق أن األمم لم تعرف فاتحين متسامحين مثل العرب وال دينا سمحا مثل دينهم).53
ج /أهم مبادئ السلم والمسالمة التي أقرها نبي الرحمة صلى اهلل عليه وسلم
لقد استنكر القرآن الكريم األفعال الحاطة من الكرامة اإلنسانية  ،واعتبر فرعون من المفسدين في األرض بقوله عز
َ
ً
َ
وج َع َل أهلَ َها ِش َيعًا يس َت ْ ُ
رع َ َ
وجل ﴿ َّ
َستحيي ِن َسائهم إنَّه َك َ
ان ِم َن
إن ِف َ
رض َ
ض ِعف طا ِئ َفة منهُم يُذبِّح أبنائهم وي ِ
ون َعال ِفي األ ِ
ُفس ِدين ﴾.54
الم ِ
وقال عز وجل في حكم المقاتلةَ ﴿ :و َقا ِتلُوا ِفي َسبيل اهلل ال ِذين يُقاتلُ ُ
ونكم َ ،و َ
ُح ُّب المُع َت ِدين ﴾.
ال َتعت ُدوا إِ َّن اهلل ال ي ِ
ِ
ويقول أحمد شوقي في هذا:
		
علمتم كل شيء يجهلون به

حتى القتال وما فيه من الذم

		
دعوتهم بجهاد فيه سؤددهم

والحرب أس نظام الكون واألمم

		
لواله لم نر للدوالت في زمن

ما طال من عمد أو قر من دعم

أ /مبدأ مراعاة القواعد اإلنسانية في الحرب
جوهر وجود قواعد للقانون الدولي اإلنساني أنها تضبط الحرب وتوجهها  ،وكل هذا لحماية األنفس وحماية المستضعفين
والضحايا الذين ال ضلع لهم في الحرب  ،ويقول علي كرم اهلل وجهه « إذا قدرت على عدوك  ،فاجعل العفو عنه شكرا
للقدرة عليه...فإذا كانت الهزيمة بإذن اهلل فال تقتلوا مدبرا  ،وال تصيبوا معورا  ،وال تجهزوا على جريح  ،وال تهيجوا
النساء بأذى  ،وإن شتمن أعراضكم  ،وسببن أمرا لكم  ،فإنهن ضعيفات القوى واألنفس والعقول  ،إن كنا لنؤمر بالكف
عنهن  ،وإنهن لمشركات  ،وإن كان الرجل ليتناول المرأة في الجاهلية بالقهر  ،والهراوة فيعير بها وعقبه من بعده».55
هذا ما يؤكد أن اإلسالم يمتاز بالرحمة  ،على خالف ما كانت تقوم عليه الحرب لدى باقي التشريعات والدول من قاعدة
«الويل للمغلوب» ،فأقرت الشريعة قاعدة «الرحمة للمغلوب».
ولما انتصر المصطفى صلى اهلل عليه وسلم على قريش أعمل قاعدة الرحمة للمغلوب فقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء.
ومن ذلك ما حدث من ثمامة (أحد أشراف بني حنيفة) الذي صمم على منع تموين مكة بالحبوب التي تنتجها بالده»
اليمامة» ما لم ينهه النبي عن ذلك نهيا صريحا  ،فلما عانى أهل مكة ما عانوا من بأس هذا الحصار  ،اتجهوا إلى النبي
صلى اهلل عليه وسلم برسالة قالوا فيها « إنك تأمر بصلة الرحم  ،ولكنك قطعت أرحامنا فقتلت اآلباء وجوعت األبناء»
فجاء النبي صلى اهلل عليه وسلم على الفور إلى ثمامة يأمره برفع هذا الحصار  ،وبأن يدع أهل مكة يتمتعون بهذه المواد
الالزمة بصيانة حياة اإلنسان .56
وقد هال عمر بن الخطاب كثرة القتلى من العدو الذين أرهق فيهم سيف خالد بن الوليد فقام بعزله وولى بدال عنه أبا
عبيدة بن الجراح وقال عند عزله ( إن في سيف خالد لرهقا) ( وقال تعجبني حرب ابن العاص إنها حرب رفيقة).57
هذا كله مع ضرورة إعالن الحرب قبل البدء فيها وفي هذا قال ابن عباس رضي اهلل عنه «ما قاتل رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم قوما إال دعاهم» 58؛ وبهذا فاإلسالم يمنع القتال غدرا ومفاجأة إذ البد من سبق الدعوة بتخييره بين قبول
االسالم أو دفع الضريبة والجزية أو القتال.59
ب /مبدأ النهي عن التنكيل والتمثيل
كان صلى اهلل عليه وسلم فيما رواه سمرة بن جندب قال ( كان النبي صلى اهلل عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن
المثلة ) 60وورد عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه قال « إن اهلل كتب اإلحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة،
وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة).61
ومما جاء عن النبي صلى النبي صلى اهلل من قوله «لعبد الرحمن بن عوف حينما أمره على غزوة دومة الجندل ( أغزوا
جميعا في سبيل اهلل ،فقاتلوا من كفر باهلل  ،ال تغلوا ،وال تغلوا ،وال تغدروا وال تمثلوا ،وال تقتلوا وليدا ،فهذا عهد اهلل
وسيرة نبيه فيكم).62
وعندما خرج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعد غزوة أحد يلتمس حمزة بن عبد المطلب فوجده ببطن الوادي قد بقر
بطنه عن كبده ،ومثل به ،فجدع أنفه وأذناه ،فقال ( لئن أظهرني اهلل على قريش في موطن من المواطن ألمثلن بثالثين
رجال منهم ،فلما رأى المسلمون حزن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وغيظه على من فعل بعمه ما فعل  ،قالوا واهلل لئن
أظفرنا اهلل بهم يوما من الدهر لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب) ، 63وحينئذ أنزل اهلل سبحانه وتعالى للنهي عن
صبر َك َّ
إال
واصبر َو َما
للص ِابرين،
ُ
صبرت ُم لهُو َخ ٌ
ير َ
المثلة قوله عز وجل ﴿وإِن َعاقبَتُم َف َعا ِقبُوا بمثل َما ُعو ِقبتُم به ،ول ِئن َ
ِ
تحزن َعليه ْمَ ،و َ ُ
ضيق ِممَّا ُ
ِباهللَ ،و َ
ال َ
يمك ُرون ﴾.64
ال َتك ِفي َ ٍ
ِ
فعفا المصطفى صلى اهلل عليه وسلم ونهى عن التنكيل والتمثيل.
ج /مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين
ُشرع القتال على من يعلن الحرب أو المحاربة  ،ومن ذلك قوله تعالى ﴿ :وقاتلوا في سبيل اهلل الذين يقاتلونكم وال تعتدوا
إن اهلل ال يحب المعتدين ﴾ ،65وال تعتدوا أي ال تقاتلوا  ،وقال تعالى أيضا ﴿ يا أيها الذين آمنوا أدخلوا في السلم كافة وال
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تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين﴾ ، 66وقال أيضا ﴿ال ينهاكم اهلل عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم
من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن اهلل يحب المقسطين ،إنما ينهاكم اهلل عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من
دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون﴾ ،67وقد قال اإلمام ابن كثير في تفسير هذه
اآلية أن اهلل لم ين َه المؤمنين عن اإلحسان إلى الكفرة الذين ال يقاتلون كالنساء والضعفة منهم. 68
وكان النبي صلى اهلل عليه وسلم قد نهى عن قتل بعض المشركين في غزوة بدر الكبرى فقال « إني عرفت أن رجاال من
بني هاشم فال يقتله  ،ومن لقي أبا البختري بن هشام بن الحارث بن أسد فال يقتله  ،ومن لقي العباس بن عبد المطلب
عم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فال يقتله فإنه إنما أخرج مستكرها».69
وقد كانت سيرة النبي صلى اهلل عليه وسلم حافلة وفي غزواته صور كثيرة لإلحسان والرحمة إلى غير المقاتلين .
فقد كان صلى اهلل عليه وسلم قرآنا يمشي كما ذكرت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها ،حيث أمر صلى اهلل عليه
وسلم باإلحسان إلى غير المقاتلين في عدة أحاديث ،ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث سليمان بن بريدة عن
أبيه قال  :كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى اهلل ومن معه
من المسلمين خيرا ثم قال( :اغزوا باسم اهلل وفي سبيل اهلل ،قاتلوا من كفر باهلل اغزوا وال تغلوا ،وال تغدروا وال تمثلوا ،
وال تقتلوا وليدا  ،70)...وكذا ما رواه أبو داوود عن أنس بن مالك أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال «اغزوا باسم
اهلل  ،وباهلل  ،وعلى ملة رسول اهلل  ،ال تقتلوا شيخا فانيا وال طفال ،وال صغيرا ،وال امرأة  ،وال تغلوا  ،وضموا غنائمكم،
وأصلحوا وأحسنوا إن اهلل يحب المحسنين».71
والنهي عن قتل هذه الفئات كما يقول العلماء ليس لمجرد عجزهم عن القتال لضعفهم أو لتكوينهم الجسدي ،بل الحكمة
تكمن في أنهم ال يشتركون في القتال الفعلي ،وإلحجامهم عن حمل السالح ضد المسلمين ،ودليل ذلك مثال أن المرأة
المقاتلة تقاتل. 72
واقتداء برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان قادة الجيوش اإلسالمية ومن بينهم صالح الدين األيوبي  ،الذي كان مضرب
المثل في الرفق والرحمة أثناء الحرب بأعدائه ،فلما أسر عددا كبيرا من قوات العدو  ،ولم يجد ما يطعمهم آثر أن يطلق
سراحهم على أن يموتوا جوعا في األسر لديه  ،فكان صالح الدين متمسكا بالقيم اإلسالمية التي تفرض إطعام األسير
تقرباّ إلى اهلل تعالى  ،فلما ق ِدم خصمه «ريتشارد» َّ
قدم مثاال بخالف ذلك لما استسلم المسلمون الذين عاهدهم في البدء على
حمايتهم ثم غدر بهم وقتل ما يربو عن  30ألف مسلم منهم  ،ويذكر الفيلسوف الفرنسي جوستاف لوبون عن الحادثة (
كان أول ما بدأ به ريتشارد أنه قتل أمام معسكر المسلمين ثالثة آالف أسير مسلم سلموا أنفسهم إليه بعد أن أعطاهم عهدا
بحقن دمائهم ثم أطلق لنفسه العنان باقتراف هذا القتل والسلب ،وليس من السهل أن يتمثل المرء درجة تأثير هذه الكبائر
في صالح الدين النبيل الذي رحم نصارى القدس فلم يمسهم بأذى ،والذي أمر فيليب وقلب األسد بالمرطبات واألزواد
أثناء مرضهما ،فنجد بذلك الهوة السحيقة بين تفكير الرجل المتمدن وعواطفه  ،وتفكير الرجل المتوحش ونزواته73.
ويذكر ابن القيم الجوزية ( وألن القتل إنما وجب في مقابل الحراب  ،ال في مقابلة الكفر ولذلك ال يُقتل النساء وال الصبيان
وال الذمي وال العميان وال الرهبان الذين ال يقاتلون بل نقاتل من حاربنا  ،وكانت هذه سيرة رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم في أهل األرض كان يقاتل من حاربه إلى أن يدخل في دينه أو يهادنه  ،أو يدخل تحت قهره بالجزية  ،وبهذا كان
يأمر سراياه وجيوشه إذا حاربوا أعدائهم .فإذا ترك الكفار محاربة أهل اإلسالم وسالموهم كان ذلك مصلحة ألهل اإلسالم
وللمشركين).74
د /مبدأ عدم جواز ترحيل المدنيين أو غير المشتركين في القتال:
ينجر عن الحرب في الغالب وقوع أسرى  ،وال تجيز الشريعة اإلسالمية ترحيل سوى األسرى الذين شاركوا في القتال
أو كانوا ذا رأي فيه  ،حتى تتم مفاداتهم بأسرى المسلمين  ،أو فرض شروط على العدو  ،أما غير هؤالء فيجب تركهم
في بلداتهم وال يجوز ترحيلهم.75
وهذا قبل أن تنص عليه أحكام القانون الدولي خاصة ما جاء في نص اتفاقية جنيف بشأن حماية األشخاص المدنيين وقت
الحرب (االتفاقية الرابعة) لعام  1949من أنه « يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي لألشخاص المحميين أو نفيهم
أراض دولة االحتالل أو إلى أرضي ألي دولة أخرى محتلة  ،أيا كانت دواعيه».
من األراضي المحتلة إلى
ٍ

هـ /عدم جواز تدمير األشياء غير الحربية (األعيان المدنية) إال لمصلحة:
يقول اإلمام الشوكاني ( الكف عن التحريق وقطع الشجر وهدم العمران إال لحاجة أو مصلحة ) ويقول ابن تيمية ( يجوز
لنا أن نفسد أموال أهل الحرب ،إذا أفسدوا أموالنا كقطع الشجر المثمر)76.
وقد جاء في وصية خليفة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي اهلل عنه لجيش أسامة الذي كان متجها
إلى محاربة الروم عام  634قوله ( يا أيها الناس :قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوا عني  ،ال تخونوا وال تغلوا وال تغدروا
وال تمثلوا وال تقتلوا طفال صغيرا وال شيخا كبيرا وال امرأة وال تعقروا نخال وال تحرقوه  ،وال تقطعوا شجرة مثمرة  ،وال
تذبحوا شاة وال بقرة وال بعيرا إال لمأكله  ،وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم
له ،وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان من الطعام  ،فإذا أكلتم منها شيئا بعد شيء فاذكروا اسم اهلل عليه).77
و /التقييد في استخدام السالح
أكد فقهاء اإلسالم أنه ال يجوز إلقاء السم على العدو أو استخدام النبال المسمومة إال إذا استخدمها العدو  ،وهذا ما يندرج
تحته اليوم األسلحة الكيماوية والبكتريولوجية والذرية وغيرها ،وفي ذلك قال صلى اهلل عليه وسلم فيما رواه عاصم بن
ثابت «من قاتل فليقاتل كما يقاتل عاصم» ،78إشارة لرحمته ورأفته .
وكذا ما وصى به أبو بكر الصديق خالد بن الوليد حين بعثه لقتال المرتدين « يا خالد عليك بتقوى اهلل والرفق بمن معك
...والخوف على أهل اليمامة  ،فإذا دخلت فالحذر الحذر ،ثم إذا القيت القوم فقاتلهم بالسالح الذي يقاتلونك به ،السهم
بالسهم ،والرمح بالرمح ،والسيف بالسيف».79
ويقول اإلمام الصنعاني « وكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ( إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته
بتقوى اهلل وبمن معه من المسلمين خيرا ثم يخبره بتحريم الغدر وتحريم المثلة وتحريم قتل صبيان المشركين  ،وهذه
محرمات باإلجماع».80
كما حرم النبي صلى اهلل عليه وسلم الغدر في الحرب وإن جازت الخدع والحيل ،وفي ذلك قال المصطفى صلى اهلل عليه
وسلم في وصيته للمقاتلين ( سيروا باسم اهلل وفي سبيل اهلل وقاتلوا وال تغلوا ، 81).....وقال أيضا ( أن الغادر يُنصب له
لواء يوم القيامة فيُقال هذه غدرة فالن بن فالن)82.
ز /معاملة أسرى النزاع المسلح
لقد كفلت الشريعة اإلسالمية لألسير معاملة طيبة بعيدة عن الغضب والتعنت واستوجب اإلسالم الرحمة باألسير بل
وإكرامه وإطعامه قال الحق تبارك وتعالى « ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا» ، 83وقال النبي صلى
اهلل عليه وسلم «استوصوا باألسارى خيرا».84
فكان من مفاخر اإلسالم العظمى إكرام األسير وتوفير ما يحتاجه من الضروريات لألسرى ،وكان من ذلك حينما أقبل
أسارى بدر ففرقهم الرسول صلى اهلل عليه وسلم بين أصحابه وقال «استوصوا باألسارى خيرا « 85قال أبو عزيز،
«وكنت في رهط من األنصار حين أقبلوا بي من بدر ،فكانوا إذا قدموا غدائهم وعشائهم خصوني بالخبز ،وأكلوا التمر
 ،لوصية رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إياهم بنا  ،ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إال نفحني بها قال  ،فأستحي
فأردها على أحدهم فيردها على ما يمسها».86
وعن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه قال  :خرجت خيل لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،فأخذت رجال من بني
حنيفة  ،ال يشعرون من هو  ،حتى أتوا به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ؛ فقال  :أتدرون من أخذتم ؛ هذا ثمامة بن
أثال الحنفي  ،أحسنوا إساره  ،ورجع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إلى أهله ؛ فقال  :اجمعوا ما كان عندكم من طعام
 ،فابعثوا به إليه  ،وأمر بلقحته أن يغدى عليه بها ويراح فجعل ال يقع من ثمامة موقعا ويأتيه رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم فيقول أسلم يا ثمامة  ،فيقول  :إيها يا محمد  ،إن تقتل تقتل ذا دم وإن ترد الفداء فسل ما شئت  ،فمكث ما شاء اهلل
أن يمكث ؛ ثم قال النبي صلى اهلل عليه وسلم يوما  :أطلقوا ثمامة  ،فلما أطلقوه خرج حتى أتى البقيع  ،فتطهر فأحسن
طهوره  ،ثم أقبل فبايع النبي صلى اهلل عليه وسلم على اإلسالم ؛ فلما أمسى جاءوه بما كانوا يأتونه من الطعام  ،فلم ينل
منه إال قليال  ،وباللقحة فلم يصب من حالبها إال يسيرا فعجب المسلمون من ذلك فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
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حين بلغه ذلك  :مم تعجبون ؟ أمن رجل أكل أول النهار في معي كافر  ،وأكل آخر النهار في معي مسلم إن الكافر يأكل
في سبعة أمعاء  ،وإن المسلم يأكل في معي واحد «87.
ح /حق جمع شمل األسرة :
ال شك في تأثر األسر بتفرق أفرادها جراء الحروب  ،وفي هذا نصت المادة  74من البروتوكول األول لعام 1977
والملحق باتفاقيات جنيف لعام  1949على أنه « تسهل األطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع بكل طريقة ممكنة
اجتماع األسر المشتتة كنتيجة للنزاع المسلح».
هذا ما سبقت اإلشارة إلى تقريره السنة النبوية بل وأكدت على ضرورة عدم التفريق بين األقارب» ،فعن أبي أيوب
األنصاري رضي اهلل عنه قال  :سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول  :من فرق بين والدة وولدها فرق اهلل بينه
وبين أحبته يوم القيامة»88.
ويذكر اإلمام الصنعاني أن في هذا داللة على تحريم التفرقة بين الوالدة وولدها وقيس عليه سائر األرحام المحارم بجمع
الرحامة».89
وعن علي كرم اهلل وجهه قال « أمرني رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن أبيع غالمين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما
فذكرنا ذلك للنبي صلى اهلل عليه وسلم فقال أدركهما فارتجعهما وال تبيعهما إال جميعا «90.
وعن أبي موسى قال « :لعن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من فرق بين الوالد وولده وبين األخ وأخيه».91
ي /حقوق الموتى زمن الحرب
ذكر ابن إسحاق في المغازي « أن المشركين سألوا النبي صلى اهلل عليه وسلم «أن يبيعهم جسد نوفل بن عبد اهلل بن
المغيرة ،وكان اقتحم الخندق فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم ال حاجة لنا بثمنه وال جسده فقال ابن هشام بلغنا عن الزهري
أنهم بذلوا فيه عشرة آالف92»...
وفي ذلك دليل ألبي يوسف على أبي حنيفة أنه ال يجوز للمسلم بيع الميت من الحربي في دار الحرب».93
وإكراما للموتى كان النبي صلى اهلل عليه وسلم قد أمر بدفنهم في مضاجعهم فقال «أدفنوا القتلى في مصارعهم «، 94
وإن خص ذلك قتلى أحد لكن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب.
وقد بعث النبي صلى اهلل عليه وسلم خالد بن الوليد بعد فتح مكة داعيا ولم يبعثه مقاتال إلى بني جذيمة ،فأمرهم خال أن
يضعوا السالح ،فقال رجل منهم يقال له جحدم ،ويلكم يا بني جذيمة إنه خالد واهلل ما بعد وضع السالح إال اإلسار  ،وما
بعد اإلسار إال ضرب األعناق ،واهلل ال أضع سالحي أبدا  ،فلم يزل به قومه حتى نزعوا سالحه  ،ووضع القوم السالح
لقول خالد ،فلما وضعوا السالح أمر بهم خالد عند ذلك  ،فكنفوا ثم عرضهم على السيفي فقتل منهم من قتل.
فلما وصل الخبر إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،رفع يديه إلى السماء  ،ثم قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد
بن الوليد  ،ثم دعا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عليا بن أبي طالب رضي اهلل عنه فقال  :يا علي أخرج إلى هؤالء القوم
فانظر في أمرهم  ،واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك  ،فخرج علي حتى جاءهم ومعه ممال قد بعث به رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم فودى لهم الدماء وما أصيب لهم من األموال حتى أنه ليدي لهم ميلغة الكلب ،حتى إذا لم يبق شيء من دم
وال مال إال وداه  ،بقيت معه بقية من المال  ،فقال لهم علي رضوان اهلل عليه حين فرغ منهم  ،هل بقي من دم لم يود لكم
؟قالوا ال قال فإني أعطيكم هذه البقية من هذا المال  ،احتياطا لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مما يعلم وال تعلمون  ،ففعل
ثم رجع إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأخبره الخبر  ،فقال أصبت وأحسنت ثم قام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
فاستقبل القبلة شاهرا يديه وهو يقول  ،اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد ثالث مرات.95
هذا ما يوضح لنا أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قام بجبر الضرر والتعويض عن الضحايا ال ما تقوم به العديد من الهيئات
والحكومات من التعتيم على ما يقوم به موظفوها  ،وأن المصطفى صلى اهلل عليه وسلم تبرأ مما قام به خالد بن الوليد
ودفع التعويض وزاد عليه .
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وهذا ما تم إقراره ال حقا ضمن قواعد القانون الدولي اإلنساني  ،وبهذا أوضح الهدي النبوي عدم جواز التعرض لعدة
فئات منها :الجرحى واألسرى ومن ألقى السلم أو من تخلى عن القتال واستقر في منزله.
وكل هذا دليل على أن الحرب ليست هي األصل فإذا ما أعلنها الغير ال بد وأن تكون رحيمة تُراعى فيها كل األبعاد
اإلنسانية واألخالقية.97
خاتمة
ما يمكن قوله في هذا الصدد ان العدالة الجنائية أهم مقوم لحياة اإلنسان على الصعيدين الوطني والدولي ،وإذا ما انعدمت
العدالة فال يمكن لالستقرار وال لألمن أن يتحقق ،فالظلم واألمن ال يمكن أن يجتمعا في موضع واحد ،فحتما حضور
أحدهما يُغيب الثاني ،وبالنظر إلى سجال التاريخ البشري ،بل وبالنظر إلى العصر الحديث فقط ،وما تم تسجيله من وقائع
وأحداث ينبئ عن وجود تضخم على مستوى النصوص القانونية والمعاهدات والمواثيق واالتفاقيات واألنظمة األساسية،
ولكنها تبقى مجرد حبر على ورق خاصة في ظل تسلط القوى العظمى التي أعطت لنفسها مالم تعطه لغيرها ،فحق
النقض أبسط األمثلة على ذلك ،ثم عما يُتخذ إزاء الدول العربية والدول المستضعفة يكون دوما بناء على الفصل السابع
من ميثاق األمم المتحدة ما يعني اإللزام ،أما ما يتخذ بشأن إسرائيل أو حليفاتها فيكون بناء على الفصل السادس مما يعني
عدم اإللزام.
وما يمكن مالحظته في هذا الصدد ما يلي:
 العدالة الجنائية الداخلية هي أرقى وأسمى صور العدالة ،وباحترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية على الصعيدالوطني تكون الدولة قد وصلت بمواطنيها إلى بر األمان ،وهذا حتما ما يؤدي إلى تحقق االستقرار واألمن بكل أبعاده
ومفاهيمه من أمن فكري إلى أمن اجتماعي ،وسياسي واقتصادي؛ وال يمكن بذلك المناداة بالعدالة الجنائية الدولية دون
وجود عدالة جنائية داخلية.
 الكثير من مظاهر االنحراف والجنوح والخروج عن القانون-ليست كلها بل الكثير منها -تنطلق من انعدام العدالة ،التيبتحققها تتحقق باقي المفاهيم والمثل اإلنسانية السامية.
 ثم إن الحديث عن العدالة الجنائية الدولية هو ضرب من أضرب الخيال حيث إن الماليين من األطفال يموتون جوعافي الدول األكثر فقرا ،وبالمقابل نجد الماليين من أطنان الغذاء تُرمى بالبحار والمحيطات من لدن الدول األكثر غنى ،ثم
نجدها تتبجح بالحديث عن حماية حقوق اإلنسان وعن العدالة الدولية وغيرها من الشعارات الزائفة.
 إن ما يضعف من أهمية المحكمة الجنائية الدولية خلوها من عقوبة اإلعدام التي كان من الممكن في كثير من الحاالتأن تكون رادعة و متناسبة مع جسامة الجرائم الدولية المرتكبة ،فالشخص الذي يقوم بإبادة اآلالف ال يمكن أن نعتبر
اإلعدام بشأنه أمرا خطيرا أو شنيعا.
 للمحاكم الجنائية المدولة العديد من المساوئ ما يمكن أن يشل عملها ،كنقص كفاءة و خبرة القضاة الوطنيين األعضاءفي هذه المحاكم ،عقبة سياسة البالد التي تقع خارج سيطرة األمم المتحدة ،و لعل أكبر إشكال هو إنشاء هذه المحاكم خارج
إطار الفصل السابع ،فان كان من شأن ذلك إبعادها عن تسلط هذه الهيئة ،فانه بالمقابل يشكل نقطة ضعف لها ،إذ أنها ال
تحظى بدعم هذا الفصل الذي من شأنه أن يلزم الدول بالتعاون مع المحاكم و الخضوع ألوامرها ،خاصة في غياب نص
في النظم األساسية لهذه المحاكم يلزم الدول بالتعاون معها.
وبهذا ال يمكن ألي كاتب ومهما كتب أن يوفي خير الخالئق محمد صلى اهلل عليه وسلم الجزء اليسير من شرف نبوته
ورفعة مقامه عند الحق تبارك وتعالى  ،ولكن من الواجب على كل مسلم أن يقف عند شمائل نبي هذه األمة المرسل
رحمة للعالمين .
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وقد كان من أَ َج ِّل الشمائل المحمدية لنبينا عليه أفضل الصالة والسالم حقوق اإلنسان زمن النزاع والخالف وآناء الحروب
أو ما أضحى يسمى اليوم بالقانون الدولي اإلنساني  ،حيث كان النبي صلى اهلل عليه وسلم وبوحي من الحق تبارك وتعالى
يعطي لإلنسان مهما كان جنسه ولونه ولغته حقوقه الكاملة التي تعكس البعد اإلنساني للرسالة المحمدية ؛ وقد جاءت في
ذلك الكثير من األحاديث الصحيحة الصريحة التي منها ما جاء في صحيح مسلم من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه
قال كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى اهلل ومن معه من
المسلمين خيرا ثم قال ( :اغزوا باسم اهلل  ،وفي سبيل اهلل  ،قاتلوا من كفر باهلل اغزوا وال تغلوا وال تغدروا وال تمثلوا
وال تقتلوا وليدا ، )....وكذا ما رواه أبو داوود عن أنس بن مالك أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم قال  (:اغزوا باسم اهلل
وباهلل ،وعلى ملة رسول اهلل  ،وال تقتلوا شيخا فانيا  ،وال طفال  ،وال صغيرا  ،وال امرأة  ،وال تغلوا ،وضموا غنائمكم،
وأصلحوا  ،وأحسنوا إن اهلل يحب المحسنين )  ،وأيضا ما قام به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حينما قال لألسرى ما
تظنون أني فاعل بكم  ،قالوا أخ كريم ابن أخ كريم  ،فقال اذهبوا فأنتم طلقاء.
كل هذا بخالف ما عليه األمر لدى اليهود الذين عاشوا لفترة من الزمن حالة من التكبر واالستعباد لغيرهم من الشعوب
من منطلق كونهم شعب اهلل المختار وفق ما تنص عليه شريعتهم  ،وتنبع هذه النظرة من العقيدة اليهودية المنحرفة،
ومنها نشأت فلسفة اليهود في الحرب فكان اليهود يبيحون بل ويمجدون العدوان ويرونه حربا مقدسة  ،ومما ورد في
توراتهم المحرفة «....الرب إلهك هو العابر أمامك ...هو يبيدهم ويذلهم أمامك فتطردهم وتلكهم سريعا كما كلمك الرب»
 ،ومما ورد أيضا ...»...وحين تقرب مدينة كي تحاربها استدعها للصلح  ،فإن أجابتك للصلح وفتحت لك  ،فكل الشعب
الموجود فيها يكون للتسخير ويستعبد لك  ،وإن لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها  ،وإذا دفعها الرب إلهك إلى
يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف  ،وأما النساء واألطفال والبهائم وكل ما في المدينة غنيمة تغنمها لنفسك  ،وتأكل
غنيمة أعدائك التي أعطاها الرب إلهك ، 38»....هذا ما يوحي باتجاهات الفلسفة اليهودية ودعوات القتل والتدمير التي
تقوم عليها الحرب وفق عقيدتهم المحرفة.
ومن كل هذا تراءى أن هنالك العديد من النتائج والتوصيات المتواضعة التي ينبغي التنويه إلى أهمها:
 ضرورة التأكيد على تضمين البرامج التعليمية في كل األطوار سيرة نبي الرحمة صلى اهلل عليه وسلم وتبيان سماتهفي التعامل مع الغير .
 الحرص على إعداد أقسام متخصصة في كليات الشريعة تحديدا ضمن الدراسات العليا لتحليل ودراسة والبحث فيسيرة نبي الرحمة صلى اهلل عليه وسلم .
 أهمية ترجمة السيرة النبوية العطرة لنبي الرحمة إلى اللغات األكثر انتشارا ترجمة دقيقة صحيحة حتى يتأتى للمسلمينوغير المسلمين بالغرب الوقوف عند سيرة النبي محمد عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم ،وحتى تقام الحجة على أهل
39
الكفر إعماال لقوله صلى اهلل عيه وسلم « بلغوا عني ولو آية».
 التأكيد على الدور الذي يجب أن تلعبه وسائل اإلعالم التقليدية والحديثة في العالم اإلسالمي والعربي بتوضيح الصورةالحقيقية لإلسالم ولنبي الرحمة محمد صلى اهلل عليه وسلم  ،وبيان أن الرسالة المحمدية هي رحمة للعالمين وأنها جاءت
لتحرير البشرية جمعاء من التسلط واالستعباد وإذاعة األلفة والرحمة بين الشعوب والقبائل عمال بقوله عز وجل في اآلية
َ
اك ْم ِم ْن َذ َكر َوأُ ْن َثى َو َج َع ْل َن ُ
اس إنَّا َخلَ ْق َن ُ
َّ
الح ُج َر ْ
ور ِة ُ
اك ْم ُشعُوبًا َو َقبَا ِئ َل لَِت َع َ
ِ 13م ْن ُس َ
ار ُفوا إِ َّن أَ ْك َر َم ُك ْم ِع ْن َد اهللِ
ٍ
ات ﴿ يَا أ ُّي َها الن ُ ِ
أَ ْت َق ُ
اك ْم ﴾.

 38الشخصية اإلسرائيلية اليهودية والروح العدوانية ،رشاد عبد اهلل الشامي  ،المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت ،1986 ،ص .147
 39حديث صحيح رواه عبدهللا بن عمرو ،المحدث البخاري  ،المصدر ،صحيح البخاري ،الصفحة أو الرقم.3461
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Giriş
Kur’ân’ın muhataplarına yönelttiği hükümler hukuk açısından tahlil edildiğinde bunların ya bir fiilin yapılmasını emreden veya yasaklayan (iktizâî) yada mükellefi yapma
veya yapmama arasında muhayyer bırakan(tahyîrî )normlar olduğu görülmektedir.
Bu hükümlerin arasında ceza hukukuna konu teşkil eden fiiller isesadece emir ve
nehiy (yasak)normlarıdır. Hukuka konu olan fiil ( hukûki fiil) ise insan eseri olan hukukun kendisine bir sonuç bağladığı fiil ve olaylardır. Buradaki“hukukî” sıfatı, eylemin
hukuka uygunluğunu değil, sadece hukuk sisteminin o fiile müspet veya menfi bir
sonucun gördüğünü ifade etmektedir.
Bu bakış açısı esas alındığında İslâm Hukuku bakımından insanın bütün eylemleri hukûkîdir. Çünkü
onun her fiili için hukuk nizamınca sınırları önceden belirlenerek tanımlanmış farz, haram mübâh
mekruh… gibi gibi dînî-hukûkî (religio judicial ) bir değer yargısı, ( hukuki bir hüküm) vardır. İnsanın
bütün eylemleri bu kategorik değer yargılarının hangisinin kapsamında yer alıyorsa, onun niteliğini
kazanarak harâm fiil, mekruh fiil, mübah fiil,farz ( îfâsı zorunlu) fiil ve vâcib fiil… gibi isimler almakta
ve bu değer yargılarının “ed-dîn” içinde ifade ettiği hukûki değere göre, dünyevi veya uhrevi ceza
veya mükâfat konusu olmaktadır.
Kısaca ifade etmek gerekirse İslam hukuku bakımından, hukuk ilmine konu olsun olmasın insanın
hiçbir eylemi hükümsüz değildir. İşlenen her eylemin bir karşılığı vardır ve her eyleme bir hüküm
bağlanmaktadır.. Esasen Arapça bir kelime olan “ceza” da karşılık anlamındadır. Hiç kuşkusuz dinen
emredilen veya tasvip edilen fiillerin karşılığı yine bir “iyilik”, yasak (suç) kapsamında yer alan eylemlerin karşılığı ise “ukûbe” olacaktır.1
Görülmektedir ki İslam’ın insan fiillerini değerlendirmesi ile çağdaş ceza hukukunun suç ve ceza
anlayışı oldukça farklıdır. Çünkü çağdaş ceza hukuku açısından sadece emir ve yasak normlarına
aykırı eylemler ceza hukukuna konu edilirken, insanın dünyevî ve uhrevî hayatını bütünlük içinde
değerlendiren İslâm’da, [ beşerî fiillere öngörülen karşılık, yani geniş anlamda] ceza, yukarıda da
ifade edildiği gibi sadece suçlarla sınırlı kalmamakta, aksine insanın her bir fiiline dînî/ hukûkî bir değer yargısı ifade eden karşılık ( ceza ) öngörülmektedir. Bu anlayış, Kur’an ve Sünnete dayandığı için
aynı zamanda bir iman konusudur. Bu iman, zorunlu olarak cennet ve cehennem inancını da, dünyevî
sorumluluk yanında bir de uhrevî bir sorumluluk olduğunu da ortaya koymaktadır. Bunun tabîî bir sonucu olarak dünyada suç işleyenler cezalandırılırken, hayatını dinin emir ve yasaklarına ve İslâm’ın
nezih ahlak ilkelerine uygun yaşayıp suç işlemeden ebedî âleme yolcu edilenler de karşılıksız bırakılmamakta, onlara da uhrevi mükâfat va’d edilmektedir.
ْ َّ  َه ْل َج َزا ُء ْال ْح َسRahman, 60  َو َج َزا ُء َسيِّ َئ ٍة َسيِّ َئ ٌة ِم ْثلُهَاŞura, 40 ِ  َوإ ْن َع َاقب ُْت ْم َفعَا ِقبُوا ب ِم ْث ِل مَا ُعو ِقب ُْت ْم بهNahl, 126 Âyetleri bu hususu açıkça göstermektedir.
ُ ال ْح َس
1 ان
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ان إِل
Her ikisi de Arapça olmasına rağmen ukûbe ve ceza kavramları arasında teknik anlam farklılığı vardır. Ukûbe kavramı teknik bir terim olarak Türk
hukuk literatüründe “cezaî müeyyide” anlamında kullanılmaktadır. Hâlbuki Arapçada ceza kelimesi, tıpkı Latincedeki“poena” kavramı olduğu gibi
esasen “karşılık” anlamındadır.
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Bu inancın çok olumlu dünyevî tezahürleri de vardır. Yani, Kurân ve Sünnetin toplumun sosyal hayatını tanzim eden normlarının (ahkâm), aynı zamanda birer iman ilkesi olması ve hukuk ile ahlakın
aynı kaynaktan beslenmesi, bir taraftan hukuki ve ahlaki normlara uyulmasını teşvik ederken, diğer
taraftan da suçlarla ve diğer anti sosyal davranışlarla mücadeleyi kolaylaştırmaktadır. İslam toplumlarında pek çok suçlunun kolluk kuvvetinin takibi olmadan suçlarını ikrar ve itiraf etmelerinin arkasında,
âhiret inancının ve uhrevî sorumluluk bilincinin önemli bir rolü olduğu kuşkusuzdur.
Buradan ceza muhakemesi usûlü konusuna geçersek şunları söyleyebilirim; Ceza kanunlarında veya
ceza hükümlü özel yasalarda suç sayıldığı ve bunlara hangi cezaların öngörüldüğü (yani maddi ceza
hukuku) ile, kendisine suç isnat edilen kişinin suçu işleyip işlemediğinin nasıl tespit edileceği [yargılamanın nasıl yürütüleceği, suçun takip ve kovuşturulması],verilen cezanın nasıl yerine getirileceği
(infaz) bütünlük içinde mütalaa edildiğinde, aralarında organik bir bağ olduğu anlaşılmaktadır.

I. Yargı Fonksiyonunun Önemi
Adalet ve yargı teşkilatı olmaksızın toplumsal güven ve istikrarı sağlamak imkânsızdır.
Hakkı ve adaleti ikame etmek amacıyla te’sis edilen yargı müesseseleri ve buralarda
adilane yargılama yapıldığına dair kamu vicdanında oluşan kanaat, toplum emniyet
ve güvenini sağlayan en önemli sigortadır Bu bakımdan İslam Hukukunda yargı, farz-ı
kifâye (yani toplumsal dini bir yükümlülük) olarak görülmüştür.2Yargılamanın devletin
egemenlik fonksiyonunun bir tezahürü olduğu ve devlet/millet adına bağımsız yargı
organlarınca ifa edildiği açık klasik fıkıh kaynaklarında açık olarak vurgulanmaktadır.
İslam Hukuku, çözümü hukuka konu olan beşeri ihtilaflarda kaba kuvvete dayanarak hak elde etmeye kalkışmayı(ihkâk-ıhak)yasaklamış, anlaşmazlıkların çözümünü, kuvvete ve keyfiliğe dayanmaktan
kurtararak devletin aslî fonksiyonlarından birisini oluşturan bağımsız yargı organlarına, (mahkemelere)
bırakmıştır. İslam hukuku bakımından toplumsal adaleti ve istikrarı sağlamak devletin en başta gelen görevlerinden birisini teşkil ettiği için, uluslararası sözleşmelerin, yargı kararlarının ve talimat nitelikli belgelerin tevsik edilmesine ve korunmasına Peygamberimizden itibaren İslam hukukunun tarihsel sürecinde
büyük itina gösterilmiştir. Peygamberimizin müşriklerle yaptığı “ Hudeybiye Musâlahası”nın en eski İslam
tarihi kaynaklarında yer alması, Hz. Muaviye döneminden itibaren mahkemelerce verilen kararların özetlenerek tevsikine( şer’iyye sicilleri) ve kayıt altına alınarak korunmasına büyük önem verilmiştir
Muhakeme usulü, dava, müdafaa ve kaza ( yargılayıp hüküm verme) den oluşan kolektif bir bütündür. Somut olayların ceza normları karşısındaki durumunu tespit etmek ve ihtilafı çözümleyerek hükme bağlamak üzere, mahkemeye intikal eden dava belli aşamalardan sonra hükme bağlanır. Burada
en önemli husus yargılama makamının, yargılamanın ilk aşamasında iddia ve karşı iddialara ( bir
bakıma tez-antitez) önce şüphe ile bakmasıdır. Ancak tekrar etmek gerekir ki tarafların şahsiyetine
değil, iddialara ve karşı iddialara şüphe ile bakmak. Çünkü iddiaların“  ” يحتمل الصدق والكذبdoğru olma
ihtimali olduğu gibi yanlış olma ihtimali de bulunmaktadır.
Hüküm, şüphe ile başlayıp kesinliğe doğru uzanan bir süreç izler. Muhakeme süreçleri ilerledikçe
güçlenen bu ilk şüpheler, daha güçlü şüphe( zann ) haline gelir. İşte suç isnadı bu zan ile başlar ve
bu zanna dayanılarak sanığa suç isnat edilir. Fakat sanığa suç isnat edilmesi, suçun sübût bulduğu
2 İbn Kudâme, el-Muğnî, XI, 3773

ve sanığın kendisine isnât edilen suçu işlediği anlamında değildir. Kesin yargıya varabilmek ve suçu
sanığa isnat edebilmek için, davaya konu teşkil eden somut olayların bütün gerçekliği ile ortaya konulması, yani suçun sübûtu kesin olarak kanıtlanmak zorundadır. Bu amaca katkıda bulunmak üzere
iddia makamı iddiasını, karşı tarafta itirazlarını ortaya koyabilmek için süre istemeleri durumunda
makul bir süre verilmesi yargılama sürecinin sağlıklı yürümesi için zorunludur. Kısaca beyyine ikame
edebilmeleri için taraflara süre verilmesi İslam muhakeme hukukunun önemli bir ilkesidir.
Muhakeme safahatı ilerledikçe somut olay ile ilgili şüphe oranı azalırken buna karşılık ihtimaller çoğalır. İddia edilen suçun ispat edilmesi için incelemeler ve deliller derinleştirilir. Tanık ifadeleri değerlendirilir. Derinleştirilen tahkikat sonunda parçalar bütünlük içinde takdir edilir. Yapılan muhakeme ve
değerlendirme sonunda verilen hüküm ile, şüphe ve ihtimal ortadan kalkar ve zann yerini kesinliğe
bırakır. Böylece suçun sübut bulduğuna ya da bulmadığına karar verilir. Bu bakımdan dava konusunun varsayımlar, ihtimaller (faraziye) kurgusal olaylar değil, müşahhas (somut) olması, gerekir. Çünkü
kurgusal olaylar davaya konu teşkil edemez.
Bir ülkenin medeni düzeyini gösteren en önemli parametrelerden biri, o ülkede adaletin dağıtılış
biçimi ve yargı kararlarının kamu vicdanını ne ölçüde tatmin ettiği ya da tatmin edip etmediğidir. Bu
bakımdan adalet hizmetinin adilane tevzîi, İslam Hukukunda, devletin temeli ( esası )olarak kabul
edilmiştir. Bu görevi hakkıyla ifa ve icra etmenin olmazsa olmaz şartı ise yargının ve hâkimlerin
bağımsızlığıdır. Bilinen bir hakikati tekrar etmek gerekirse herhangi bir otoritenin baskı veya etkisi
altında hüküm veren hâkimin bu görevi layıkıyla yerine getiremeyeceği açıktır..
Hâkimlerin karar verirken, hiçbir iç ve dış tesir altında kalmamaları ve vicdanen hür olmaları gerekir.
Tam bir iç huzuru ile görevini ifa edebilmesi için, devletin diğer erklerinin (yasama ve yürütme organlarının )hâkimlerin kararlarına hiçbir surette müdahale edememesi, yani hâkimlerin görevini tam bir özgürlük ortamı içinde icra etmesi gerekir. Kısaca yargı bağımsızlığı, yargıcın hem yasama hem de yürütme
karşısındaki bağımsızlığıdır. Ayrıca tam bir yargıç bağımsızlığından bahsedebilmek için hâkimin hukuki
kişiliği de, önemli bir faktördür. Bu bakımdan hâkimlerin analiz yeteneği güçlü, uzman (mütehassıs) ve
objektif olması kadar, tam bir adalet duygusuna ve vicdan özgürlüğüne, sahip kişiler olması da gerekir.
Mecelle’nin hâkimin “hakîm müstakîm emîn mekîn ve metîn olması”nı öngören 1792 maddesi de hâkimlerin yüksek kişilik ve karakter sahibi insanlar olması gerektiğini veciz bir şekilde vurgulamaktadır.
Kâdı açısından “bağımsızlık” bir yönüyle hak diğer yönüyle sorumluluktur. Hakim bu hakka dayanarak sorumluluğunu yerine getirir. Çünkü bağımsız hareket edebilme imkânından yoksun olan yargının
adil yargılama yapması da adil hüküm vermesi de imkânsızdır. Bundan dolayı bağımsız bir yargı, adil
yargılanma hakkının da vazgeçilmez te’minatıdır. Devlet kurumlarının istikrar ve ahenk içinde çalışmaları, yasama, yürütme ve yargı organlarının karşılıklı uyum içinde fonksiyonlarını icra etmelerine
bağlıdır. Ancak “yargının bağımsızlığı” demek “ yargının keyfiliği ” değildir. Bu durum ile ilgili olarak şu
hususu vurgulamak gerekir ki yasama veya yürütme organının yargıya müdahalesinin tehlikesi gibi
adaletin ve yargının da, toplumsal gelişmelere, ülkenin fikir ve ahlaki değerlerineilgisiz, duyarsız ve
yabancı kalarak ayrı bir zümre halinde yaşaması da eleştiriye açıktır.
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II. Hz. Ömerin, Muhakeme Usulü ile İlgili Talimatı
Tebliğimin bu girizgâhından sonra, Hz. Ömer’in, dönemin Basra kâdısı Ebu Musa el
Eş’ari ye gönderdiği siyâsetü’l-kadâ ve tedbîru’l-hukm (yargı siyâseti ve muhâkeme
usûlü) başlıklı talimatı, İslam Ceza Muhakeme Hukukunun temel ilkelerini ana başlıklarıyla ortaya koymaktadır. Bu ilkelere de kısaca atıf yapmak istiyorum.
A. Masumiyet Karinesinin Esas Alınması
Ceza muhakemesinin amacı sadece suç failini cezalandırmak ya da masumu korumak değildir. Tabii
olarak suçu sabit olduğunda sanık cezalandırılacak, masum ise beraat edecektir. Ancak dava sonuçlanıncaya kadar sanığı suçlu ya da masum saymak imkânsızdır. Çünkü sanık (maznun) ne suçludur
ne de masumdur, sanık sanıktır, yani suçlu olduğu zannedilen kişidir. Ancak“ berâet-i zimmet ” ilkesi
(masumiyet karinesi) gereği aslolan herkesin borçsuz ve suçsuz olduğudur. Bu itibarla, suçlu olduğu
sabit oluncaya kadar sanık masum kabul edilir. Başka bir ifade ile aksi ispatlanıncaya kadar herkes
suçsuzdur. Bu ilke İslam ceza ve usûl ( özellikle ispat hukukunun)temelini teşkil etmektedir.
B. Adil Yargılanma Hakkı
Adalet duygusu, bütün insanların yetkili, bağımsız ve tarafsız mahkemelerde yargılanmasını öngörür. Bunun için herkes kendisine yöneltilen suçlamalar konusunda karar verecek olan, bağımsız ve
tarafsız bir mahkeme tarafından, davasının makul bir süre içinde, hakkaniyete uygun ve açık olarak
görülmesini isteme hakkına sahiptir.
Duruşmaların aleniliği ve gizli celse (in kamera) usulü ‘nün yasaklığı, kamu otoritesi karşısında toplumun da varlığını göstermesi ve hukuk güvenliğini sağlaması bakımından fevkalade önemlidir. Çünkü
muhakemenin açıklığı, aleniliği ve şeffaflığı ilkesi hâkimi, yaptığı her hukuki işlemde her türlü şüpheden korur. Diğer taraftan bu ilke (alenîlik ve şeffaflık)hem hâkimin objektif olmasını hem de kamu
vicdanının adalet müessesine güvenini pekiştirmektedir. Ancak şu hususu da belirtmek gerekir ki
yargının mehabet ve saygınlığını korumak bakımından müzakere ve değerlendirmeler gizlice yapılmakla birlikte, hüküm açık oturumda verilmektedir.3
C. Duruşmada Taraflara Eşit Davranılması
Muhakemede iddia ve müdafaanın kendilerini serbestçe ifade edebilmeleri, kendisinin de tarafların
ifadelerini dikkatle takip edebilmesi için Kâdı’nın celselerde sükûneti, yargılamada da intizamı sağlaması önemlidir. Ancak, insan haysiyet ve onuru, şahsiyet hakkı olduğundan hem muhakeme hem
de infaz sürecinde taraflar aşağılanamaz, kendilerine hakaret edilemez, Hazreti Ömer, tebliğimize
konu teşkil eden talimatında“ kâdı’nın sadece kararı ile değil davranışları ile de taraflar arasında eşit
davranmasının gerekliliğini”,“ taraflar kim olursa olsun örneğin, her biri başka bir milletten veya biri
eşraftan diğeri sıradan bir insan olsun kâdı’nın, mutlaka muhâkeme sırasında tarafları oturtma ve
kendilerine dönerek soru yöneltme gibi adaba ilişkin durumlarda eşitlik ve adaletle muamelede bu-
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"Şüphesiz ben de (sizin gibi) bir insanım. Bana da’vâlarınızı arzedip muhakeme oluyorsunuz. Olabilir ki biriniz, hüccetini ( delillerini ) sunup
kendini savunmada diğerinden daha mahâretli olabilir ve Ben de dinlediklerime dayanarak onun lehine hükmederim. ( Hakkı olmadığı halde )
bir kişinin lehine hükmederek ona kardeşinin hakkından bir şeye hükmetmiş isem, o kimse sakın bunu almasın. Çünkü ona verdiğim şey ateşten
bir parçadır. (Buhari, hiyel, 9)

lunmasının zorunluluğunu” vurgulamıştır.4 Bu takdirde taraflar ( özellikle zayıf olan taraf), karşı taraf
güçlü olduğu için hakkının yenebileceğinden asla şüpheye düşmeyeceği gibi, güçlü tarafta kendisine
ayrıcalıklı muamele yapılabileceğine dair bir ümit ve beklentiye kapılmaz. Hz. Ömer ayrıca hâkimin
karşılaştığı zorluklara karşı metânet, yüksek tahammül gücü, hüsn-i niyyet gibi yüksek vasıflara
sahip olmasının gerekliliğini, bağırıp çağırarak, işlerin çokluğundan sıkıntı duyarak, yüz ekşiterek
tahammülsüzlük göstermesinin sağlıklı düşünmeyi ve adil karar vermeyi zedeleyebileceğini ifade
ederek bu görevin ulvi olduğu kadar zor olduğunu da vurgulamıştır.
D. İspat Yükümlülüğünün İddia Makamına (müddei) Aidiyeti
İspat yükümlülüğü ile ilgili olan bu ilke, kaynağını “halkın istediklerini şey salt (mücerret) davaları
üzerine kendilerine verilseydi, herkes diğerinin can ve malını istemeye kalkışır”,“ müddei davasını
(iddiasını) ispatla yükümlüdür. Peygamberimizin hadisi şeriflerinden almaktadır. Bu itibarla ispat yükünün iddia makamına aidiyeti kaidesi İslam ceza hukukunun değişmez ilkelerinden dirisidir. Çünkü
hak iddiasından ibaret olan dava, iddia ve talebin doğru olmaya da aksine de ihtimali vardır. İspattan
yoksun, mesnetsiz kuru iddialar hukuken dikkate alınmaz. Çünkü ceza hukukunun himayesine sahip
olabilmek için davanın haklılığının sübûtu zorunludur.
Usule aykırı alınan beyanlar işkence ile alınan ifadelerinin geçersizliği esastır. Delillerin makul rasyonel
olması, somut olayı tavsif edici olması, delil değeri olan nitelikte olması ve kanuna aykırı olmaması gerekir.
E. Sulh’un Hukûkî Bir Çözüm Yöntemi Olarak Kabul Edilmesi
İslam muhakeme hukukunda yargı yoluna başvurmanın yanında, tarafların hukuka aykırı olmayan
ölçüler dâhilinde sulh yoluna başvurmalarını da meşru bir çözüm yöntemi olarak kabul edilmiştir. Sulh
müessesi hukukî dayanağını Kur’an-ı Kerim “sulh’un hayırlı olduğunu” vurgulayan (Nisa, 4/128) ayetinden almaktadır. Arapçadaki “ sulh, uzlaşma yöntemlerinin başıdır” ( es-sulh seyyidu’l ahkâm) atasözü
de bu yöntemin toplum nezdinde de kabul edildiğinin göstergesidir. İslam muhakeme usûlünde, davanın makul bir süre içinde hükme bağlanmasına itina gösterilmiş, şartları tamamlanan davaların geciktirilmesi uygun görülmemiştir. Günümüzde de yargıya yöneltilen en önemli eleştirilerden birisi adaletin tahakkukunun gecikmesidir. Örneğin bazen gereksiz formaliteler yüzünden yıllarca süren davalar
bazen adaletsizlik sebebi olabilmekte dedenin açtığı davanın sonucunu ancak torunu görebilmektedir.
Bu bakımdan tarafların karşılıklı olarak kendi aralarında veya güvendikleri bir hakem nezdinde sulh
yolunu tercih etmeleri hem yargı yükünün hafifletilmesi hem de adaletin tahakkukunun hızlandırılması
açısından önemli bir fonksiyon icra edebilecek bir hukuki müessese niteliği arz etmektedir.
F. Yanlış Karar Verildiği Anlaşılan Davaların Yeniden Görülmesi (istinaf)
Bu husus hâkimin içtihadı ile ilgilidir. İçtihat ehliyetine sahip olan bir hâkim, bir dava ile ilgili olarak
yaptığı içtihada dayanarak verdiği kararın hatalı olduğunu daha sonra fark etmesi durumunda, daha
sonra aynı konu ile ilgili olarak karşılaştığı benzer davalarda yeni içtihatlar yapıp ilk kararından farklı
kararlar verebilir. Fakat birinci içtihadıyla verdiği hüküm kesinleştiği için o olay ile ilgili verdiği hükmü
bozamaz. Bu konu ile ilgili olarak Hazreti Ömer’in emsal kararları örnek verilebilir. Bir davada daha
4 Müslüman - Türk tarihinde hükümdar- hâkim ilişkisini göstermesi bakımından 1979 yargı yılını açış konuşmasında Yargıtay I. başkanı Recai Seçkin’in
konuşmasında verdiği Fatih ile dönemin İstanbul kadısı arasında geçen bir örnek olay dikkat çekicidir. İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet
Bizanslı bir mimarla bir yapı yaptırmak üzere anlaşma yapmış ve binaya konulacak dileklerin boyu üzerinde mimara talimat vermiş ancak mimar
talimata uygun davranmanın davranmayan mimarlık tekniği bakımından sakıncalı olduğunu anlar ve direkleri biraz kestikten sonra binaya koyar.
Binayı gezdiği sırada talimatına aykırı davrandığını fark eden padişah öfkeye kapılı ve mimarın kollarını kestirir. Mimar hemen İstanbul kadısına
giderek padişaha karşı dava açar. Kadı, padişahı mahkemeye çağırır. Fatih, hâkimin karşına çıkınca ayrı bir yere oturmak ister hakim kendisinin
duruşma için geldiğini bu sebeple ancak davacının yanına oturması gerektiğini ona söyler. Duruşma sonunda padişahın haksız olduğu sonucuna
varan kadı Fatih'in de iki elinin kesilmesine karar verir. Bu kararın adalete uygun olduğundan memnun kalan davacı el kesme cezası yerine kendisine
para ödenmesini ister ve bu istek üzerine işlem yapılır. S.Nafiz Akyollu, Recai Seçkin Yargı Yılı Konuşmaları, Ankara 1979, s.195
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önce verdiği kararın aksi ile hükmeden Hz. Ömer’e “Daha önce bunun hilâfına hükmettiği” hatırlatıldığında Hz. Ömer; “ evet biliyorum, fakat önceki hükmüm o günkü içtihadımın, bugünkü hükmümde
bugünkü içtihadımın eseridir” demiştir.
Bunun gibi birçok müçtehit hâkim, muhtelif içtihatlarda bulunmuş ve son içtihatlarıyla amel etmişlerdir.
İmam Ebû Hanife gibi büyük âlim ve müçtehitlerin bazen esas bakımından, bazen de toplumun ahlaki
ve sosyal durumu itibariyle içtihatlarında değişiklikler olmuştur. Ancak önemine binaen ifade etmek
gerekir ki bu, içtihat ehliyetine sahip olan hâkim ve ulemâ ile ilgili bir durumdur.
İslam Muhakeme Hukukuna yönelik bazı iddialar olduğu da dikkati çekmektedir. Mahkemelerin tek
hâkimli ve tek dereceli oluşu, ispat yükümlülüğünün iddia makamına aidiyeti, ceza usûl hukuku açısından suçların ispatında kanuni delil sisteminin benimsenmesi (yani belli suç fiillerin ceza normunda
öngörülen belli delillerle hâkimi bağlayacak şekilde ispat edilme zorunluluğu),ispat vasıtalarının tanıklar, suçlunun ikrarı ve tarafların yemin etmesi ile sınırlı olması bunlardan bazılarıdır.
Bu iddialara dayanılarak bazı olumsuz sonuçlara ulaşılmaktadır.
a. Suçun ispat veya nefy’inin taraflar ile sınırlı olması, buna karşılık hâkimlerin muhakemenin doğrudan bir parçası konumunda olmamasının (ispatta kamu müdahalesinin yetersizliği),hakimi olabildiğince gözlemci konumunda tutmaktadır.
b. Hakim tarafların iddia ve karşı iddialarını esas alarak karar vermek durumunda kalmaktadır.
c. Ayrıca iddiaların ve karşı iddiaların ispatında tarafların belirleyici konumda olması, taraflardan birinin bazen korku, tehdit ve menfaat temini gibi sâiklerle, iddiadan çekinmesi sebebiyle suçun takip ve
kovuşturulması yapılamamaktadır.
d. Mahkemeler tek hakimli ve tek dereceli olduğu için davanın temyiz ve isti’nâf yolunun kapalı olması, yeniden görülmesi zorunlu olan davaların üst yargı organlarına taşınmasını engellemektedir.
Bu iddialar hem yerinde değil hem çok eksik, çünkü;
a. İslam Ceza Hukuku’nun cezası çok ağır belli suçların ispatında tanıklığa, tanık sayısına, ikrara ve
yemine önem vermesi, davaya konu olan somut olayın tahkikinde bunların dışındaki ispat vasıtalarını
kabul etmediği anlamına gelmez.
b. Muhakemenin amacı somut gerçeği ortaya koymak olduğu içinbu amaca hizmet edebilecek belge
niteliği taşıyan yazılı vesikaların, ses kayıtlarının, şekil tespit eden belgelerin, fotoğraf ve diğer yardımcı
ispat vasıtaların hukuka uygunluğu ölçüsünde kullanılmasının İslam hukukuna aykırılığı düşünülemez.
c. İslam hukuk tarihi sürecinde mahkemelerin tek dereceli ve tek hâkimli olması, kaynağını Kur’an ve
Sünnetten değil geleneklerden ve tarihten almaktadır. Ancak İslam yargı tarihine bakıldığında kâdının, karar aşamasına ulaşıncaya yalnız olmadığı, hukuki sorumluluk kendisine ait olmak şartıyla her
zaman fıkıh uzmanı olan müftinin bilgisine, ilmî tecrübesine ve yardımına başvurma imkanı bulunduğu görülmektedir. Daha önemlisi Peygamberimiz’in bir konuda karar verdikten sonra, karar verdiği
konuya dair farklı bir vahiy gelmesi durumunda önceki kararını bozmamakla birlikte benzer olaylarda
yeni inen hükmü uygulaması, Hz. Ömer’in, daha sonra verdiği kararların, daha önceki kararlarından
farklı olması gibi emsal uygulamalar, İslam muhakeme usûlünün isti’nâf ve temyîz gibi üst yargı yollarına da açık olduğunu ortaya koyabilecek uygulamalardır.

G. İspat Vasıtaları ve Şahitlik
Tanıklık dini ve hukuki bir yükümlülüktür. Bu bakımdan Kur’an-ı kerimde ve hadis-i şeriflerde “ Allah
için doğru şahitlik yapılması “emredilmiş, yalancı şahitlik ise münafıklık alameti olarak kabul edilmiştir.
Muhakeme hukukunda (özellikle ispat)kimlerin şahitlik ehliyetine sahip olup olmadıkları önemli bir
konudur. Mecelle ( md.1705)“ hasenatı yani iyi amelleri, seyyiatına( kötü amellerine )galip olan kimseler” i adil ( şahitlik ehliyetini haiz kişi )olarak kabul etmiştir. İspat usulüne uygun olacak ihtimaller
üzerine kesin hüküm bina edilemez
Ceza ehliyetine sahip olan herkes dava ehliyetine de sahiptir. Ancak şahitlik güven esasına dayalı olduğundan dolayı yalan şahitlikleri meşhur olan ve zina iftirası (kazf ) suçundan mahkûm olan kişiler toplum nezdinde güvenirliğini de kaybettikleri için tanıklık yapma ehliyet ve statülerini de kaybetmektedirler.
H. Muhakeme Usulünde Belli Nasslara Uyulması
Muhakeme hukukunun da normları vardır. Ceza muhakemesi normları bir bakıma bireylerin hak ve
hürriyetlerini sınırlandıran normlar cinsinden olduğu için bunlarda da kanunilik ilkesi egemendir. İslam
hukuku bakımından ceza ve muhakeme hukukunda sadece temel ilke ve değişmezlerini(sâbiteler)
beyan ile yetinmiş, zamanın değişimine göre değişime açık olan meselelerde Kur’an ve Sünnete
aykırı olmayan yöntemler geliştirmelerini ümmetin muhakkik ve müdekkik ulemasının içtihadına bırakılmıştır. İşte bu ilke, İslam hukukunu “ zamanla statik duruma gelme “ riskinden koruduğu ve ona
sürekli olarak kendisini yenileyebilme kabiliyetini verdiği için doğal olarak fıkha bütün zamanlara uygulanabilirlik esnekliği (flexibility) kazandırmaktadır. Elverir ki karşılaşılan sosyal vakıalar ile nassların
lafız, mana ve maksatları arasındaki ilişkiyi doğru kurup analiz edebilecek dirayetli fıkıh bilginleri
bulunsun.
Tebliğimi Rabbimden İslam ümmetine, Kur’anı ve Sünneti doğru okuyan, doğru anlayan ve doğru
yorumlayıp toplumsal rehberlik görevini hakkıyla ifa eden, Hukuk alanında da problemleri gittikçe büyüyen insanlığa İslamın kurtarıcı ahlak ve hukuk ilkelerini anlatacak hakîm, müstakîm, emîn, mekîn
ve metîn fakihler lutfetmesi niyazı ile bitiriyor hepiniz tekrar saygı ile selamlıyorum.
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Abstract
When the provisions of the Qur’an are analysed with regards to law, there are provisions of order or prohibition of an act (iktizâî), or, doing or not doing an act is left
to the responsible person’s choice (tahyîrî). The act of the responsible person gains
meaning in accordance with these provisions determined before. Juridical act (fait
juridique) is an event which is manmade and important with regards to the law. The
adjective of “juridical” does not mean that the act is lawful, it just means that the law
considers a positive or negative consequence to that act. In this context, every act of
people is juridical with regards to Islamic law. Because for every act of people, there
are religio-judicial provisions determined before such as fardh, haram, mubah, mekruh. The act of people is qualified according to these categories, and takes a name,
for example haram act, mubah act or mekruh act, and is rewarded by punishment or
remuneration with regards to the qualification meaning in religion.
With regard to the Islamic law, just like the texts of political conventions, the instructional texts of
criminal law and criminal procedure are certificated and reached today by very important resources
since the period of the Prophet Muhammad.
The criminal procedure law is as important as the criminal law. Fundamentally it is very difficult to
separate these two disciplines. Because, it is impossible for the judge to reveal the substantial truth
and reach a final decision by illegal methods.
In this paper, the instructive document written by Khalif Omar to the Judge (Qadi) of Basra Abdullah
b. Kays (EbûMûsa el-Eş’arî), which took place in the classical fiqh books, the oldest text reached
today keeping its currency will be analysed.
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ملخص
إذا تم تحليل األحكام الواردة في القرآن من حيث الحقوق ،يتبين أنها تنقسم إلى الحكم التكليفي والحكم
التخييري .الحكم التكليفي هو خطاب اهلل المتعلق بأفعال المكلفين طلباً أو نهيا .والحكم التخييري هو
الذي يخير الشخص بين فعله أو تركه .فعل المكلف يكسب اسما وصفة قانونية حسب هذه األحكام
المحددة مسبقا .التصرف القانوني هو ما يصدر عن الشخص وتترتب عليه نتيجة شرعية .وصفة
«القانونية» هنا ال تعني أن التصرف يمتثل للقوانين ،وإنما تفيد بأن القانون يعطي لهذا التصرف نتيجة
إيجابية أو سلبية .فأفعال اإلنسان كلها قانونية بهذا االعتبار حسب الشريعة .ألن لكل فعله حكم ديني
قانوني محدد مسبقا مثل الفرض ،والحرام ،والمباح ،والمكروه وغيرها .فالفعل إذا دخل في إطار أي
حكم من تلك األحكام ،يكسب وصفه ويسمى الفعل الحرام ،والفعل المباح ،والفعل المكروه ،وتترتب
عليه المكافأة أو العقوبة المححدة شرعا.
لقد تم توثيق الوثائق المهمة المتعلقة بأصول المحاكمة الجنائية ومعايير القانون الجنائي من حيث الشريعة اإلسالمية منذ
دور الرسول (ص) مثل الوثائق الساسية ودونت تلك الوثائق في الكتب الفقهية.
إن كيفية تطبيق المعايير الجنائية مهمة مثل القانون الجنائي .في الحقيقة ال يمكن التفريق بينهما .ألنه ال يمكن أن يصل
القاضي إلى نتيجة عادلة ويثبت الحقيقة بأساليب غير مشروعة.
سيتم في هذا البحث تحليل رسالة عمر رضي اهلل عنه كرئيس السلطة السياسية إلى قاضي البصرة عبد اهلل بن قيس
(أبو موسى األشعري) حيث تعتبر هذه الرسالة نصا حافظ على حداثتها حتى يومنا هذا وهي من أقدم المتون التي
وصلت إلينا.
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Kavramsal Çerçeve
İslâm Hukuk sistematiği ana hatlarıyla İbâdât, Muamelât, Ukûbât, Münâkehât ve
Ferâiz şeklinde beşli bir taksimden oluşur. Taksim içerisinde yer alan ukûbât ceza hukukunun karşılığıdır. Bununla birlikte modern manada ceza hukuku sistematiği yoktur.
Ceza hukukuna ait konular klasik fıkıh kitaplarında Bâbu’l-Kısas, Kitâbu’l-Cinâyât,Kitâbu’l-Hudûd, Kitâbu’t-Tâ’zir, Kitâbu’l-İkrah, Kitâbu’d-Diyât gibi başlıklar altında
incelenmiştir. Bu bölümlerde yer alan konulardan hareketle İslam ceza hukukunun
sistematiği elde edilmiştir.1
Pozitif hukukta Ceza Hukuku genel ve özel kısım olmak üzere iki bölüme ayrılmakta olup; birinci kısımda suç kavramı, suçun unsurları, cezanın mahiyeti, suça teşebbüs, cezaya müessir sebepler vb.
konular incelenmektedir. İkinci kısımda ise suçlar özel olarak ayrı ayrı ele alınmaktadır. İslâm Ceza
Hukukunda ise bu şekilde bir ayrım yapılmadığı ve İslam Ceza Hukuku’nun detaylı teorisinin olmadığı
şeklinde bir kısım tenkitler2 yöneltilmişse de bu tenkitlerin yersiz olduğu ve İslam Hukuku’nun konuları
ele alma şeklinin tam olarak bilinmemesinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Zira klasik fıkıh literatüründe yer alan özellikle ukûbât bahisleri incelendiğinde son derece zengin hukuki malzemenin olduğu
görülür. İslam hukukunun bir yönüyle kazuistik olması bu tenkide yol açmışsa da özellikle de hadd
gerektiren suçlar bahsinde suçun tanımı, unsurları ve suça teşebbüs, iştirak gibi konuların detaylı ele
alındığı ve ceza hukukunun tarihsel gelişim seyri dikkate alındığında oldukça ileri yapı arz ettiği görülür.
Hukukun biricik amacı toplumsal düzeni korumak ve bu düzenin sürekliliğini sağlamaktır. Hukuk bu
amacını yerleşik kurallar ile sağlar. Bu kuralların uygulanması vazifesi ise yaygın bir organizasyon
olan devlete aittir. Hukuk, devletin meşruiyet zeminini oluşturur. Her hukuk sisteminin şüphesiz
nevi şahsına özgü bir kısım genel kuralları olduğu gibi, o hukuk sisteminin ana karakterini oluşturan
temel bir felsefesi ve yaklaşımı vardır. Bu doğrultuda kısaca İslam Hukuku’nun suç ve ceza teorisi
ışığında kısaca suç ve ceza kavramlarından bahsetmek gerekir.
Suç: Suç, karşılığında ceza ve tehdidin yer aldığı hukuki normların/emirlerin çiğnenmesi veya ihlal
edilmesidir. Diğer bir ifadeyle had ve ta’zir ile cezalandırılan yasak fiilerdir.3 Hemen belirtmek gerekir
ki Kuran’da suç kavramını ifade eden cürüm, hatie, cünah, ism, seyyie vb. kelimeler/kavramlar pozitif
hukuk doktrininde yer alan suç kavramının ifade ettiği teknik anlamı karşılamazlar. Bu kelimeler dinin
ruhuyla bağdaşmayan ve dinen onaylanmayan her türlü olumsuz davranış için kullanılmıştır.4
Ceza: İslam hukukunda el-ukube terimiyle ifade edilen ceza, kanun koyucunun emir ve yasaklarını ih1 Hadlerin tek tek ele alınışına bir örnek için bkz.,İbnHazm, Ebû Muhammed Ali el-Endelûsî, el-Muhallâbi’l-Âsâr, Thk.: Süleyman el-Bendârî,
Daru’l-Fikir, Beyrut, ts., 3 vd.
2 JosephtSchacht, İslâm Hukukuna Giriş, Trc.: Mehmet Dağ-Mehmet Aydın, Ankara, 1986, s.192.
3 Mâverdî, Ebu’l-Hasen Ali b. Muhammed, el-Ahkâmu’s-Sultâniyyeve Velâyetu’d-Dîniyye, Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, Beyrut, 1999, s.361.
4 Dağcı, Şamil, İslam Ceza Hukukunda Şahıslara Karşı Müessir Fiiller, Ankara, 1996, s. 11.
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lal edenler karşı toplum yararına konulmuş karşılığı ifade eder. Ancak ukube kelimesinin müradifi olan
ceza hem iyi hem de kötü karşılığı ifade eder. Pozitif hukuk doktrininde kullanılan ceza ise kötü karşılığı ifade eder. İslam ceza hukukunda müeyyideler çeşitli şekilde tasnif edilmişlerdir. Özellikle suç olan
fiil, hayata, bedene, şahsiyete, mala veya kişinin temel hak ve hürriyetlerine karşı yönelmiş olabilir.
Şayet suça karşı doğrudan bir ceza öngörülmüşse buna “asli ceza” böyle bir ceza hâkimin takdirine bırakılmış ya da asli cezanın infazı imkânsız ise bu takdirde de bedeli ceza söz konusu olmaktadır. İslam
Ceza Hukuku uygulamalarında asli cezaya ilave olarak mesela sürgün gibi bazı cezalarda görülmüştür.
Klasik İslam Ceza Hukuku teorisinde cezalar Allah hakkı olarak -ki bununla kamu/toplum kastedilmektedir- tatbik edilen cezalar, şahsi haklara taalluk eden cezalar ve her iki hakka aynı anda taalluk eden cezalar olmak üzere üçlü bir taksime tabi tutulmuştur. Kısaca bunlar: had, kısas, ta’zir ve diyet cezalarıdır5

Ana Hatlarıyla İslam Ceza Hukukunun Genel İlkeleri
1.Kanunilik: Hukuka aykırı bir fiilin suç olarak kabul edilebilmesi ve ona mukabil bir cezanın verilebilmesi için hukuk düzeninin o fiili suç olarak vasıflandırması ve ona uygun
düşen cezayı yine ceza olarak ifade etmesi gerekir. Bu hukuk güvenliğinin sağlanması
hem de toplumsal düzeni sağlayan kuralların bir kısmını oluşturan cezaların toplumda
gerçekleştirmek istediği hedefler açısından ayrı bir önem arz eder. “Allah yasakladığı
şeyleri size tek tek açıklamıştır.”6, “Yasaklananlar dışındakiler size helal kılınmıştır.”7,
“Biz, kendilerine bir elçi göndermeden yaptıkları haksızlıklardan ötürü hiçbir topluma
azap etmeyiz”8 vb. ayetler İslam Ceza Hukuku’nda kanunilik prensibinin temelleridir.
2.Denklik: Hukuka aykırı fiilin suç olarak ifade edilmesi ve ona terettüp eden cezanın kanun metinlerinde yer alması adaletin tesis için yeterli değildir. Söz konusu fiil ile ona terettüp eden cezanın birbirine denk olması esastır. Yine Kuran’da yer alan “Kötülüğün karşılığı kendisi kadar (onunla orantılı) bir
cezadır.”9.“…Size karşı işlenen suça misliyle karşılık verin.”10 Nahl suresinde geçen bu ayetin sebebi
nüzulü oldukça dikkat çekicidir. Uhud Savaşı’nda amcası Hz. Hamza’nın işkence yapılarak öldürülmesi üzerine Hz. Peygamberin aynısını müşriklerden 30 kişiye uygulayacağına dair yemin etmiş ve
bunun üzerine bu ayet nazil olmuştur.11 Kaynaklarda daha sonra Hz. Peygamberin ettiği yeminden
ötürü kefaret ödediği ifade edilmektedir.
3.Şahsilik: İslam’ın ceza hukuku alanında yaptığı en büyük yeniliklerden biri de cezaların şahsiliğidir. Zira
cahiliye Araplarında var olan kolektif cezalandırma İslam’la beraber yerini şahsilik prensibine bırakmıştır.12 “…hiç kimse başkasının günahını yüklenmez”13 ayeti şahsilik prensibini ifade eden ayetlerdendir.
5 Bardakoğlu, Ali, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, “Ceza” Maddesi, C.7, İstanbul 1993, s.472,473.
6 En’am, 6/119.
7 Nisa, 4/24.
8 İsra, 17/15.
9 Yunus,10/27.
10 Nahl, 16/126, 55.
11 Beyzavi, Nasirüddin Ömer, Envaru’t-Tenzil ve Esraru’t-Te'vil, İstanbul, l296, C.I, s.687.
12 Krş., Bardakoğlu, Ali, “Toplum-Hukuk ilişkisi Açısından Cahiliye Hukuku Örneği”, Zihniyet Değişikleri ve Çağdaşlaşma Problemleri Sempozyum
Bildirileri, Bursa, 1990.
13 İsra, 17/15.

4.Genellik: İslam Ceza Hukuku’nda, herkes kanun karşısında eşittir. Hiçbir sınıf ya da kişiye ayrıcalık
tanınamaz.14Hukuki müeyyideler hiç bir kişi ya da zümrenin ayrıcalık tanımaksızın, hukuk nezdinde
herkesin eşit statüye sahip bir şekilde yargılanmasını ve böylece hüküm verilmesini ifade eder.15
5.Yargılamada Şeffaflık: Yargılamanın açık ve izlenebilir olması verilen kararlar hakkında haksızlık
şüphesini ortadan kaldırdığı gibi, toplumun hukuka olan güvenini artırıcı bir unsurdur. Allah Resulünün siyaseti olarak bilinen bu durumun en güzel örneklerinden birini Osmanlı mahkemelerinde
yargılamayı izleyen ancak ona müdahil olmayıp belki daha adil ve şeffaf olasını sağlayan Şühudü’l
hal görevlilerinin bulunması oluşturur.16 Yargılama esnasında kadıların yardımcılarından olan şuhûdu’l-hâl, müşahit sıfatıyla mahkemelere iştirak ederdi. Bunlar yargılama esnasında bir anlamda oto
kontrol mekanizmasını sağlayan ve yargılama faaliyetini izleyen gözlemci diyebileceğimiz kişilerdi.
Şuhûdu’l-hâl üyelerinin müderris, a’yan, eşraf gibi kişilerden olduğu düşünüldüğünde yargılamanın
şeffaf olmasına gösterilen özenin ne denli büyük olduğu görülür.

Ana Hatlarıyla İslam Ceza Hukukunun Amaçları
1. Genel Önleme: Kuşkusuz her hukuk sisteminin amacı toplumsal düzeni sağlamaktır. Hukukun toplumsal huzuru ve düzeni korurken kullandığı en önemli argüman kuralların ihlali halinde uygulanan yaptırımdır. Modern ceza hukuk sistemleri ile İslam
ceza hukuku sistemini birbirinden ayıran en önemli farklardan biri de burada ortaya
çıkar. İslam Ceza Hukuku, modern ceza hukuku sistemlerinin uyguladığı cezaya ek
olarak dini müeyyide kavramını da devreye sokar. Yani toplum düzenini korurken
hem medeni müeyyide hem de dini müeyyide şeklinde ikili bir uygulama yapar.17 İslam Ceza Hukuku’nun genel önleme prensibi kendisini maslahat18 kavramında ortaya koyar. Toplumsal hayat için cine-quanon/olmazsa olmaz bu ilkeler zorunluluk
derecesine göre zaruriyyat,19 haciyyat ve tahsiniyyat olarak ifade edilir.
2. Özel Önleme: İslam ceza hukukunun en temel özelliklerinden biri de kişinin ıslahını sağlamaktır.
Özel önleme amacı suçlunun cezasını çektikten sonra tekrar aynı suçu işlemesine hem bireyin kendi
rızası ile hem de uygulanan cezanın caydırıcılığı sebebiyle engel olmaktır. Suçluya verilen cezanın
ibretamiz olması toplumu o suçtan korurken suçluyu da tevbe vb. yollarla ıslaha götürmektedir.
3. Mağdurun ve Yakınlarının İntikam Duygularını Teskin Etme: Yüce yaratıcıyı tazim ve mahlûkatına
şefkat göstermeyi en temel medeniyet prensibi olarak kabul eden İslam verilen cezaları insanlara
zulmetmek ya da onlardan intikam almak olarak değerlendirmez. Bilakis işlenen suçun mağduru ve
yakınlarına şu mesajı verir: Size karşı suç işleyen suçlu yeterince (işlediği suça denk) ve adil bir ceza

14 Hucurat, 49/13; Müslim, Kasame, 5.
15 Ebu Zehra, el-Ukube, Kahire, Ts., s. 295.
16 Aydın, M. Akif, Türk Hukuk Tarihi, Beta Basım, 7. Baskı, İstanbul, 2009, s.84 vd.
17 Bu ayrım hakkında geniş bilgi için bkz. Yaylalı, Davut, “İslâm Hukukunda Kazaî-Diyanî Hüküm Ayrımı”, Dinî Araştırmalar Dergisi, C. 5, S.15,
Ankara 2003, s. 29 vd.
18 İbrahim b. Musa b.Muhammed eş-Şâtıbî, el-Muvâfakât fî Usûli’ş-Şeri’a(thk.:EbûUbeyde), Kâhire 1997, C. I, s. 41.
19 Hallaf, Abdülvehhab, İslam Hukuk Felsefesi (İlmuUsuli’l-Fıkh)(çev. Hüseyin Atay), Ankara, 1985, s.265-266.
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almıştır. Artık intikam peşinde koşmayın. Bu meyanda kan davalarını20 önleyici bir rol oynayan kısas
için Kuran’da “Kısasta sizin için hayat vardır” buyurulması oldukça manidardır.21
4. İbret Alınmasını Sağlama: İslam ceza felsefesi açısından verilen cezaların en büyük toplumsal
yararı aslında suça meyilli olan insanları, suçluya verilen cezalar ile caydırmak ve böylece toplumu
korumaktır. Fücur ve takvaya fıtraten müsait olan insanların, suç işleme potansiyellerinin olduğu
tartışılmazdır. İşte ibret alınmasını sağlama, verilen cezanın en önemli amaçlarından biridir. İslam
ceza hukukunun en temel özelliklerinden biri de yargılamanın hem açık ve izlenebilir olması hem de
verilen cezaların önemli bir kısmının açık infaz yoluyla uygulanmasıdır.

İslam Ceza Hukuku’nda Hapis Cezası
Kuşkusuz İslam ceza hukukunun temel kaynağı Kuran ve Sünnettir. Bununla birlikte
bu iki temel kaynak İslam ceza hukuku sahasındaki temel prensipleri ortaya koyar.
Bu iki kaynaktan beslenen İslam hukukçuları ceza hukuku alanında kendi dönemlerine uygun yeni çözümler ve bir kısım hukuki yorumlar geliştirmişlerdir.
Bundan dolayı İslam Ceza Hukuku’nun temel yapısı Kuran, Sünnet ve İslam hukukçularının içtihatları
olmak üzere üçlü bir yapı arz eder. Kuran ve Sünnete baktığımızda asli cezalar(hadd/diyet/ta’zir) olarak:
kısas etmek, asmak, recmetmek, siyaseten katl, el kesmek, dayak/sopa, sürgün gibi bedeni, diyet ve
para cezası gibi bir kısım mali cezaları görmekteyiz. Bu cezalar arasında ilk dönem uygulamalarında asli
bir ceza olarak hapis cezasına rastlanmamaktadır. Zira hapis cezası asli bir ceza olarak öngörülmeyip bir
tedbir ve yargılamanın sonuçlanmasına kadar sanıkların tutuldukları bir mekân olarak değerlendirilmiştir.
Klasik İslam hukuku literatüründe, ceza hukukunun genel teorisine ilişkin sistematik bölümler yoktur.
İslam Ceza Hukuku genel hükümlerinin özellikle İslam hukukunun kazuistik yapısı dikkate alındığında hapis ve onun etrafındaki bilgilere, özel hükümlerden hareketle elde edilmiştir. Bundan dolayı
hapis cezası ile bilgiler klasik fıkıh literatüründe müstakil bir başlık altında değil “ilgili bulunduğu çeşitli
konular arasına serpiştirilerek ele alındığı, başta “tazîr, cinâyât, hudûd, edebü’l-kādî, iflâs / teflîs”
gibi alt başlıkları ve türlerinde doğrudan veya dolaylı olarak hapsin çeşitleri, sebepleri, süresi, infazı,
sona ermesi ve mahpuslara uygulanacak hükümler gibi konularda uygulamayı da yansıtan zengin bir
hukuk doktrininin oluştuğu görülür.”22
Alıkoymak, engellemek” anlamına gelen habs kelimesi hukuku literatüründe sanık veya suçluyu hürriyetini kısıtlamak (bir kısım medeni haklarını kullanma ehliyetini elinden almak) için belli bir mekânda
cebren alıkoymak anlamına gelir.
Hapis cezası, kısas, sürgün, dayak, işkence ve öldürme gibi bir kısım bedeni cezalar kadar eski tarihlere uzanmaz. Ancak yine de medeniyetin gelişmesi ve yerleşik şehir hayatına geçişle beraber hapis
ve onun uygulama yeri olan hapishanelere rastlamaktayız. Hemen belirtelim ki özellikle çağdaş devlet modellerine geçişle ayrı bir önem kazanan hapis cezasının bugün uygulandığı haliyle asli bir ceza
20 Kan davaları hakkında geniş bilgi için bkz., Dağcı, Şamil, Kan Davası Ve Namus Cinayetlerinin Töre İle İlişkisi ve İslam Ceza Hukuku
Bakımından Analizi, Din Ve Gelenek Tartışmalı İlmi Toplantı 22 - 24 Ekim 2010 Atatürk Ü. Kültür ve Gösteri Merkezi ve İlahiyat Fakültesi Okiç
Amfisi/Erzurum), İstanbul, 2011, s. 104vd.
21 Bakara 2/179.
22 Bardakoğlu, Ali, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, “Hapis” Maddesi, Cilt:16, İstanbul 1997, s.55.

olmayıp; suçluyu cezalandırmaktan ziyade yargılama sona erip ceza kesinleşinceye kadar sanığın
tutulması amacına matuftu. Kur’an’da Yusuf ve Mûsâ peygamberlerin kıssaları anlatılırken eski Mısır
ceza hukukunda hapis cezası uygulamasına ve hapishanelere temas edildiği görülür.23
Habs kelimesi hukuk literatüründeki anlamıyla Kur’an’da yer almaz. Ancak alıkoymak engellemek
anlamıyla iki yerde geçer.24 Bir hukuk ıstılahı olarak hapis bazı ayetlerde “sicn” ve bu kelimenin
türevleriyle yer alır.25 Ancak yol kesme (hırabe) suçunu işleyenlere verilecek dört cezadan birinin
sürgün edilmek26 olduğuna dikkat çeken bazı âlimler, sürgünün suçluyu toplumdan uzaklaştırmak ve
böylece tecrit etmek olduğu fikrinden hareketle hapis cezasının da tecrit şartını sağladığı ve hapis
cezasına sürgün ile bir işaret olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu düşüncelerini desteklemek sadedinde
fuhuş yapan kadınların ölünceye kadar evde tutulmasını (imsak) emreden ayeti de bu bağlamda değerlendirmişlerdir.27 Öyle anlaşılıyor ki İslam’ın ilk dönemlerinde uygulanan sürgün cezası zamanla
Hz. Ömer’den itibaren yerini giderek hapis cezasına bırakmıştır. Hz. Ömer’in Mekke’de bir evi satın
aldığı ve orayı hapishaneye dönüştürdüğüne dair bilgiler hapishane uygulamasının Hz. Ömer’le başladığına işaret etmektedir.28
Hapis cezasıyla ilgili söylenmesi gereken bir diğer hususta Hz. Peygamber döneminde sürgün cezasından ayrı olarak çok azda da olsa gücü yettiği halde borcunu ödemeyen borçlu, esir ve sanıkların
kısa süreler için mescitte bir ağaca bağlandıkları kaynaklarda yer almaktadır.29
Hz. Peygamber’in, “Ödemeye gücü yeten borçlunun borcunu geciktirmesi onun kınanmasını ve cezalandırılmasını helâl kılar” mealindeki hadisi30 oldukça manidardır. Zira bu hadisin önerdiği ceza olan
hapis cezasının asli bir ceza mı yoksa ihtiyatî tedbir ve baskı aracı mı olduğu tartışmalıdır.31 Aslında
bir tercih yapmadan bu ceza hakkında hapis cezasının uygulanma maksadını dikkate alarak hapis
uygulamasını ihtiyatî tedbir ve ceza olarak değerlendirmek mümkündür.
Burada ihtiyatla kastedilen itham edilen kişinin suçlu olup olmadığı sabit oluncaya kadar ve eğer suç
sabit olmuş ise cezası infaz edilinceye kadar dışarıdan gelecek tehlikelere karşı korunması amacıyla
bir süre için tutuklanması veya alıkonulmasıdır. Bu ise İslam ceza hukukunun hapis cezasına ana
bakışının cezalandırmadan çok koruma tedbiri ve tâli bir müeyyide gözüyle baktığını göstermektedir.
Yukarıda anlatılanlar ışığında hapis cezasıyla elde edilmek istenen toplam fayda şunlardır:
-Suçu engelleme
-Suçluyu ıslah etme
-Suçluyu cezalandırma

23 Yûsuf 12/25, 32, 33, 35, 36, 39, 41, 42; eş-Şuarâ 26/29.
24 el-Mâide 5/106; Hûd 11/8.
25 Muhammed FuadAbdülbâkī, el-Mu’cem, “scn” maddesi; el-Mutaffifîn 83/7-8.
26 el-Mâide 5/33.
27 en-Nisa 4/15; Mesela bkz.,Fahreddin er-Râzî, Mefâtîĥu’l-Ğayb, Kahire 1938, IX, s.233.
28 Buhârî, Husumât, 8.
29 Buhârî, Salât, 76, Husumât, 7-8; EbûDâvûd, Aķziye, 29,Hudud, 11; Tirmizî, Diyat, 20.
30 Buhârî, İstikraz, 13.
31 Bkz. Bardakoğlu, ag. mad., s.55.
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Hapis cezası şayet yukarıda sıralanan üç hedefi gerçekleştirmede başarılı oluyorsa İslam ceza felsefesi açısından bu cezaya olumsuz bakmak mümkün değildir. Ancak gerek tarihte ve gerekse günümüzde hapis cezasıyla elde edilmek istenen menfaatlerin ne derece gerçekleştirildiği tartışmalıdır.
İşte bundan dolayı İslâm hukukçuları bu cezayı ihtiyatî tedbir olarak uygun gördükleri halde, asli bir
ceza sıfatıyla hapis cezası yoluyla daimi ve uzun süreli bir biçimde suçlunun hürriyetinin bağlanması
tarzında bir ceza olarak onaylamadıkları bilinmektedir. İşte bundan dolayı fakihler, bu ceza yöntemini
en son başvurulacak bir çare ve müeyyide olarak görmektedirler.
Bu cezayı oldukça sınırlı bir düzeyde tutmak için mesela Maliki fakihlerinden Karafî, kişinin hapsedilmesinin ancak sekiz sebeple olabileceğini ifade etmiştir.32

Hapis Cezasının Sık Uygulandığı Suçlar
1. İslam ceza hukuku literatüründe suçlunun hapsedilmesini gerekli veya câiz kılan sebeplerin büyük bir kısmını dinî değerlere, genel ahlâk ve adaba karşı işlenen suçlar
teşkil eder. Bu tip suçlar için öngörülen hapis suçluyu ıslah etme ve toplumu koruma
amacını taşır. Ancak toplumu koruma fikri ya da fitneyi engelleme düşüncesi tarihsel
süreç içinde suçlu görülüp hapse atılanlar açısından her zaman adil bir seyir izlememiştir. Zaman zaman siyasi gerekçelerle cezalandırmada keyfiliğe kaçıldığı da olmuştur.
2. Hapis cezasının sık uygulandığı alanlardan biri de mala karşı işlenen suçlardır. Zimmet ve ihtilâs,
devlet malına hıyanet vb. fiiller bunlar arasında sayılabilir. Ancak belirtelim ki özellikle hırsızlara uygulanan hapis cezası daha ziyade suçun birkaç defa tekrar etmesi halinde uygulanmıştır. Alternatif bir
ceza olarak hapis, kamu düzenini sağlamaya yönelik bir tedbir olarak algılanmıştır.
3. Hapis cezasının uygulandığı alanlardan biri de Kur’an ve Sünnette yasaklanmasına rağmen belirli
bir ceza öngörülmeyen faiz, ihtikâr, rüşvet gibi suçlar gelmektedir. Kanaatimizce bunların cezası çeşitli dönemlerde var olan toplumun yapısı ve devletin kamu düzeni telakkisine bırakılmıştır.
4. Livata etmek, bidat propagandası yapmak, kalpazanlık ve suçtan vazgeçmeyip bunu alışkanlık
haline getirmekte hapis cezası uygulanması için sebep teşkil eden fiiller arasındadır.
Hadler dışında yukarıda sıralanan durumlarda uygulanan hapis cezası genelde kamu düzeninin sağlanması ve genel ahlâkın korunması amacına matuftur. Bu o kadar ileri derecedir ki şayet söz konusu
bu fiilleri irtikâp edenler ıslah olup tevbe etmezlerse bunlar toplum yararına hapiste tutulmaya devem
ederler. Bu tip suçlarda ıslah fikri ön planda olduğu için tevbe hapis cezasının kalkması için ön koşul
olarak kabul edilmiştir.33

Hapiste Süre
İslam ceza hukuku açısından hapis cezalarında sınırları belli ve sabit bir süre söz
konusu değildir. Diğer bir ifadeyle modern ceza hukukunda olduğu gibi cezanın bir
alt ve üst sınırından söz edilmez. Tenkide açık bir uygulama olmasına karşın yine
literatürde özellikle Şafiilerin dışında bir belirleme yoktur. İslam ceza hukukuna hâkim olan ana düşünce suçla ceza arasında dengenin gözetilmesi ve hapis cezasında
gözetilen ana maksadın ıslah oluşundan hareketle suçlunun hapis süresi ıslah olma
32 Karâfî, el-Furûķ, Kahire 1928, IV, 79-80.
33 İbnÂbidîn, Reddü’l-Muĥtâr, Kahire, Ts., IV, 67, 76, 81

ve tevbe etme ile doğru orantılıdır. Dolayısıyla suçlu halini düzeltip tevbe edince hâkimin takdiri/devlet başkanının iradesi ile serbest kalması söz konusu olabilmektedir.
Bu durum günümüz hukukunda ifade edilen, mahkûmun iyi halinin, verilen cezanın
süresinin kısaltılması ilkesiyle paralellik arz eder. Klasik İslam ceza hukuku literatüründe “Şafiilerde hapis cezasının altı ayı geçmemesi görüşü de bulunmakla birlikte
mezhepte hapis cezasının bir yıldan az olması görüşü ağırlık taşır. Bunda, sürenin
uzamasının zulme yol açması endişesi, daha da önemlisi hapis cezasının had cezalarına denk bir ağırlıkta olmaması ve zina suçu için sünnette öngörülen bir yıllık
sürgün cezasının süresine ulaşmaması gerektiği düşüncesi etkili olmuştur.”34
İslam Ceza Hukuku açısından hapis sürelerini üçlü taksime tabi tutmak mümkündür.
Süresi belli olmayan hapis: Bu hapis türü genellikle bir hakkı ya da borcu ödemekten imtina eden
bununla birlikte ödeme imkânı bulunan kişilere tehdit ve baskı aracı olarak kullanılan hapistir. Kuşkusuz burada hapis cezasının süresi kişinin sorumluluğunu yerine getirmesiyle sınırlıdır. İmtina ettiği
mükellefiyetini eda etmesi serbest kalması için kâfidir.
Süresi belli olan hapis: Bu genelde ihtiyati hapis cezası türünde geçerli olan bir durumdur. Kişilerin
sosyal durumu bakmakla mükellef oldukları eş, çocuk ve yakınlarının durumu bu hapis süresini belirlemede etkili olur. Şafiiler göre ihtiyati hapis bir yıldan fazla olamaz.
Süresi ölümle sınırlı olan/müebbet hapis: İslam ceza hukuku ilke olarak müebbet hapis cezasını benimsemez. Bu durumda mahkûmun psikolojisinin bozulması, ıslah hedefini gerçekleştirememesi ve
mahkûmun bakımına ve korumasına muhtaç olanların mağdur olacakları gerekçeleri ileri sürülmektedir.

Genel Değerlendirme
Hapis cezası ile alakalı bu mütevazı çalışmada özetle şunlar söylenebilir:
Hapis cezası insanlık tarihi boyunca hemen her toplumda görülmektedir. Ancak bedeni ve mali cezalar kadar eski dönemlere kadar uzandığı söylenemez.
Hapis cezası tarihte daha ziyade yerleşik hayata geçiş diğer bir ifadeyle medeniyetlerin ve devlet
sistemlerinin gelişmesine paralel bir gelişim seyri izlemiştir.
Bu ceza önceleri yıldırıcı korkutucu bir mahiyet arz ederken özellikle 18. yüzyıldan itibaren insan
hakları bağlamında tartışılan konular olarak modern dünyanın gündemini daha sık işgal etmeye başlamıştır. İnfaz hukuku, hapishanelerin fiziki koşulları, hapishane görevlilerinin mahkûmlara yaklaşımı
vb. konular ziyadesiyle tartışılan konular arasına girmiştir.
İslam medeniyeti/toplumu dışındaki tüm medeniyet ve toplumlarda hapis asli bir ceza nitelendiğinde
iken, İslam hukuk düşüncesinde hapis asli bir ceza olarak düşünülmemiştir.
Hapis cezası İslam Ceza Hukuku açısından ihtiyati tedbir ve toplumu koruma amacına matuf olarak
değerlendirilmiştir.

34 Bardakoğlu, ag. mad.., s.60.
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Teklifler
İslam ceza felsefesi açısından hukuki bir olgu olarak hapis ve hapishane kavramının
içeriği dikkate alında aşağıda sıralanan hususlar teklif edilebilir.
Tüm suçluları aynı hapishaneye göndermek yerine, suçun niteliğine göre ıslah amacını ön planda
tutan ihtisas hapishaneleri kurulmalıdır.
Hapishanelerde ıslaha yönelik, zorunlu bir eğitim programı uygulanmalıdır.
Bu eğitimi verebilecek nitelikte eğitim elemanı yetiştirilmesi için Adalet Bakanlığı ile yükseköğretim
kurumları ortaklaşa bir program hazırlayabilir. Ahlak eğitimini de içeren bu programa dinî nitelikli,
resmi ve sivil kurum ve kuruluşlar dâhil edilmelidir.
İnsan psikolojisini dikkate alarak, özelikle ıslah amacına en ileri derecede hizmet edebilecek yeni bir
hapishane binası modeli üzerinde çalışılmalıdır.
Yeni bir hapishane binası projesi üzerinde çalışılırken, sadece mimarlardan değil aynı zamanda uygulayıcı olan her kademedeki hapishane çalışanlarından fikir alınmalı ve psikologların belirlemeleri
dikkate alınmalıdır.
Hapis cezasını sadece ceza vermek olarak değil, aynı zamanda terbiye edici bir uygulama olarak
değerlendirmek, mevcut durumdan çıkış için bir anahtar olabilir. Bu bağlamda hangi tür suçlara hapis
cezası verileceği ve hapis cezasının süresi konusu yeniden ele alınmalı ve tartışılmalıdır.
İslam ceza hukukunda yer alan özellikle af, diyet, dayak, sürgün ve para cezaları gibi cezalar günümüze uyarlanmalı ve böylece hemen neredeyse işlenen her suça karşı bir hapis cezası ön görme
alışkanlığı bu bağlamda yeniden gözden geçirilmelidir.
Hapis cezasının modern ceza hukuk sistemlerinde öngörüldüğü ve uygulandığı haliyle, İslam ceza
hukukunda yer almadığı ve hapis cezasının asli bir ceza olmayıp tali bir uygulama olduğu gözlerden
uzak tutulmamalıdır.
Hapishane şartları suçluların yaşına, eğitim durumları ve psikolojik hallerine uygun olmalıdır. Hapishane süresinin çok fazla olmasının mahkûmların psikolojisini bozduğu gibi, ıslah amacına da hizmet
etmediği gözlerden uzak tutulmamalıdır.
Hapishane şartlarının iyileştirilmesi ilk bakışta cezanın caydırıcılığını azaltacağı düşünülse de, ıslaha
yönelik bir uygulama olması bu endişeyi yersiz kılar. Ancak hapishane şartlarıyla ilgili uygulamalar,
cezaların caydırıcı olmasıyla beraber ele alınması gereken bir konudur. Zira hapis cezası ve onun
kaçılmaz sonucu olan hapishane kurumu adalet ve ceza sisteminden bağımsız ele alınamaz.
Hapis cezası verilen suçlar dikkate alındığında, bazı suçlar için diyet, af ve diyeti ödeme konusunda
akile kavramlarının tartışılması gerekir. Zira gerek suçlunun yardım ve bakımından yararlanan eş,
çocuklar, ana, baba gibi akrabalar için gerekse mağdur ve yakın akrabaları için bu durum oldukça
önemlidir.
Bu bağlamda ifade ettiğimiz tüm değerlendirme ve teklifler tüm hukuk sistemiyle beraber ele alınmalıdır. Aksi takdirde arzulanan olumlu sonuçlar bir yana tam aksine olumsuz sonuçlarda doğurabilir.
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Abstract
Wherever there is society, there is law: “Ubi Societas İbi Jus”. Such principle, as
one of the best designations which shows relationship between law and society
states that wherever there is a human there must be an order. Since people’s
moves on their own lead to a chaos, the existence of agreed principles which
bind people are mandatory. If such rules are not obeyed, some coercive sanctions
(named punishment in the most general sense) step in. The basic feature of law
rules is sanction. A rule without a sanction is like an unarmed soldier and it is too
difficult for him to do his duty. For this reason sanction is one of the most important
components of law system.
In historical process, in order to battle criminals and ensure peace and security of society, a set of
sanctions have been imposed on the people for acting contrary to the law and committing crimes
against property, life and body. To give examples we can mention about whipping, imprisonment,
exile, putting to death, capital punishment, amputation, killing by burning, cauterization, fettering etc.
In history, such punishments were proportional in reply to committed crimes sometimes and occasionally they were too severe in reply to committed crimes as well. It was a common practice
to punish petty crimes with death penalty. We can explain such situation with English laws which
were in force until the end of the 18th century and which were prescribing death penalty for around
200 crimes.
From the perspective of criminal law history, prison sentence occupies an important place among
the punishments given to the criminals. “Hapis” in Arabic means imprisonment, seizure, retention,
obstructiveness and “mahbes” (prison) in Arabic means place where people are held. Other derivativs of such word are “habs”, “mahbûs”, “habîs”. Besides that, other word containing the meaning of
prison in Arabic is “sicn” which derives from the word stem s-c-n. An officer working in prison is called
“Seccân” and prisoner is called “Secîn” or “Mescûn”.
There are different opinions towards prison sentence in Islamic law. While some of them explain the
foundation of prison along with change and improvement of social needs, other scholars assert that
imprisonment is restricted and temporary practice. According to them, imprisonment is not seen as
principal punishment in the systematic of Islamic criminal law.
Nowadays, it is impossible to label prison as a house of correction and it is also impossible to assert
that prisons are capable to reach the goal which is rehabilitating criminals. On the contrary, it can be
said that prisons have structures which have potential to make criminals almost enemies of society
and make criminals more specialized on crimes. The imprisonment of criminal penalizes not only
criminal, but also people who needs his support like his mother, father, spouse, children and other

people. Thus, such situation requires the questioning of benefits obtained by prisons and prison sentence as principal punishment.
In this study, by presenting general principles of Islamic criminal law with regards to Islamic criminal
philosophy, the evaluation of the place of prison sentence which is used as principal punishment in
modern law will be made in accordance with such principles. Moreover, such evaluation will be made
with regards to the targets which penalization aims to achieve for individuals and society. In the direction of the general principles of Islamic criminal law, the study will be finished with suggestions for
tools and arguments related to the realization of principles about prison sentence.
Keywords:
1-Imprisonment
2-Islamic Criminal Philosophy
3-Prison
4-Redress
5-Principal Punishment
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مقدمة
«أينما يوجد مجتمع يوجد قانون»ْ ،1
أي ال يوجد مجتمع بدون ﻗﺎﻧون .هذا المبدأ الذي هو من مظاهر
التوصيف بالعالقة بين المجتمع والحقوق يفيد أنه ال بد من نظام لكل مكان فيه إنسان.
لقانون معين؛ ألن
مبدأ القانون هو واحد ،ومن أهم سمات المجتمع حيث يجب أن يكون الشخص في المجتمع خاضعًا
ٍ
ّ
وألن عدم وجود النظام يفتح الطريق للتحرك نحو الفوضى؛
تصرف اإلنسان من تلقاء نفسه يؤدي إلى عدم االنتظام؛
ولذلك ال بد من بعض األسس التي يتفق عليها الناس لتنظيم حياتهم .وبنا ًء عليه و ْ
توجه الناس إلزاميا.
ُجدت القواعد التي ِّ
وعندما ال يتم اتباع هذه القواعد والقوانين ّ
تنفذ العقوبات التي تعني بصورة عامة العقاب.
وعندما ال يُطبَّق القانون يصبح مشابهًا للجنود غير المسلحين ويغدو الوفاء بالمسؤوليات المسندة إليه ال يمكن تحقيقها،
ولهذا السبب ّ
فإن العقوبات هي من أهم عناصر النظام الحقوقي.
عبر المراحل التاريخية ِّنفذت بعض العقوبات ،لمنع حدوث الجرائم على المال والبدن والنفس وكل الممتلكات ،ولتكون
ًّ
سدا في وجه الجرائم ،وللتصدي للمجرمين ،وفي اآلن نفسه لتوفير األمن والسالم للمجتمع .وكانت تشمل هذه العقوبات:
َّ
والح ْرق ،والكي ،ووضع األغالل ...إلخ .مثل هذه العقوبات،
الض َ
رب ،والسجن ،والنفي ،واإلعدام ،وقطع األطرافَ ،
ُر ِع ً
ً
بة ورادعة.
م
و
مخيفة
تبدو
ْ
ً
مساوية للجريمة أحيا ًنا كما أنها كانت ثقيلة ومفجعة أحيا ًنا أخرى وذلك
هذه العقوبات التي ِّنف َذت خالل التاريخ كانت
ِّ
كثيرا في التاريخ .ويمكن أن نمثل على
الجرم الذي ارتُكب .فإصدار عقوبة القتل لجرائم بسيطة كان يحدث ً
بالقياس على ُ
هذه الحالة بما حصل في القوانين البريطانية لنحو ِمئتي جريمة مختلفة حو ِكمت باإلعدام حتى أواخر القرن الثامن عشر.
مهم ًّ
جدا في تاريخ القانون الجنائي بين العقوبات التي ُطبِّقت على المجرمين.
عقوبة السجن لها مكان ٌّ
ٌ
للحبس ،وهي :كلمة عربية تعني اإلمساك والحجز والمنع ،ويعني مكان الحبس ً
أيضا مثل :الـ َمحبَس أي
السجن
مرادف َ
مكان الحبس.
وسجان وتعني َّ
موظف السجن والسجين ومسجون
ومن مشتقات هذه الكلمة :محبوس وحبيسَّ .
هناك آراء مختلفة حول عقوبة السجن في الشريعة اإلسالمية.
بعض العلماء يرون أن عقوبة السجن تتغير بالتوازي مع احتياجات المجتمع المتغيرة والمتطورة .وي ّدعي فريق آخر من
محددٌة َّ
َ
العلماء َّ
العقوبة ال تُ ُّ
أن تطبيق عقوبة السجن َّ
العقوبات األصيل ِة في القانون الجنائي اإلسالمي.
عد من
ومؤقتة ،وأن هذه
ِ
وعقوبة السجن كعقوب ٍة أصيل ٍة بعيدة َّ
يمكن أن َ
َ
نقولَّ :
َ
كل
السجن الذي هو بمعنى اإلصالحيات في زمننا الحاضر،
إن
ُ
َ
هدف اإلصالح ،بل َّ
صا في تنفيذ الجريمة ،وعاد ًة تجعله
إن
البع ِد عن
تخص ً
أكثر ُّ
عقوبة َّ
جن تجعل المجرم َ
تحقيق ِ
الس ِ
ِ
َ
َ
أم ِه وأبيه وزوجت ِه وأوال ِد ِه
بالس ْج ِن ،فليس العقاب عليه وح َدهُ ،بل ُ
يقع علىِّ :
كعدو لمجتمعه ،وفي الحقيقة أ ْن يُعاق َب المر ُء ّ
ٍ
ُ
ُ
تجعل عقوبة السجن ال تتحقق الغاية المرجوة منها؛ ولذلك فإن مناقشة الفائدة التامة من
الحقيقة
وغيرهم من الناس.هذه
ِ
أمر ال بد منه.
عقوبة السجن مرة أخرى ٌ
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ً
ووفقا لهذه
حاولت هذه الدراسة وضع المبادئ العامة للقانون الجنائي اإلسالمي من حيث الفلسفة العقابية اإلسالمية.
ُرجى الوصول إليها لمصلح ِة الفرد والمجتمع سعت إلى تقييم مكان عقوب ِة السجن التي
المبادئ ولتحقيق األهداف التي ي َ
ً
ً
أصيلة في القوانين الجنائية المعاصرة.
عقوبة
استُخ ِد َمت
ُ
وفي النهاية َّ
اقتراحات حول كيفية تحقيق عقوبة السجن وتحديد ِّ
أي اآلليات والدالئل في الوصول إلى المراد
الدراسة
مت
ٍ
قد ِ
وفق ضوء المبادئ العامة للقانون الجنائي اإلسالمي.
الكلمات الرئيسية:
فلسفة العقوبات اإلسالمية -السجن –العقوبة الجنائية –تأهيل.
اإلطار المفهومي:
ً
معادال للقانون الجنائي
يتكون نظام الشريعة اإلسالمية من العبادات ،والمعامالت ،العقوبات .فالعقوبات هي التي تكون
.ومع ذلك ،ال يوجد القانون الجنائي المنهجي الموافق للمعنى الحديث .وقد تمّت معاينة قضايا القانون الجنائي في الكتب
اص و كتاب الجنايات و اإلكراه .وقد أخذت هذه الموضوعات من
الفقهية الكالسيكية ،وذلك في كتاب الحدود و ْال ِق َ
ص ِ
القانون الجنائي اإلسالمي.
فالقانون الجنائي الحديث ينقسم إلى قسمين :وهما القسم العام والخاص .وتتم دراسة قضايا الجرائم :وعناصر الجريمة،
وطبيعة العقوبة ،واألسباب المؤدية إلى العقوبة في القسم األول.
في القسم الثاني يتم التعامل مع الجرائم بشكل منفصل.
وجه النقد إليه .وهذه االنتقادات ال أساس لها ونقول
أما في القانون الجنائي اإلسالمي فال يوجد مثل هذا التمييز؛ ولذلك ِّ
ْ
ّ
إن مصدرها عدم معرفة كيفية ضبط ومعالجة القضايا في الشريعة اإلسالمية .ألنه إذا بحثنا في الكتب الفقهية الكالسيكية
حول موضوعات العقوبات فإن المواد القانونية سنجدها غنية للغاية .وقد أ ّدى أسلوب قراءة الشريعة والفقه اإلسالمي
القاصر إلى هذا النقد .وللوصول إلى قراءة صحيحة يجب أن نأخذ بعين االعتبار تعريف الجرائم وعناصر الجريمة،
وتتبع التطور التاريخي ومناقشة تفاصيل قضايا القانون الجنائي .فالغرض الوحيد من القانون هو حماية النظام االجتماعي
وضمان استمرارية هذا النظام .ويوفر القانون هذا الغرض مع القواعد واألسس الضامنة لتحقيقه .ومهمة تنفيذ هذه
القواعد ترجع إلى الدولة ،والعالقة بين القانون والدولة عالقة مشتركة ،إذ إن القوانين تشكل شرعية الدولة.
َّ
نوع قانوني لديه
فمما ال شك فيه أن كل نوع من النظام القانوني هو جزء من القواعد العامة المحددة للشخص ،وكل ٍ
فلسفته األساسية ومنهجه المنفرد الممثل لشخصية وطبيعة النظام القانوني .وتماشيا مع هذه النظرية فإننا سنذكر بإيجاز
مفهوم الجريمة والعقاب في ضوء الشريعة اإلسالمية.
الجريمة :هي االنتهاك للنظام القائم .وبعبارة أخرى :هي األفعال المحظورة التي يعاقب عليها القانون .وفي القرآن
تستعمل كلمة الجريمة للتعبير عن جميع أنواع السلوك السلبي الذي يتنافى مع روح الدين.
العقوبة :هي الجزاء في القانون اإلسالمي ،ويشير القانون إلى أنها العقوبة التي تترتب على مخالفة أوامر المشرعين .ومع
ذلك ،فإن العقوبة هي مرادف لكلمة الجزاء الذي يدل بالمساواة على الشيء الجيد والسيئ .أما الجزاء في القانون الوضعي
فقسمت إلى :أعمال
فهو يشير إلى الشيء السيئ فحسب .وقد صنفت عقوبات القانون الجنائي اإلسالمي بطرق مختلفة ِّ
الجريمة ،الحياة ،الجسم ،شخصية ،كما أنها قد تكون موجهة ضد الممتلكات أو الحقوق والحريات األساسية للشخص.
ففي القانون الجنائي اإلسالمي ،يتم تطبيق الجزاء لحق اهلل و لحق عباده .وإذا أوصلت الجرائم مباشرة إلى الجزاء فإن
الجزاء يطلق عليه في هذه الحالة العقوبة األساسية .ويكون الجزاء ً
وفقا لتقدير القاضي.
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قانونية :فال يطلق على الفعل في اإلسالم لفظ الجريمة إال باالعتماد على قانون يضبطه ويحدده؛ فحتى يوصف الفعل
بأنه جريمة يتم االستناد في ذلك على القانون الذي يهدف إلى ضمان السالمة فاألفعال التي يعاقب عليها لضمان سالمة
آيات
المجتمع والتي تخرج عن النظام النظام االجتماعي هي من الجرائم ،وهذا ما دلَّت عليه نصوص القرآن حيث نجد ٍ
ص َل لَ ُكم مَّا َح َّر َم َعلَي ُ
ْك ْم “ ” َوأُ ِح َّل لَ ُكم مَّا َو َراء َذلِ ُكم» « َو َما ُكنَّا ُم َع ِّذ ِب َ
ين
تدل على ذلك كما في اآليات اآلتيةَ ” :و َق ْد َف َّ
َحتَّى َن ْب َع َث َر ُسوال» .فهذه اآليات تمثِّ ُل أساس التشريع في القانون الجنائي اإلسالمي القائم على عدم اعتبار الفعل جريمة
ُّ
فعل يسمَّى جريمة.
إال استنا ًدا إلى القانون فليس كل ٍ
التكافؤ :ففعل الجريمة الخارجة عن القانون لها عقوبة وجزاء يكافؤها ،أي ال َّ
بد أن تكون الجريمة والعقاب متساويين
َّ
ِّ
ٌ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
ات َجزاء َسيِّئ ٍة ِب ِمثلِ َها َوت ْر َهق ُه ْم ِذلة مَّا لهُم م َ
عقاب يناسبها ،ودليل ذلك قول اهلل تعالىَ « :والَّ ِذ َ
ٌ
ِّن
فلكل جريمة
ين َك َسبُوا َّ
السيِّ َئ ِ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
َّ
ّ
ون»” َوإ ْن َع َاقبْتُ ْم َف َعا ِقبُواْ
َ
َ
َ
َ
ص َح ُ َّ
اصم كأنَّ َما أ ْغ ِشي ْ
ُج ُ
ار ُه ْم ِفي َها َخالِ ُد َ
وه ُه ْم ِقطعًا م َ
َت و ُ
ْل مُظلِمًا أ ْول ِئك أ ْ
الل ِم ْن َع ِ
ِّن اللي ِ
اب الن ِ
ِ
ٍ
رين» .فاآلية فيها إشار ٌة ٌ
لص ِاب َ
بينة على أهمية تكافؤ الجريمة والعقاب .وسبب
َرتُ ْم لَ ُه َو َخي ٌ
صب ْ
ْر لِّ َّ
ِب ِم ْث ِل َما ُعو ِقبْتُم ِب ِه َولَِئن َ
ُ
َ
عم النبي حمزة الذي قتل تحت التعذيب في غزوة أحد .والنبي
نزول هذه اآلية األخيرة من الالفت جدا .فسبب نزولها قتل ِّ
ثأرا لعمه فنزلت هذه اآلية لتدل على أنه ال يُقتل إال القاتل،
صلى اهلل عليه قد أقسم على قتل ثالثين
شخصا من المشركين ً
ً
ولهذا السبب دفع النبي صلى اهلل عليه وسلم كفارة قسمه.
تكون شخصية :واحد من أكبر االبتكارات المقدمة في مجال القانون الجنائي اإلسالمي هو أن العقوبات شخصية تقع
على السخص المرتكب للجريمة وحسب فاإلسالم يرفض مفهوم العقاب الجماعي الموجود زمن الجاهلية.وقد دل على
َ
از َر ٌة ِو ْز َر أُ ْخ َرى»
ذلك قول اهلل تعالى « َوال َت ِز ُر َو ِ
تكون عمومية :وفقا للقانون الجنائي اإلسالمي ،الجميع متساوون أمام القانون .ويحظر إعطاء االمتيازات إلى أي فئة أو
شخص أمام القانون
أشخاص .العقوبات القانونية تقع على كل شخص مهما علت منزلته أو نزلت فال وجود لميزات ألي
ٍ
الجنائي اإلسالمي.
الشفافية في المقاضاة :االنفتاح ومراقبة اإلجراءات ،وبهذا تزول الشكوك حول القرارات الجائرة ألن الشفافية عامل
مهم لزيادة ثقة المجتمع بالقانون .وأفضل مثال على ذلك هو وجود المراقبين في إجراءات المحكمة العثمانية ،ولكن
وعدم ارتباط المراقبين بأحد من المحكمين وهذا يجعل القانون أكثر نزاهة وشفافية .فالمحكمة المشاركة بصفة مراقب.
المراقبين ،ويوفر السيطرة خالل إجراءات المحاكمة وتراقب األنشطة كانت جيدة بصفة مراقب .ويكون المراقبون من
وجهاء الناس أو من األساتذة الذين يقومون بالمراقبة المستقلة حتى تكون أحكام المحكمة مطابقة للقانون وبعيدة عن الظلم
وذلك بسبب الشافية والوضوح أمام المجتمع مما يؤدس إلى الثقة باألحكام التي يصدرها القضاة في المحكمة.
أهداف المخطط للقانون الجنائي اإلسالمي
منع عامة :الهدف من كل نظام قانوني هو ضمان النظام االجتماعي .القانون ،مع الحفاظ على األمن والنظام االجتماعي،
واستخدم وسائل العقوبات .الفرق األهم بين نظام القانون الجنائي اإلسالمي مع نظام القانون الجنائي الحديث ،تظهر في
هذه النقطة .فالقانون الجنائي اإلسالمي ،باإلضافة إلى العقوبات المطبقة مفهوم نظام العدالة الجنائية الحديثة فإنه ِّ
يركز
على العقوبات الدينية .ففضال عن العقوبات المدنية التي تهدف إلى الحفاظ على النظام االجتماعي فأنه يجعل العقوبات
الدينية ً
رديفا ومساع ًدا في تحقيق األمن االجتماعي واألمن الدنيوي واألخروي  .فمبادئ الوقاية العامة للقانون الجنائي
اإلسالمي يعبر عنه بمفهوم المصالح .حيث ينص التشريع اإلسالمي على أهمية الحياة االجتماعية في الترتيب من األعلى
إلى األدنى وهذه المبادئ الحياتية تتوزع على النحو اآللي :الضروريات ,الحاجيات ,التحسانيات .
المنع الخاص :إن من السمات الرئيسية للقانون الجنائي اإلسالمي هي إصالح المجرم .والمنع الخاص هو ردع الشخص
وبرضى منه .فكون العقوبة
عن ارتكاب أية جريمة مرة أخرى بعد أن تطبيق العقوبة عليه بواسطة كون العقوبة رادعا
ً
عبرة لمن لم يتقدم إلى أي ارتكاب جريمة تحفز المجتمع من كثرة وقوع الجرائم فيه ويؤدي المجرم إلى إصالح نفسه
بواسطة التوبة وغيرها من األمور التي تدل على ندامته ورجوعه عما ارتكب.
فهو يفتح باب التوبة للمجرم ويسعى إلى تنميته ذاتيَّا لكي يبتعد عن الجرائم وتنفيذها.
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منع الثأر واالنتقام :ففي التشريع اإلسالمي نرى أن الثناء على اهلل وحب مخلوقاته من أهم المبادئ األساسية للحضارة
اإلسالمية .وبسبب هذا فإن الشريعة اإلسالمية ال تقبل العقوبات الضطهاد الناس للعقاب أو االنتقام منهم .على العكس
من ذلك ،ضحية الجريمة ويعطي الرسالة التالية:أن المجرمين ال يخرجون عن اإلطار اإلنساني ولذلك يعطون أحكامًا
وعقوبات تتناسب مع جريمتهم بما يحقق العدالة في األحكام العقابية .وبهذا فإن حكم الشريعة على المجرم يعني أنه
ال يحق ألحد بعد إصدار الحكم أن يسعى لالنتقام بل عليه االلتزام بنص الشرع في الحكم ألن العقوبة هي لحياة الناس
اص َحيَا ٌة ي َْا
وليست إلبادتهم أو لزرع االنتقام والثأر وذلك ما نص عليه القرآن الكريم بقول اهلل تعالىَ { :ولَ ُك ْم ِفي ْال ِق َ
ص ِ
ُ
َْ
َاب لَ َعلَّ ُك ْم َتتَّ ُق َ
ون} .
أولِ ْي األلب ِ
أخذ العبرة :أكبر المنافع االجتماعية من حيث الفلسفة اإلسالمية في العقوبة الجنائية للمجرم هي ألخذ العبرة وعدم الوقوع
في الجريمة وهذا يضمن الحياة الحضارية السعيدة  .ويزيد جانب الخير على الشر في الطبيعة البشرية وذلك في اإلقالل
ِّ
والحد منها .فأخذ العبرة هنا هي واحدة من أهم أهداف العقاب .ويتم تطبيق واحد من أهم السمات األساسية
من الجرائم
للقانون الجنائي اإلسالمي وهي المتعلقة بجعل العقاب مسهمًا في رصد الجرائم وحصرها والعمل على اإلقالل منها ألن
الناس عندما يعلمون أن العقاب ال بد من وقوعه على المجرم فإنهم يأخذون العبرة ويتحاشون الوقوع في الجرائم.
السجن في القانون الجنائي اإلسالمي
ال شك أن المصدر الرئيسي للقانون الجنائي اإلسالمي هو القرآن والسنة .ومع ذلك هما يضعان عن المبادئ األساسية
في مجال القانون الجنائي اإلسالمي .واجتهادات الفقهاء في إصدار األحاكم مأخوذة من هذين المصدرين ،ففي القانون
الجنائي يعتمد على القرآن والسنة واجتهاد الفقهاء وقد طورت حلول جديدة لكثير من القضايا المعاصرة فكانت األحكام
مأخوذ ًة من القرآن والسنة بما يتفق مع الزمن الذي وجد فيه الفقهاء والتطورات التي حصلت مع مرور السنين .ولذلك،
فإن البنية األساسية للقانون الجنائي اإلسالمي ،القرآن والسنة وبما في ذلك قانون السوابق القضائية ،وبهذا ينشأ النظام
أنواعا من العقوبات ،مثلَّ :
ً
الضرب ،والسجن ،والنفي ،واإلعدام ،وقطع
الثالثي .عندما ننظر إلى القرآن والسنة نجد
والح ْرق ،والكي ،ووضع األغالل .وإذا نظرنا إلى عهد النبي صلى اهلل عليه وسلم النجد فيه عقوبة السجن
األطرافَ ،
كعقوبة أصلية من بين تلك العقوبات .إذ السجن لم يشرع عقوبة أصلية وإنما شرع احتياطا واعتبر كمكان يوقف فيه
المتهم حتى يتبين أن الجريمة قد ثبتت عليه بأدلة قضائية.
ليس هناك أبوابا خاصة في األدب التراثي للفقه اإلسالمي عولجت في ضمنها الموضوعات بطريقة منهجية بالمعنى
الحديث الذي يتعلق بالنظرية العامة للقانون الجنائي اإلسالمي .وإنما استخرجت األحكام المتعلقة بالسجن من األحكام
الجزئية في باب الجنايات .ولذلك ،النجد المسائل المتعلقة بالسجن متناولة في أبواب متفرقة في الكتب الفقهية .وقد تمت
اص و كتاب الجنايات و اإلكراه .وتندرج ضمن هذه األبواب
دراسة ومعاينة هذه الموضوعات في كتاب الحدود و ْال ِق َ
ص ِ
أنواع السجن المباشرة أو غير المباشرة وأسبابه ،وتحديد مدة السجن ،وتنفيذ العقوبة ،وإذا أمعنا النظر إلى الكتب الفقهية
فنجد الكثير من األحكام المتعلقة بالسجن والسجناء.
ولفظ السجن الذي يدل على المنع والحبس لغة يعني في اصطالح القانون إيقاف المتهم ومنعه بالجبر عن حرياته.
والسجن بهذا المعنى ال يعود تاريخه إلى قديم الزمان بخالف النفى والضرب والتعذيب فإنها قديمة .ومع تطور الحضارة
وبناء الحياة المدنية نرى أن السجن وتطبيق أحكامه كانت ومازالت موجودة ومستمرة .ويجدر هنا باإلشارة إلى أن السجن
الذي ازداد أهميته في العصور الحديثة ،ال يعتبر عقوبة أصلية كما هو يطبق في الوقت الحاضر .في هذا السياق ورد
في قصتي يوسف وموسى في القرآن الكريم.
وال تظهر كلمة الحبس في القرآن حرفيا في اللغة القانونية .ولكن يقع مفهوم الحبس بلفظ السجن في بعض اآليات
ومشتقات الكلمة .وكذلك قطع الطريق (حراب) من األحكام التي نقف عليها لمعالجة الجريمة ،وقال بعض العلماء إن في
لفظ النفى الوارد في القرآن الكريم إشارة إلى عقوبة الحبس .وبالتالي أيضا من فكرة أن عزل سجن حركة تقدمها شرط
العزلة وجادل أنه هو عالمة على أن المنفى إلى السجن .ومن أنواع السجن حجز النساء اللواتي يمارسن الدعارة في
البيوت كما ورد في إحدى اآليات ،اعتمد دليال .وقد بدأت عقوبة النفي منذ المراحل المبكرة للعصر اإلسالمي ،وبدأت
إدارة السجون مع عمر رضي اهلل عنه.
هناك نقطة أخرى وهي أنه يجب أن يقال عن السجن ،أن النبي قضى بربط المدين الذي بإمكانه قضاء دينه بسارية من
سواري المسجد.

ويذكر عن النبي صلى اهلل عليه وسلم« :لي الواجد يحل عقوبته وعرضه» قال سفيان« :عرضه يقول :مطلتني وعقوبته
الحبس» والعقوبة الواردة في نص الحديث فسرها بعض الشراح بالحبس .ولكن فيه نظر الحتمال المراد من العقوبة أن
يكون االحتياط أو أن يكون عقوبة أصلية .ونحن نرجح كونه االحتياط.
في ضوء ما سبق ،فإن عقوبة السجن الغرض منها:
منع الجريمة الجنائية. إصالح المجرمين.معاقبة المجرمين.فإذا نجحت عقوبة السجن في تحقيق األهداف الثالثة المذكورة ً
آنفا ،فإنه من غير الممكن أن يُنظر إلى هذه العقوبة
الجنائية بنظرة سلبية من ناحية الفلسفة اإلسالمية .ومع ذلك ،فإن الجدل ما زال مستمرا على مرور الزمن في كيفية تحقيق
هذه األهداف الثالثة من عقوبة السجن .
وبالرغم أن الفقهاء يعتبرون الحبس من قبيل االحتياط فإنهم لم يروا الحبس الطويل األمد مشروعا إال في حالة الضرورة
القصوى.
الجرائم التي توجب عقوبة السجن:
 في القانون الجنائي اإلسالمي ،هناك بعض الجرائم الجنائية التي توجب الحبس مثل جرائم ضد اآلداب العامة واألخالقٌ
مكافئة لهذه الجرائم ،وذلك إلعادة تأهيل المجرمين ولحفظ المجتمع .ومع ذلك ،لم تكن فكرة
والقيم الدينية .فالسجن عقوبة
ألسباب سياسية تعسفية.
تكون
السجن دائمًا عادلة فمرة
ٍ
 ومن األمور التي توجب عقوبة السجن عادة جريمة االعتداء على الممتلكات .كاالختالس من ممتلكات الدولة والغدروما إلى ذلك .ومع ذلك ،إذا تكررت سرقة عدة مرات ،وقد تم تطبيق السجن للسارقين .كما اعتبر في حكم بديل من
السجن كضمان للحفاظ على النظام العام.
 واحدة من الجريمة التي طلب من السجن ،على الرغم من الحظر في القرآن والسنة ،وليس ذكر جزائية محددة ،ويأتيمثل الجرائم السوق والسوداء والرشوة .وفي رأينا ،فإن العقوبة لهذه الجريمة ،تختلف وفقا لطبيعة المجتمع ونهج السياسة
العامة للدولة.
اللواط ،فهي من ضمن األفعال التي تشكل سببا لفرض عقوبة السجن على مرتكبها. الخروج عن الحدود واآلداب العامة ،وتكون عقوبة السجن في هذه الحالة بهدف ضمان حماية النظام العام واآلدابالعامة.
 وهذا أمر مهم بحيث ،إذا كان هؤالء الذين يرتكبون هذه األفعال إذا لم يتوبوا ,يبقون في السجن لصالح المجتمع. وتبقى فكرة التدريب والتأهيل والتوبة مهمة في السجن وذلك إلعادة تربية اإلنسان وفق السلوك القويم والمستقيم.الوقت في السجن:
وليس هناك ٌ
زمن ثابت أو َّ
محدد للبقاء في السجن في القانون الجنائي اإلسالمي كما هو الحال في القانون الجنائي الحديث،
ال تذكر عقوبة الحد األدنى والحد األعلى .التوجد مدة محددة في الفقه سوى الشافعية مع أنه يمكن انتقاده .فالنظرية
األساسية للقانون الجنائي اإلسالمي ،تقوم على مراعاة التوازن بين جرائم الجنائية والغرض الرئيسي من العقوبة ومنها
السجن ،فأمر السجين مرتبط بأمور عديدة منها تحسن سلوكه وتوبته وابتعاده عن جرائمه وهذا سيؤثر على مدة سجنه.
صالحا ،يمكن تحريره من قبل القاضي وفق تقديره أو تقدير السلطان .وهذا يشبه
فعندما يتوب الجاني ويصبح إنسا ًنا
ً
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تخفيف للعقوبة .وفي المذهب الشافعي أن مدة السجن ال تتجاوز ستة أشهر كحد أقصى إال أن القول
ما يحدث اليوم من
ٍ
الراجح في المذهب هو أكثر المدة سنة كاملة  ،وسبب رجحان هذا القول هو خشية أن تؤدي طول المدة إلى ظلم المتهم.
ومن الممكن أن نميز ثالث فترات للسجن في أحكام القانون الجنائي اإلسالمي.
السجن غير المحدد المدة :هذا النوع من السجن يقع عادة على الناس الذين يمتنعون عن دفع الديون ،وقد يستغل من هذا
النوع لغرض التهديد أو الضغط النفسي على المتهم .وهنا مدة السجن تقتصر على الوفاء بالمسؤولية .فوفاء السجين بما
عليه من التزامات يكفي لإلفراج عنه.
السجن المحدد المدة :هذا هو الحال مع نوع صالح للسجن وقائي في كثير من األحيان .فيراعى الوضع االجتماعي
لألشخاص الذين يعولون أبناء وأقارب ،فالحالة االجتماعة للسجين تكون مؤثر ًة في تحديد فترة السجن .كما في المذهب
الشافعي السالف الذكر.
السجن األبدي )المؤبد (:وال يعتبر القانون الجنائي اإلسالمي من حيث المبدأ بالسجن مدى الحياة .فهذه القناعة ،ألن
السجن مدى الحياة ال يؤدي إلى إصالح السجين وإعادة تربيته وفق النهج القويم فالحكم مدى الحياة يؤثر سلبا على نفسية
السجين ويؤدي ربما إلى غير الغرض المرجو من عقوبة السجن.
التقييم العام
خلصت هذه الدراسة الموجزة إلى عدد من النتائج المرتبطة بالسجن وهذه النتائج هي:
ً
عقوبة موجود ًة في كل المجتمعات عبر التاريخ البشري .ومع ذلك ،فإن السجن ،ليس قديمًا قدم العقاب البدني
 يعتبر السجنمواز لتطور الحضارة ونظام الدولة.
 السجن في التاريخ هدفه بناء الحياة المستقرة ،وبعبارة أخرى ،هوٍ
 هذه العقوبة ،كانت مروعة في البداية ومخيفة ،وخاصة في القرن ال ،18والقضايا التي نوقشت في سياق حقوقاإلنسان ،بدأ احتالل في كثير من األحيان على جدول أعمال العالم الحديث .إنفاذ القانون ،والنظر في الظروف المادية
المتعلقة بالسجن ،وكذلك النظر في أحوال المحكوم عليهم ،وكيفية تعامل ضباط السجن معهم والنهج الذي يتبعونه داخل
السجون وهلم جرا .وناقش قضايا وموضوعات السجن بشكل موسع.
إن السجن في الفقه اإلسالمي ال يعتبر عقوبة أصلية في حين هو عقوبة أصلية في األنظمة القانونية األخرى وحضاراتها.
 وقد تم تقييم موضوع السجن وأن الهدف منه حماية األحكام قضائية والمجتمع من وجهة نظر القانون الجنائي اإلسالمي .االقتراحات
ً
وانطالقا من مفهوم السجن والسجن كحالة قانونية:
اقترحت التوصيات الواردة أدناه من طبيعة الفلسفة العقابية اإلسالمية،
 ينبغي تخصيص السجون بحسب الجريمة ،فوفقا لطبيعة الجريمة يحدد مكان حبس السجين الذي يجب إعادة تأهيلهوإعطاؤه برامج تربوية في سجون متخصصة بالجريمة التي ارتكبها ).ينبغي إنشاء السجون المتخصصة( .
تحسين السجون من حيث التجهيزات المادية والتدريبات المعنوية،فينبغي تنفيذ برنامج التدريب اإللزامي الذي ِّيؤهل
صالحا.
السجين ويجعل منه إنسا ًنا
ً
 رفع جودة التدريب وتوفير تدريب للموظفين في السجون ،ويمكن لمؤسسات التعليم العالي القيام بإعداد برنامج مشتركمع وزارة العدل.
 في هذا البرنامج ،يكون الهدف منه التربية األخالقية ،وينبغي أن يقوم بهذه المهمة التدريبية هدد من المؤهلين في الثقافةالدينية والمنظمات غير الحكومية.

 أخذ النفس البشرية بعين االعتبار ،ولهذا يجب أن يكون مبنى السجن مالئمًا ومناسبًا إنسانيًّا. عند العمل على مشروع جديد مبنى السجن ،ال يقتصر فقط على المهندسين المعماريين ،ولكن يجب أن يكون ًأيضا
محققا للشروط النفسانية.
 التفكير في السجن ،ليس فقط من حيث العقوبة ،بل يمكن أن يكون مكانا للعالج كمستشفى نفسي. في هذا السياق ،ينبغي النظر مرة أخرى في مسألة مدة السجن فينبغي أن تناقش. العفو ،وخاصة في القانون الجنائي اإلسالمي ،والنظام الغذائي ،والضرب ،وعقوبات مثل النفي والغرامات يجب أنتتكيف مع الحاضر ،وبالتالي يجب إعادة النظر عادة في عقوبة السجن وفق كل جريمة في هذا السياق.
 أوضاع السجون ،بحيث تراعى أعمار السجناء ،ومستوى تعليمهم ،ويجب أن تتفق مع الحالة النفسية للسجناء. السجن الطويل األمد ،مخترقا نفسية السجناء يجب أن ال تبقى بعيدا عن األعين. تحسين أوضاع السجون ،ولكن هذا سوف يجلب إلى الذهن أن تحسين أوضاع السجن شأ ُنه أن يقلل من الردع ،السيما مع تطبيق الشروط التربوية اإلنسانية ،لكن تبين أن هذا القلق ال أساس له .ومع ذلك ،فإن تطبيق هذه التحسينات
في أوضاع السجون مسألة ال تلغي أن السجن من العقوبات الرادعة .ألن المؤسسات السجنية ال يمكن اعتبارها مستقلة
عن نظام العدالة الجنائية.
النظر في جرائم عقوبة السجن لبعض الجرائم التي توجد في الشريعة اإلسالمية ,خصوصا ما يتعلق بدفع الدية ،والعفوعن القاتل ،وينبغي مناقشتها مع مفهوم العاقلة ويقصد به المسؤولون عن دفع ثمن الدية .هذا االقتراح ،حول السجن ،ومن
المهم في هذا المعنى ً
أيضا ما يتعلق بنسبة الغني الذي قد يحل العديد من المشاكل االجتماعية.
ونتيجة لذلك ،في هذا السياق ،فإننا نعرب عن كل التقدير وينبغي النظر في المقترحات جنبا إلى جنب مع جميع مكونات
النظام القانوني.
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Tanım
Kısas kelimesi izi takip etmek anlamına gelen “kassa” dan alınmıştır. Katil sanki öldürmekte belli bir yol izlemiş, bu hususta onun izi takip edilip onun izlediği yoldan
gidilerek onun kısasen öldürülmesi için de kısas kelimesi kullanılmıştır.1
Esasen “kısas” kelimesi bir anlamda denklik ifadesidir. Hikâyeye kıssa denmesinin sebebi hikâye, hikâye edilen hadiseye adeta denktir. Yine iki tarafı birbirine denk olduğu için makasa da “mikass” denmiştir.2
Yine kısas: “sözlükte ayniyle karşılık vermek, herhangi bir hakkı dengiyle takas etmek demektir”3
Bilindiği gibi kısas cezasını gerektiren suçlar; Şari’nin Kuran’ı Kerimde hem suçu hem de cezayı
belirlediği cana ve bedene karşı suçlardır. Tâzir cezasının gerektiren suçlar ise doğrudan yâda
dolaylı olarak fesada yol açtığı için Şari tarafından yasaklandığı halde tamamının müeyyidesi belirlenmemiş olan suçlardır.

Kısas Hükmü ile Doğrudan İlgili Ayetler
Kura-ı Kerimde kısas ile doğrudan ilgili ayetler şunlardır.
İsra Suresinin; “Haklı bir neden olmaksızın Allah’ın haram kıldığı bir kimseyi öldürmeyin. Kim
mazlum olarak öldürülürse onun velisine yetki vermişizdir; o da öldürmede ölçüyü aşmasın.
Çünkü o, gerçekten yardım görmüştür.”4 Ayetiyle öncelikle hukuka aykırı olarak insan öldürme
yasaklanmıştır.
Hukuki açıdan adam öldürme fiilini tanımlayacak olursak: Adam öldürme: insan tarafından işlenen ve
bir insan hayatını sona erdiren fiildir.5 Şeklinde tanımlayabiliriz.
Ayetteki “Kim” ibaresinden, hükmün bütün insanlara şamil olduğu anlaşılmaktadır. Yani hüküm hiçbir
sıfat ayrımı yapmadan insanı korumaktadır.6 “Haklı bir neden olmaksızın” ibaresinden hukuka uygun
olmayan öldürme kast edilmektedir. Mesela usulüne uygun olarak yargılanan ve idama mahkum edilen bir şahsın cezasının infazı hukuka uygundur. Ayetin kapsamına girmez. Ancak kasten yalan yere
1 İmam Kurtubi, El Camiu Li-Ahkami’l-Kur’an, C. 2, sh. 493, Buruc Yayınları, 2001
2 Fahruddin Er Razi, Tefsir-i Kebir, C.4, sh. 282, 1. Baskı, Akçağ Yayınları, Ankara, 1990
3 Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kuran Dili, C. 1, sh. 601, Eser Neşriyat ve Dağıtım.
4 İsra:33
5 Abdulkadir Udeh, Mukayeseli İslam Ceza Hukuku, C 2, sh. 25, 2. Baskı, Kayıhan Yayınları İstanbul. Ayrıca bkz. Tekmilatu Feth’l Kadir, C.8, sh.224
6 Maide Suresinin 32. Ayeti de aynı mahiyette olup “Kim bir nefsi” ibaresiyle bütün insanları korumaktadır. Nisa Suresinin 93. Ayeti ise “Kim bir
mümini” ibaresiyle müminin öldürülmesinden bahsetmektedir.
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şahitlik yaparak masum bir insanın ölümüne hüküm verilmesine sebep olan şahit, ayetin kapsamına
girer.7 Bu durumun ortaya çıkması halinde diğer şartları da varsa faile kısas uygulanır.
“Kim mazlum olarak öldürülürse” ibaresinden; hukuka aykırı olarak bir kimsenin öldürülmesi durumunda; öldürenin zalim, öldürme fiilinin zulüm, maktulün ise mazlum olarak tavsif edildiğini anlamaktayız.
Ayetin “yetki vermişizdir” ibaresi de dikkat çekicidir. Çünkü asıl yetki Allah’ındır. Maktulü yaratan ve
onun mutlak anlamda maliki olan Allah’tır. O bütün mülkün malikidir. “De ki: “Ey mülkün sahibi Allah’ım,
dilediğine mülkü verirsin ve dilediğinden mülkü çekip alırsın, dilediğini aziz kılar, dilediğini alçaltırsın;
hayır Senin elindedir. Gerçekten Sen, her şeye güç yetirensin”8 Dolayısıyla maktulün velisine kısas
isteme yetkisini veren asıl yetkinin sahibidir. İnsan Allah’ın imar ettiği bir binadır. Onun öldürülmesi bu
binanın yıkılmasıdır. Tabii ki asıl yetki o binanın imar edenine (yaratıcısına) aittir. Dolayısıyla cezalandırma yetkisi de O’na ait olacaktır. İşte bu asıl yetkinin sahibi, katili iki defa cezalandırmayı uygun
görmüştür. Birincisi, bu dünyada öldürülenin velisine kısas yetkisi vererek cezalandırması; ikincisi ise
öbür dünyada cehennem ile cezalandırmasıdır. Asıl yetkinin sahibi maktulün velisini yetkilendirdiğine
göre artık onun da bu hakikati düşünerek aşırı gitmemesi gerekir.
Bakara Suresinin; “Ey iman edenler, öldürülenler hakkında size kısas yazıldı (farz kılındı). Özgüre karşı
özgür, köleye karşı köle ve dişiye karşı dişi. Fakat kimin (hangi katilin) lehine, onun (maktulün) kardeşi
(varisi veya velisi) tarafından bağışlanırsa, artık (yapılması gereken) örfe uymak (ve) ona (maktulün
varis veya velisine) güzellikle (diyet) ödemektir. Bu, Rabbinizden bir hafifletme ve bir rahmettir. Artık kim
bundan sonra tecavüzde bulunursa, onun için elem verici bir azap vardır.”9 Ayeti ile haksız yere (hukuka
aykırı) öldürmenin müeyyidesi, ölçüsü ve af durumu düzenlenmektedir. Kısastan affetme durumunda
ödenecek diyet, ödeme biçimi, af ve diyetten sonra nasıl davranılacağı hükme bağlanmaktadır.
Bakara Suresinin; “Ey temiz akıl sahipleri, kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki sakınırsınız.”10
Ayetinde birinci olarak kısasta insanlar için hayat olduğu vurgulanmaktadır. İkinci olarak “umulur ki
sakınırsınız” ibaresiyle özelde bu hükmün, genelde ise Allah’ın her hükmünün aslında insan ve insanlığın lehine olduğu, bu hükümlere uyma halinde insanın ve insanlığın korunmuş olacağı, uymama
halinde ise insanın zarara uğrayıp kendine zulmedeceği, insanlık için ise bir ifsat olacağı vurgulanmaktadır. Üçüncü olarak hemen ayetin başında “Ey temiz akıl sahipleri” beyanıyla bir yandan hitap
kuvvetlendirilirken bir yandan da akledenlerin bu hükmün en mükemmel hüküm olduğunu anlayacağı, bu hükmün uygulanmasıyla insanların hayat bulacağı vurgulanmaktadır.
Maide Suresinin; “Biz onda, onların üzerine yazdık: Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak,
dişe diş ve (bütün) yaralara (karşılık da) kısas vardır. Kim bunu sadaka olarak bağışlarsa o kendisi
için bir kefarettir. Kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar, zalim olanlardır.”11 Ayetinden kısas
hükmünün kadim bir hüküm olduğunu zira Tevrat12 ve İncil’in muhataplarına da emredildiğini anlamaktayız. “Tevrat’ın getirdiği bu hükümler, aynen İslâm şeriatında da varlığını muhafaza etti ve kıyamete
kadar bütün insanlığın şeriatı olan Müslümanların şeriatının da bir parçası oldu.”13 Bu ayet “Cana can,
7 Abdulkadir Udeh, Mukayeseli İslam Ceza Hukuku, C 1, sh. 479, 2. Baskı, Kayıhan Yayınları İstanbul
8 Ali İmran:26
9 Bakara:178
10 Bakara:179
11 Maide:45
12 Kehf Suresi’nin 74 Ayetindeki; “...Bir cana karşılık olmaksızın, tertemiz bir canı mı öldürdün?” ibaresi ile Hz. Musa ve ondanda evvel de bu
hükmün uygulandığını anlamaktayız.
13 Seyyid Kutub, Fizilal’il Kur’an, C. 4, sh. 257, Hikmet Yayınları

göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve (bütün) yaralara (karşılık da) kısas vardır” ibaresiyle
kısasın şeklini göstermiştir. “Kim bunu sadaka olarak bağışlarsa o kendisi için bir kefarettir.” ibaresiyle
de maktulün velisini affa teşvik etmiştir. “Kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar, zalim olanlardır.” İbaresiyle ise Allah’ın hükmüne mugayir bir hükmü uygulamanın asla adalet olamayacağı, tam
aksine zulüm olacağı vurgulanmaktadır. Bilindiği üzere zulüm; adaletin zıddı olup, hakkı vermemek, bir
şeyi ait olduğu yere koymamak, oradan almaktır. Allah’ın hükmedilmek için indirdiği, hükmü ait olduğu
yere koymamak veya hüküm mevkiinden almak zulmün başlangıcı ve en büyüğüdür.
İnsanlar için zulüm olan bu tür uygulamanın, toplum için fısk olacağı ise Kuran’da; “...Kim Allah’ın
indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar, fasık olanlardır.”14 Ayetiyle vurgulanmaktadır. Bununla da yetinmeyip; bu tür bir uygulama hakkı, hakikati ve adaleti örttüğü için de uygulayıcısı; “...Kim Allah’ın
indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar, kafir olanlardır.” Beyanıyla tavsif buyrulmuştur. Burada dikkat
edilmesi gereken bir başka husus da “kafir”, “zalim”, “fasık” sıfatlarıyla tavsif edilen aynı kişidir. Değişik bir ifade ile kim Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse o hem kafir, hem zalim hem de fasık olur. Allah’ın indirdiği hükme mugayir bir hükümle hükmetme fiili nedeniyle bu üç sıfatı birden yüklenmiş olur.
Bu ayetler üzerinde çok uzun tefekkür ve araştırmalar yapmak hem insanın hem toplumun ihtiyacıdır.
Bu aşamada ifade etmek gerekir ki; esasen bu hükümlerin önemini ve hikmetini her bir insan kendi
hayatında açıkça müşahede edeceği gibi insanlık tarihi de bunları net olarak ortaya koymaktadır.
Allah’ın hükümlerine uymak arınmayı ve yücelmeyi beraberinde getirir. Uymamak ise ifsadı ve alçalmayı getirir. Bu durumu her insan kendi hayatında rahatlıkla müşahede edebilir. Gerekli araştırmalar
yapıldığında toplum hayatında da aynı durumun gerçekleştiği müşahede edilecektir.
Bu hususta veliyyülemr’in kanun koyma ve cezalandırma yetkisine ve sınırlarına kısaca değinmekte
yarar vardır. İslam’ın bir hüküm koymadığı konularda kamu yaranının zorunlu kılması halinde veliyyülemr bazı hükümler koyabilir. Bu hükümlerin meşru olabilmesinin iki şartı vardır. Birincisi, kamu yararının böyle bir hüküm konulmasını zorunlu kılması, ikincisi ise, konulan hükmün İslam’ın koyduğu hiç
bir hüküm ile çelişmemesidir. Birinci şart bir yandan gereksiz hüküm konulmasını önlerken bir yandan
da gereksiz tartışmaları önlemiş olur. Meşruiyeti sağlayan ikinci şart ise, sistem çatışmasını ve ifsadı
önler. İslam ahkamının hiç uygulanmadığı yerlerde yöneticilerin koyduğu kuralların İslam ahkamı ile
çelişip çelişmediğini ise tartışmaya hiç gerek yoktur.
Kanun koyucu bir fiil hakkında İslam’ın getirdiği hükme aykırı bir şekilde hüküm koyar, ceza tespit
ederse hakim, İslam’ın hükmüne göre karar verir.15
Kısas Hükmünün Koruduğu Hukuki Değer
Öncelikle ifade etmemiz gerekir ki bir ceza hukuku normu olarak kısas hükmünün koruduğu hukuki
değer; kişi dokunulmazlığı, can ve vücut emniyetidir. “Kısas, insana tecavüze veya yaralamak, kırmak
gibi tecavüzlere teşebbüs eden kimseler için men edici ve koruyucu bir cezadır.”16
Kısası emreden ayetler hiç bir ayrım yapmadan bütün insanları korumaktadır. İslam Ceza Hukuku’nda kısasın yeri çok önemlidir. Zira, Ayette; “Ey temiz akıl sahipleri, kısasta sizin için hayat vardır.
Umulur ki sakınırsınız”17 buyrulmaktadır. Ayet üzerinde düşünüldüğünde;
14 Maide: 47
15 Abdulkadir Udeh, Mukayeseli İslam Ceza Hukuku, C 1, sh. 281, 2. Baskı, Kayıhan Yayınları, İstanbul
16 Seyyid Kutub, Fizilal’il Kur’an, C. 4, sh. 259, Hikmet Yayınları
17 Bakara: 179
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Kısasta hayat olduğunun vurgulandığı,
Bu hükme uyanların korunmuş olacağı,
Temiz (ifsada uğramamış) akıl sahiplerinin bunu anlayacağı,
Kısasın yalnız müminlere değil bütün insanlara emredildiği,
Görülmektedir.
Kısasta nasıl hayat vardır? Bu husus ayrı bir başlık olarak incelenecektir. Ancak burada kısaca şunu
ifade edebiliriz. Birincisi; kısas suçun muhtemel failini empatiye davet etmektedir. Adam öldürme
suçuna verilen cezasının kısasen öldürme olmayıp hapis cezası olduğu durumda, fail hasmını öldürmeye ve hapis yatmaya karar verir. Hal bu ki kısas cezasının uygulandığı durumda fail hasmını
öldürmeye karar verirken kendi ölümüne de karar vermiş olacaktır. Kendi ölümünü göze almak insan
için en zor durumlardan biri olmalıdır. Kısas cezasını gerektiren uzuv tatili ve yaralama suçlarında da
durum aynıdır. Yani failin, birisinin uzvunu yok etmeye karar verirken kendi uzvunun da aynen yok
edilmesine karar vermesi gerekecektir. Hasmını yaralamaya karar verirken aynı şekilde kendisinin de
yaralanmasına karar vermesi gerekecektir.
İkincisi; kısas, suçun müstakbel failine vereceği zararın kendisine misliyle döneceğini bilme ve bunu
düşünme imkânı vermektedir. Bilindiği üzere ceza hukukunun en önemli amaçlarından birisi, suç
işlenmesinin önlenmesidir. İşte bu amacın tahakkuku anlamında kısasın müstakbel fail üstünde icra
ettiği bu fonksiyonlar, suç işlenmesinin önlenmesinde ciddi anlamda önem arz etmektedir.
Kısas hükmünün koruduğu en önemli hukuki değerin “insan hayatı” olduğunu ifade etmemiz gerekir.
İslam insan hayatına büyük önem vermiştir. Bir insanın haksız yere öldürülmesini bütün insanlığın
öldürülmesi gibi büyük bir felaket olarak vasfetmiştir. Zira “... Kim bir nefsi, bir başka nefse ya da yeryüzündeki bir fesada karşılık olmaksızın (haksız yere) öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur.
Kim de onu (öldürülmesine engel olarak) diriltirse, bütün insanları diriltmiş gibi olur...”18 buyurulmuştur.
Ayette bir insanın ölümden kurtarılarak yaşamasına vesile olmak ise bütün insanlığın yaşamasına
vesile olunmuş gibi büyük bir hayır olarak vasfedilmiştir. Bu hüküm kadar insan hayatına önem veren,
koruyan ve bu derece vurgulu ifade eden bir başka meri hukuk normu yoktur. Tarih boyunca da olmamıştır. Bu hükümde dikkat çeken bir husus da hiç bir ayrım yapmadan insan korunmuştur.
Ayette geçen “bir başka nefse ya da yeryüzündeki bir fesada karşılık” ibareleri iki hukuka uygunluk sebebini ortaya koymaktadır. Hukuka uygunluk sebeplerinden birincisi; bir insanı öldürmüş olan
mahkumun cezasının infazıdır. Bu tam da kısas mantığına uygun ve suç ve cezanın denkliğidir. İkinci
hukuka uygunluk sebebi ise yeryüzünde ifsat çıkarmaktan hükümlü olanın cezasının infazıdır. Şari
yeryüzünde çıkarılan fesadın mahiyetini açıkça belirtmemiştir. Ancak konu ile bütün ayetleri birlikte
değerlendirdiğimizde ifsadın en azından bir insan öldürmeye denk olması gerektiğini söyleyebiliriz.
Çünkü bir insanın öldürülmesinin “sanki bütün insanları öldürmüş gibi” tavsif edilmesi önemlidir. Bu
hüküm suç işlemiş olanı da kapsar ve korur. Yani onun canı da bu kadar önemlidir. Dolayısıyla onun
ölüme mahkum edilip, hükmen öldürülebilmesi için mutlaka öldürmeye denk bir suç fiilinin var olması,
ispatlanmış ve hükme bağlanmış olması gerekir. Demek ki, Şari’nin niteliğini belirtmediği bu ifsat fiili
en azından haksız yere insan öldürmeye denk bir fiil olmalıdır.

18 Maide: 32

Bu hükümle bir insanın öldürülmesi suçu, bütün insanlığa yönelmiş bir suç olarak kabul edilmiştir.
Çünkü birinci olarak katil, Allah tarafından verilen canı ve hayatı sona erdirerek büyük bir cürüm
işlemektedir. İkinci olarak her katletme olayı diğer insanların ruh dünyasında da bir infial ve ifsat
meydana getirmektedir. Aynı şekilde katili örnek alan insanların iç dünyasında da bir ifsat meydana
getirmektedir. Yine adam öldürme fiili toplumu da ifsat eden bir fiildir.
Müminlerin canlarının korunması ise bir başka ayette; “Kim bir mümini kasıtlı olarak (taammüden)
öldürürse cezası, içinde ebedi kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazaplanmış, onu lanetlemiş ve
ona büyük bir azap hazırlamıştır.”19 Şeklinde ayrıca vurgulanmıştır.
İnsan hayatına ve bedenine önemi vurgulayan bir başka ayette de; “...Öyleyse kim size saldırırsa,
onun saldırdığı gibi siz de ona saldırın. Allah’tan korkup sakının ve bilin ki Allah, muhakkak ki korkup
sakınanlarla beraberdir”20 buyrulmuştur. Ayetle meşru müdafaada dahi saldırganın hakkına tecavüz
men edilmiştir. Hüküm meşru müdafaada kendini savunanın saldırıyı def edecek, kendisini savunacak kadar güç kullanmasını meşru görmekte, aşırı gitmeyi ise yasaklamaktadır. Demek ki meşru müdafaada bulunan, meşru müdafaa sınırını aşarsa ilk saldırganın meşru müdafaa hakkını kullanması
söz konusu olacaktır. Bu durumda ilk saldırgan meşru müdafaa hükümlerinden yararlanacaktır.
İnsan hayatına önemi vurgulayan bir başka ayette de: “Haklı bir neden olmaksızın Allah’ın haram
kıldığı bir kimseyi öldürmeyin. Kim mazlum olarak öldürülürse onun velisine yetki vermişizdir; o da
öldürmede ölçüyü aşmasın. Çünkü o, gerçekten yardım görmüştür.”21 buyrulmaktadır. Ayette dikkatimizi çeken husus, kısas isteme yetkisinin devlet başkanına, hâkime değil de “velisine yetki vermişizdir” ibaresiyle maktulün velisine, şikâyet hakkı bulunana verilmesidir.
Enam suresinde ise bu hüküm; “...Allah’ın (öldürülmesini) haram kıldığı kimseyi öldürmeyin...”22 şeklinde emredilmektedir.
Taksirle ölüme sebep olma da cezasız bırakılmamıştır. Zira; “...Kim bir mü’mini ‘hata sonucu’ öldürürse, mü’min bir köleyi özgürlüğüne kavuşturması ve ailesine teslim edilecek bir diyeti vermesi gerekir.
Onların (bunu) sadaka olarak bağışlamaları başka...”23 buyrulmuştur.24
Burada akla bir soru gelebilir: Madem İslam insan hayatına bu kadar değer vermektedir, o takdirde
katilin hayatına da değer vererek onun yaşamasını sağlamayı düşünmek gerekmez mi? Kaldı ki tövbe
etmesi de mümkün ve muhtemeldir. Bu soruya verilecek cevap şudur: Aslında her suç bir ifsattır. Bu bakımdan müfsidin cezalandırılması adalet gereğidir. Cezalandırılmaması veya gerekli ceza ile cezalandırılmaması ifsadın artmasına, toplumu felç etmesine sebep olacaktır. Katilin tövbe etmesi Yaratıcı ile
kendi arasındaki bir olaydır. Hâlbuki maktulün hakkı ayrı bir haktır. İnsanlar arası ilişkiler açısından maktul ile helalleşmesi, bu mümkün olmadığı için de maktulün yakınlarıyla helalleşmesi de gerekecektir.
Kısasın adaletin sağlanmasındaki rolünü de gözden uzak tutmamak gerekir.
Kısasın mağdurda tatmin duygusu oluşturduğu, dolayısıyla toplumsal hayatta huzuru temin ettiği de
bir hakikattir.
19 Nisa: 93
20 Bakara: 194
21 İsra: 33
22 Enam: 151
23 Nisa: 92
24 Kanaatimizce hatalı kararıyla bir müminin kısas yoluyla öldürülmesine sebep olan hakim de bu ayetin kapsamına girer.
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Kısas hükmünün koruduğu hukuki değerin insanın can ve vücut dokunulmazlığı olduğunu ifade
ettik. Ancak zikrettiğimiz naslar üzerinde daha dikkatli düşündüğümüzde kısas hükmünün koruduğu hukuki değerin yalnızca insanın can ve vücut dokunulmazlığı ile sınırlı olmadığını da anlarız.
Zira bu hüküm; suç işlenmesinin önlenmesi ve adaletin sağlanması fonksiyonları ile toplumu ve
giderek insanlığı ifsattan koruyan bir kalkan olma özelliği de göstermektedir. Kısas cezasını gerektiren suçu işlemiş zanlının muhakeme edilerek son verdiği hayat karşılığında, hayatının ortadan
kalkacağı hükmün muhakemesini aşama aşama izlemesi, maktulün yakınlarının ve toplumun bu
muhakemeyi ve sonucu izlemesi hak ve adalet duygusunu yerli yerine oturtacaktır. Yalnız bütün
bu fonksiyonlarını tam olarak icra edebilmesi için kısasın, Şari’nin muradına uygun olarak anlaşılıp
uygulanması zorunludur. Çeşitli saiklerle Allah’ın hükümlerinin esnetilip uygulanmaması durumunda, hükümler bu fonksiyonlarını icra edemeyeceklerdir. Bunun içindir ki Şari, uygulayıcıları; “...
Onlara Allah’ın dini (ni uygulama) konusunda sizi bir acıma tutmasın; onlara uygulanan cezaya
müminlerden bir grup da şahit bulunsun”25 hükmüyle26 uyarmıştır. Dolayısıyla Kuranı Kerim’de,
bizatihi Şari tarafından konulmuş bu tür hükümlere sımsıkı bağlı olmak gerekir. Bu ayet doğrudan
kısas konusunda vazedilmiş olmasa da hükmünün umumi olmasına engel bir husus yoktur. Zira
Allah’ın hükümlerinin şu veya bu nedenle uygulanmamasının zararını insan, insanlık ve toplum
çekecektir. Merhamet hususuna gelince, O her şeyi hakkıyla bilendir. “...merhamet edenlerin en
merhametli olanı...” dır.27 Merhamet edilecekse Allah merhametlilerin en merhametlisi ve kullarına
en yakın olandır.
Allah’ın hükümlerinin dışındaki hükümlerin ise bütün zamanlara sari bir özelliği yoktur. “Hakkında nas
bulunmayan bir meselede fıkıh bilginlerinin kendi zamanlarına mahsus olarak görmüş oldukları cüzi
maslahat gereği tespit etmiş oldukları hükümlere sıkı sıkı bağlanamayız.”28 Bunlar zamana, mekâna
ve toplumun ihtiyaçlarına göre değişecektir. Değişmelidir.
Esasen kısas denince ilk akla gelen; adam öldürme suçundan mahkûm olan failin idamı veya müessir fiil ve yaralama suçlarında faile, fiilinin misliyle mukabele edilerek failin cezalandırılmasıdır. Bunun
gibi mala verilen zararın tazmini de kısas mantığına dayalı hukuki bir muameledir.
Bazı yazarlar kısası maddi ve manevi kısas olmak üzere iki kısma ayırmışlardır.29 Buna göre Maddi
Kısas: Suçluya mağdura vermiş olduğu maddi cezanın aynısını vermektir. Manevi Kısas: Verilen zararın diyeti/tazmini ve cinayet sonucu öldürülen kişinin diyetidir.
Bu tasnif açısından düşünüldüğünde asli kısas maddi kısastır. “Manevi kısasa ancak asli (maddi)
kısasın uygulanmasının uygun olmadığı durumlarda başvurulur”.30 Yahut mesela adam öldürme fiilinde maktulün velisinin faili affı durumunda manevi kısas söz konusu olur. Ancak tamamen af da söz
konusu olabilir. Yani hem kısasın uygulanmasında af hem de diyet ödemeden af söz konusu olabilir.
Kısas hükmünün koruduğu hukuki değerin önemi anlamında ifade etmemiz gerekir ki “ayetin zahiri,
bütün öldürülen insanların öldürülmesi sebebiyle, bütün müminlere kısas yapmalarının vacip olduğu-

25 Nur:2-Her ne kadar bu ayet zina suçunun müeyyidesi hakkında bir hüküm içerse de, bu durum ayetin hükmünün umumi olmasını engellemez.
Çünkü Allah’ın hükümlerini uygularken hükümlüye acımak insana düşmez. Zira Allah kuluna bizden daha merhametlidir.
26 Her ne kadar bu hüküm kısas emrinin bulunduğu ayetin sibakı olmasa da Allah’ın emrettiği bütün hükümlere şamil olarak düşünmek gerekir.
27 Araf: 151, Yusuf: 92, Nahl: 7, İsra: 66, Enbiya: 83, Hac: 65
28 Muhammed Ebu Zehra İslam Hukukunda Suç ve Ceza C.2 sh 31 Kitabevi İstanbul 1994
29 Muhammed Ebu Zehra, İslam Hukukunda Suç ve Ceza, C.1, sh. 91, Kitabevi, İstanbul, 1994
30 Muhammed Ebu Zehra, İslam Hukukunda Suç ve Ceza, C.1, sh. 91, Kitabevi, İstanbul, 1994

nu gösterir.”31 Ayetteki hitap umumidir. “Çünkü şanı yüce Allah bütün müminlere kısası yerine getirmeleri için hitapta bulunmuştur.”32 Gerektiği halde kısasın uygulanmaması, ifsadın, hükmedilen ceza
ile karşılanmaması bütün müminleri sorumlu kılar. “... Kim bir nefsi, bir başka nefse ya da yeryüzündeki bir fesada karşılık olmaksızın (haksız yere) öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur.”33
Hükmü bütün insanların öldürülmesi gibi vahim bir durumu ifade etmektedir. Bu vahamet karşısında
gereğinin yapılmaması da bu denli büyük bir sorumluluğu gerekli kılacaktır.
Adam öldürme suçunun önemi nedeniyle suçun failinin bu suçu örtmesi İslam âlimlerince caiz görülmemiştir. Hükümle failin de kısas için teslim olması gereğinin emredildiği, diğer bazı suçlarda failin
suçu örtmesinin caiz olduğu ancak burada caiz olmadığı ifade edilmiştir.34
Müminin ister fail ister şahid olsun böyle bir suçu gizleyemeyeceğini, “Ey iman edenler, kendiniz,
anne babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa, Allah için şahitler olarak adaleti ayakta tutun. (Onlar) ister zengin olsun, ister fakir olsun; çünkü Allah onlara daha yakındır. Öyleyse adaletten dönüp
hevanıza uymayın. Eğer dilinizi eğip büker (sözü geveler) ya da yüz çevirirseniz, şüphesiz Allah,
yaptıklarınızdan haberi olandır.”35 Emri de ortaya koymaktadır.
Kısasta Hayat Vardır
“Ey temiz akıl sahipleri, kısasta sizin için hayat vardır...”36 Emri açık ve özlüdür. Araplarda birisi ötekini
öldürdü mü her iki tarafın kabilesi de gayrete gelir ve savaşırlardı. Bu ise pek çok sayıda kimsenin
öldürülmesi ile sonuçlanıyordu. Yüce Allah kısası teşri buyurunca herkes onu kabul etti ve savaşmayı
terk ettiler. İşte bunda onlar için bir hayat vardır.37 Müfessirin bu tespiti tarihi bir vakıadır. Ayetin nüzul
sebebine ilişkin rivayetler ve tarih kısasta nasıl bir hayat olduğunu vakıa olarak ortaya koymaktadır.
Yine hem ayetin ilk muhataplarının kabile savaşları hem sonu gelmeyen kan davaları kısasta nasıl
bir hayat olduğunu bize göstermektedir.
Kısasta hayat olmasından murat kısasın meşru kılınması katil olmayı düşünen ile öldürülmesi istenen ve bu ikisinin dışında bulunan kimselerin hayatta kalacaklarını anlatmaktır denilmiştir. Kısasın
katil olmayı düşünen kimse için bir hayat olmasına gelince bu şu şekilde olur. Katil olmayı düşünen
kimse birisini öldürmesi halinde kendisinin de öldürülebileceğini bildiğinde bu sebeple öldürmekten
vazgeçer. Bundan dolayı da kendisi öldürülmez. Kendisi hayatta kalmış olur. Kısasın öldürülmek
istenen kimse için bir hayat olmasına gelince bu da bir gerçektir. Çünkü onu öldürmeyi düşünen
kimse kısas edileceğinden korktuğu zaman o kimseyi öldürmekten vazgeçer. Böylece de o kimse
öldürülmemiş olur. 38 Kısas katil ve maktulün yakınları için de bir hayattır. Zira öldürme neticesi bu kin
ve intikam büyüyerek başka öldürmelere de sebep olur.
Kısasın toplum için de bir hayat olduğu açıktır. Suçun işlenmesinin önlenmesi nedeniyle topluma temiz ve uzun hayat yaşama zemini hazırlar. Zira her suç suçu işleyeni kirlettiği gibi toplumu da kirletir.
Bu durum yalnız öldürme suçu için değil diğer suçlar için de aynıdır.
31 Fahruddin Er Razi, Tefsir-i Kebir, C.4, sh. 282, 1. Baskı, Akçağ Yayınları, Ankara, 1990
32 İmam Kurtubi, El Camiu Li-Ahkami’l-Kur’an, C. 2, sh. 493, Buruc Yayınları, 2001
33 Maide: 32
34 Fahruddin Er Razi, Tefsir-i Kebir, C.4, sh. 283, 1. Baskı, Akçağ Yayınları, Ankara, 1990
35 Nisa:135
36 Bakara: 179
37 İmam Kurtubi, El Camiu Li-Ahkami’l-Kur’an, C. 2, sh. 508, Buruc Yayınları, 2001
38 Fahruddin Er Razi, Tefsir-i Kebir, C.4, sh. 296, 1. Baskı, Akçağ Yayınları, Ankara, 1990
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Suçluyu içinden çıkaran toplumun da suç nedeniyle kendisini sorgulaması gerekir. Esasen bunu az
çok bütün toplumlar yapar ve suçun önlenmesi için gerekli tedbirleri alır. Bu tedbirlerin kişinin vicdanından başlayarak alınması daha isabetli, etkili ve kalıcı olacaktır.
Aynı zamanda “...kısasta sizin için hayat vardır...” beyanı veciz bir beyandır. Bu hükme ve uygulamaya
istinaden Araplarda “Bir kısım insanları öldürmek, toplumu diriltmektir. Yine “Öldürme, öldürmeyi yok
eder. Yani öldürmeyi en çok ortadan kaldıran şey, yine öldürmedir”39 şeklinde öz deyişler söylenmiştir.
Yukarıda izah edildiği üzere kısas hükmü suç ve cezada denkliği, maktul yakınlarında ve mağdurda
huzur ve itminanı temin edeceği için kin, husumet, ve kan davası şeklindeki çatışmaları önler. Kamunun hayatında da bir huzur meydana getirir. Hayat kelimesinin genel bir ifade olması hasebiyle;
“hayat” kelimesi nekire (belirsiz isim) olarak ifade edilmiş bulunduğu için “tenvin-i tazim” ile hayatın
bir nevi büyüğüne, yani kamu hayatına, ahiret hayatına ve hayat hakkının büyüklüğüne işareti kapsamaktadır.”40 İcra ettiği fonksiyonlar nedeniyle kamu, ahiret ve hayat hakkını korur. Ahiret hayatını
korur zira katli düşünen faili vazgeçirir. Bununla hem bir yandan katil olmayı düşünüp vazgeçenin ahiret hayatını korurken, onun katlinden kurtulanın dünya hayatını korumuş olur. Katletmeyi düşünenleri
vazgeçirerek kamu hayatını korur. Bütün bunların neticesinde hukuk normlarının ve mekanizmalarının koruduğu en yüksek değerlerden biri olan hayat hakkını korur.
Kısasın Şekli
Kısasın nasıl olması gerektiğine dair hüküm iki ayette yer almaktadır. Birincisi müminlere hitaben: “Ey
iman edenler, öldürülenler hakkında size kısas yazıldı (farz kılındı). Özgüre karşı özgür, köleye karşı
köle ve dişiye karşı dişi. Fakat kimin (hangi katilin) lehine, onun (maktulün) kardeşi (varisi veya velisi)
tarafından bağışlanırsa, artık (yapılması gereken) örfe uymak (ve) ona (maktulün varis veya velisine)
güzellikle (diyet) ödemektir. Bu, Rabbinizden bir hafifletme ve bir rahmettir. Artık kim bundan sonra
tecavüzde bulunursa, onun için elem verici bir azap vardır.”41 emridir.
Kısasın aynı şekilde Tevrat’ta da emredildiği: “Biz onda, onların üzerine yazdık: Cana can, göze göz,
buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve (bütün) yaralara (karşılık da) kısas vardır. Ama kim bunu sadaka olarak bağışlarsa o kendisi için bir kefarettir. Kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar,
zâlim olanlardır”42 ayetiyle bize bildirilmiştir.
Öncelikle ifade etmek gerekir ki ayette geçen “yazıldı” beyanını âlimler “farz kılındı” şeklinde anlamışlardır. “Yüce Allah’ın ‘üzerinize kısas yazıldı’ buyruğundaki ‘yazıldı’ farz kılındı ve tespit edildi
anlamındadır.”43 Razi de bu hususta görüşünü, “Haktaalanın “kütibe aleyküm” ifadesi size farz kılındı
manasınadır”44 şeklinde ifade etmiştir.
Ayette geçen “yazıldı” kelimesinin, “levh-i mahfuzda yazılan ve hakkında ilahi hükmün önceden takdir
edildiği şeyi haber vermek anlamında olduğu da söylenmiştir.”45 Esasen Tevrat ve İncil gibi İlahi kitaplarda bu hükmün mevcut olduğu gerçeğinden hareketle bu iki görüşün birbirini teyit ettiğini söyleyebiliriz.
39 Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kuran Dili, C. 1, sh. 610, Eser Neşriyat ve Dağıtım.
40 Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kuran Dili, C. 1, sh. 610, Eser Neşriyat ve Dağıtım.
41 Bakara: 178
42 Maide: 45
43 İmam Kurtubi, El Camiu Li-Ahkami’l-Kur’an, C. 2, sh. 493, Buruc Yayınları, 2001
44 Fahruddin Er Razi, Tefsir-i Kebir, C.4, sh. 282, 1. Baskı, Akçağ Yayınları, Ankara, 1990
45 İmam Kurtubi, El Camiu Li-Ahkami’l-Kur’an, C. 2, sh. 493, Buruc Yayınları, 2001

Bu ayet dört yönüyle dikkat çekmektedir. Birincisi; kısas Tevrat’ın muhataplarına da farz kılınmıştır.
İkincisi; “Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve (bütün) yaralara (karşılık da)
kısas vardır” denilerek kısasın şekli gösterilmiştir. Üçüncüsü hak sahibinin (suç mağdurunun) kısastan vazgeçerek faili bağışlamasının kendisi için bir kefaret olacağı beyan edilerek af teşvik edilmiştir.
Dördüncüsü ise “Allah’ın indirdiğiyle hükmetmeme” durumunun, değişik bir ifade ile Allah’ın indirdiği
hükme mugayir bir hükümle hükmetmenin adalet değil zulüm olacağı vurgulanmıştır.
Bilindiği üzere hem hukuk normlarının hem de hukuk mekanizmalarının (mahkeme ve bağlı teşkilatların) varlık sebebi ve meşruiyet kaynağı adalettir. Dolayısıyla adaleti sağlamaktan uzak bir hukuk
normunun ve mahkemenin meşruiyeti yoktur.
Yine ayetin hükmünden hareketle kısasın üç şekilde karşımıza çıktığını görmekteyiz:
Cana can (kasten adam öldürmede kısas)
Göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş (kasten uzuv tatilinde kısas)
Yaralamaya karşı yaralama (kasten yaralamada kısas)46
Kısas, ve diyet cezalarını gerektiren suçlar başlığı altında, kısas ve diyet cezasını gerektiren suç
fiilleri a) kasıtlı öldürmek b) Kast benzeri öldürmek (şibh’l amd veya olası kast) c) Hataen (taksirle)
öldürmek d) Kasıtlı işlenen müessir fiil e) Hataen (taksirle) işlenen müessir fiil olarak tasnif edilmiştir.47
Kast benzeri veya şüpheli kast hususunda fakihler arasında ihtilaf vardır. Ebu Hanife, Şafi ve Ahmet bu
çeşit öldürülmeyi kabul eder. İmam Malik ise reddeder. Öldürme ancak ya kasten yada hataen olur. Bu
ikisi arasında bir öldürme çeşidi olmaz demektedir. Kast benzeri ile öldürme vardır diyen fakirler ise,
bunun cezasının diyet olduğunu belirtirken, diyetle beraber tazir cezası verilebileceği fikrindedirler.48
Ayette geçen “el-katlâ” kelimesinin çoğul ve başında el takısının olması nedeniyle kısasın uygulanabilmesi için öldürme fiilinin kasten olması gerektiği, hem de umumi olduğu ifade edilmiştir. “el-katlâ”
kelimesi çoğul ve başında lâm-ı tarif bulunduğundan, kasten ve haksız yere öldürülenlerin hür, köle,
erkek, dişi, Müslüman ve Müslümanların himayesinde bulunan diğer din mensuplarının hepsini kapsamaktadır. Her birinin katili kim olursa olsun, karşılığında kısas yapılır.49
Fiil öldürme, kast da gayrimuayyen olduğunda, fiilin keyfiyeti ve suçlunun sorumluluğu konusunda ihtilaf edilmiştir. Bazı Şafilere göre, fail, belirsiz birini öldürmeyi kastettiğinde kasıtlı öldürme suçu kabul
edilerek, kasten öldürmekten sorumlu tutulmaz. Bilinmeyen kimseye karşı suç işlemeye kast ettiği sürece suçlunun fiili kasta benzer (olası kast) bir fiili işlemekle katil olup o şekilde sorumlu tutulur. Malikiler ise doğrudan doğruya öldürme ile dolaylı (tesebbüben) öldürmeden sorumlu sayarlar. Fakat tesebbüben katilde (ölüme sebebiyet verme fiilinde) kasten katil itibar edilerek sorumlu tutulamaz. Ancak
fiili ile muayyen şahsı kast eder ve onu öldürürse, kasten öldürme sayılır. Belirsiz şahsı kast ederse,
kasıtlı öldüren kabul edilerek sorumlu tutulmaz, hataen (taksirle) öldürme suçundan sorumlu tutulur.50
46 Taksirle öldürme, taksirle uzuv tatili ve taksirle yaralama durumunda ise kısas değil diyet gerekir. Kısas konusu dışında kaldığından bu
çalışmada, zikredilen hususların tafsilatına girilmemiştir.
47 Abdulkadir Udeh, Mukayeseli İslam Ceza Hukuku, C.1, sh.110, 2. Baskı, Kayıhan Yayınları, İstanbul
48 Abdulkadir Udeh, Mukayeseli İslam Ceza Hukuku, C. 1, sh. 274, 2. Baskı, Kayıhan Yayınları, İstanbul
49 Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kuran Dili, C.1, sh. 601, Eser Neşriyat ve Dağıtım.
50 Abdulkadir Udeh, Mukayeseli İslam Ceza Hukuku, C.1, sh. 436, 2. Baskı, Kayıhan Yayınları, İstanbul (Ayrıca bknz. Tuhvetul Muhtac, C.4, sh.
3, Mevahibil Celil, C. 6, sh. 240, Ed Dirdir, Eş Şerhül Kebir, C. 4, sh. 216
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Önemle ifade edilmesi gereken bir husus da Allah bir konuda bir hüküm verdikten sonra artık müminlere o konuda muhayyerlik yoktur. Zira Şari: “Allah ve Resulü, bir işe hükmettiği zaman, mümin
bir erkek ve mümin bir kadın için o işte kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Kim Allah’a ve
Resulü’ne isyan ederse, artık gerçekten o, apaçık bir sapıklıkla sapmıştır.”51 buyurmaktadır.
Aynı şekilde hüküm verenlerin en hayırlısının Allah (c.c.) olduğu Kuranı Kerim’de çokça vurgulanmaktadır.52
Kısas konusunda hâkimin de takdir yetkisi yoktur. “İslam hukuku hâkime cezayı hafifletme veya başka bir ceza ile değiştirme yetkisi tanımamıştır.”53
Diğer bazı suçlarda suçun karşılığı olan ceza Allah (c.c.) tarafından belirlenmezken bu suçlarda neden belirlendiği sorusu sorulup, bunun hikmeti üzerinde düşünülebilir. Bu suçların kan akıtma şekline
işlendiği, insanın kanının önemli olduğu, bütün insanların kanlarının değer bakımından eşit olduğu,
bu suçların bütün insanlara karşı olduğu, bu gibi konularda adaletin sağlanmasının daha önemli olduğu, ayrıca fakihlere örnek olması bakımından bu suçların cezasını bizatihi Allah (c.c.) belirlediği ifade
edilmiştir.54 Allah (c.c.) ün belirlediği ceza karşısında müminlerin kalplerinin mutmain olacağı, artık
faile karşı bir husumet duymamaları gerektiği/duymayacakları da ilave edilebilir. Zira mağdur kendisine verilmiş olan zarar ve acının aynısının suçun failine de verileceğini düşünerek rahatlar. İntikam
duygularından uzaklaşır. Maktul yakınları da aynı duygu ile intikam peşine düşmezler.
Suç işlenmesinin önlenmesi penceresi, adaletin sağlanması, toplumsal düzenin tesisi açısından
bakıldığında şunu da ilave edebiliriz. Bu hükümlerin (suçun ve cezasının) Allah (c.c.) tarafından
konulmuş olması, toplumda yönetici ve güçlü olanların bu konularda istedikleri gibi hüküm koyarak
güçsüzleri ezmesini de önlemiştir.
Kanaatimizce kısas cezası iddia edildiği gibi sert ve katı bir ceza değildir. Suça maruz kalmamış olanlar
bu cezayı sert olarak değerlendirebilirler. Ancak bu kanaatin hukuki bir dayanağı yoktur. Zira hukuk
normlarının birinci amacı adaletin sağlanmasıdır. Denkleştirici adalet yönünden bakıldığında kısas kadar
adaleti sağlayacak başka bir hüküm yoktur. Esasen verilecek cezanın suça denk olması ceza hukukunun
önemli amaçlarından birisidir. Kuranı Kerim’de verilecek cezanın suça denk olması prensibi: “Kötülüğün
karşılığı, onun misli (benzeri) olan kötülüktür. Ama kim affeder ve ıslah ederse (dirliği kurup-sağlarsa)
artık onun ecri Allah’a aittir. Gerçekten O, zalimleri sevmez”55 ayetinde de ifade edilmektedir.
Günümüzde bir çok ülkede adam öldürmenin cezası failin (katilin) hapsedilmesidir. Hapis cezasının
miktarı ülkeden ülkeye değişmektedir. Kıta Avrupası ve Avrupa Birliğinde genel temayül; kaç kişiyi
öldürmüş olursa olsun katilin hapis hayatının bir sonu olmalı ve mahkum bunu bilmelidir. Tünelin
ucunda bir ışık görmelidir. Bu temayül doğrultusunda gerçekten Avrupa ülkelerinde onlarca masum
insanı öldüren faillere sınırlı hapis cezaları verilmiştir.
Anders Behring Breivik isimli bir kişi; 22 Temmuz 2011 Tarihinde Norveç’in başkenti Oslo’da 77 kişiyi
öldürdü. 242 kişiyi ise yaraladı. Öldürülen kurbanların 69’unun yaşları 14-25 arasındaydı. Bu 69 kişi
kamp yapan masum öğrencilerdi. Katilin öldürdüğü 8 kişi ise yine yoldan geçmekte olan masum

51 Ahzab: 36
52 Araf: 87,89, Yusuf: 80,
53 Abdul Kadir Udeh, İslam Ceza Hukuku ve Beşeri Hukuk, C.1, sh. 355, İhya Yayınları, İstanbul 1976
54 Muhammed Ebu Zehra, İslam Hukukunda Suç ve Ceza, C.1, sh. 92-94, Kitabevi, İstanbul, 1994
55 Şura: 40

insanlardı. 8 kişi bomba ile 69 kişi de silahla öldürüldü. Öldürme fiillerinin taammüden (günlere sari
tasarlama ile) işlendiği tartışmasızdır. Fail, 24 Ağustos 2012 tarihinde yapılan karar duruşmasında 21
yıl hapis cezasına çarptırılmıştır.
Bu durumda konumuz açısından önemli olan iki soru vardır. Bunlardan birincisi; onlarca kişiyi kastın
daha özel ve yoğun bir şekli olan tasarlama ile öldürmüş olan bir katile verilen 21 yıl hapis cezası,
failin fiiline denk bir ceza mıdır? İkincisi ve daha önemlisi ise insanların koydukları bu kural meşru
mudur? Meşru ise meşruiyetini nereden almaktadır?
Suç işlenmesinin önlenmesi yada cezaların caydırıcılığı açısından bakıldığında da kısas kadar fonksiyon icra edebilecek başka bir hüküm yoktur. “Kısasta sizin için hayat vardır”56 hükmünün ilk bakışta
görülen hikmetleri bunlardır. Bunun yanında birçok psikolojik ve sosyolojik fonksiyonu da vardır.
Mağdur psikolojisi açısından bakıldığında bu hükmün diğer bütün hukuk normlarından daha fazla bir
tatmin sağlayacağı kesindir. Sanık psikolojisi açısından bakıldığında ise suç işlenmeden önce ve suç
işlenmesinden sonra diye iki aşamalı düşünmek gerekir. Suç işlenmeden önce kısas hükmüne muhatap olacağını düşünen kişi ya suç işlemekten vazgeçecek veya suç işlemekte aşırı gitmeyecektir. Suç
işlendikten sonra ise birinci olarak öngörmediği değil tam eksine kendi fiilinin tam dengi olan bir ceza
ile karşılaşacağını bilecektir. İkinci olarak bu denk ceza, bozulmamış fıtrat için bir tatmin duygusu da
sağlayacaktır. Zira istisna da olsa hiç ortaya çıkmamasına rağmen cezasını çekmek için kendisini
ihbar eden suçlular bilinmektedir.
Bütün bunlara rağmen mağdur, “kim bunu sadaka olarak bağışlarsa o kendisi için bir kefarettir”57 hüküm ile affa teşvik edilmektedir. Bu husus bir taraftan Şari’nin merhametini gösterirken diğer taraftan
faili tövbeye teşvik edip topluma kazandırma niteliği de taşımaktadır.
Yukarıda kısmen değinildiği üzere; günümüz modern ceza hukukunda daha çok sanık haklarına
önem verildiği ve sanık haklarının özellikle korunduğu bir vakıadır. Bunun sebebi Avrupa’nın tarihi
ve hukuk anlayışıdır. Bilindiği gibi günümüz Avrupa Ceza Hukuku’nda idam cezası yoktur. Ayrıca
mahkemece kaç yıl ceza verilirse verilsin cezanın infazı ceza hukuku normlarıyla belli bir yıl ile sınırlandırılmaktadır. Bu yaklaşımın ve uygulamanın suç oranlarını artırdığı da bir vakıadır.
Esasen hak kime ait olursa olsun (müşteki veya sanık) hak olması nedeniyle korunmaya değerdir.
Korunmalıdır. Ancak burada da eşitlik ve denge önemlidir. Kısas cezalarında mağdurun hakkı çok
sıkı bir şekilde korunurken sanık hakları da ihlal edilmemektedir. Zira kısas güçlü bir şekilde emredilerek mağdur hakkı korunmaktadır. Aynı zamanda mağdur affa teşvik edilerek ve yeterli delil olmaması durumunda kısasın düşeceği hükmü getirilerek de sanık hakları korunmaktadır. Bu dengeyi
sağlaması (her hakka aynı derecede önem vermesi) yönüyle İslam Ceza Hukuku Modern Ceza
Hukuku’ndan ayrılmaktadır.
Kısasın uygulanma şeklinde de çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. İmam Şafi; “Kısasta önceki öldürmenin şekline bakılır. Eğer katil o kimseyi kolunu keserek öldürmüş ise katilin kolu kesilir. Eğer o
bundan dolayı ölürse ne ala aksi halde boynu vurularak öldürülür.” Şeklinde görüş belirtmiştir. İmam
Şafi görüşünü, Cenab-ı Allah’ın ayette iki fiilin birbirine denk olmasını vacip kıldığı kanaatine dayandırır. Ebu Hanife ise; “Bu denklikten murat, nefsin en hızlı ve kolay şekilde öldürülmesidir. Buna
56 Bakara:179
57 Maide: 45
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göre ancak boynu kılıç ile vurulmak suretiyle kısas yapılır.” görüşündedir.58 Ebu Hanife görüşüne
delil olarak, Hz. Peygamberin “kısas ancak kılıçladır” ve “insanlara ateşle ancak ateşin rabbi azap
eder” hadislerini getirmiştir.59
Öldürme olayında önce uzuv tatili sonra öldürme gerçekleşmiş ise kısas nasıl uygulanacaktır? Şafi
mezhebine mensup ilim adamları ile Ebu Hanife der ki, önce yaralarsa yahut kulağını veya elini kesse, sonra da öldürürse aynı şey ona da uygulanır. Zira Yüce Allah şöyle buyurmuştur; “Biz onda onlara şunu yazdık cana can göze göz buruna burun ...” böylelikle onun başkasından aldığı aza ondan da
alınır. O başkasına ne yaptıysa onun gibisi ona da yapılır. Maliki mezhebine mensup âlimler ise derler
ki bunu yaparken müsle60 kastıyla yapmışsa ona da aynısı yapılır. Eğer böyle bir durum çarpışması
ve kendisini savunması esnasında yapılmış ise ve ondan sonra öldürmüşse kılıçla öldürülür.61
Ayetin; “...göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş, yaralar da bir birine kısastır...” ibaresinin
umumi olduğundan bahisle İbni Şubrume, sağ gözün sol göz karşılığında çıkartılabileceğini, bunun
aksinin de mümkün olacağını söylemiştir. Aynı şeyi sağ el ve sol el hakkında da söyler ve şöyle der;
“öğütücü dişe karşılık ön kesici diş, ön kesici dişe karşılık öğütücü diş alınabilir.” Bu görüşe muhalefet
edenler ise bunlar ümmetin bütün ilim adamlarıdır. Şöyle demektedirler; “eğer varsa sağ göze karşılık, sağ göz alınır ve rıza ile – olmadıkça – sağ göz bırakılıp, sol göze kısas uygulanarak alınmaz.”
Bu ise, bize yüce Allah’ın “göze göz” buyruğu ile kast edilenin, cinayeti işleyenden cinayetinin misli
organının alınacağını açıklamaktadır. Buna göre hiç bir durumda ayağa kısas uygulanması gerekirken, ele kısas uygulanması söz konusu olmadığı gibi, bir organ bırakılıp, diğerine kısas uygulamak
caiz değildir ve bu hususta hiç bir şüphe yoktur.62
Tek gözü gören birisinin sağlıklı birisinin gözünü çıkarması durumunda kısasın nasıl uygulanacağı
hususunda da görüş ayrılıkları vardır. Ömer, Osman ve Ali (r.a.), böyle bir kimseye kısas uygulanmayıp tam diyet ödeyeceğini kabul etmişlerdir. Ata, Said b. El Müseyyeb ve Ahmet b. Hanbel’de bu
görüştedir. Malik der ki; “dilediği takdirde kısas uygular ve onu kör bırakabilir. Dilediği takdirde de iki
gözü gören bir kimsenin diyeti olarak tam bir diyet alabilir.” Şafi, Ebu Hanife ve Es Sevri derler ki; ona
(yani tek gözü görmeyen bir caniye) kısas uygulanır.63
Kısasa Esas Olan Suçun İspatı
Kısas hükmünün uygulanabilmesi için muhakeme (ispat) hukuku açısından failin suçunun şüpheden
uzak bir şekilde ispat edilmesi gerekir. Aynı şekilde failin akıllı, buluğ çağına ermiş, suçunu işlerken
düşmanca duygular kast etmiş ve tasarlayarak yapmış olması şarttır. Bir de ceza ile suç arasında
eşitliği sağlamak mümkün olmalıdır.64 Eğer eşitliği sağlamak mümkün olmayacak ise kısas uygulanmaz. Mesela “insanın tenini ve etini yaralayıp ezme, kemiğini kırma veyahut da kendisinin ölümüne
sebebiyet vermesinden korkulan karın bölgesindeki yaralamalar gibi kısasın mümkün olmadığı hususlarda ise ‘erş’65 ve hâkimin kararı söz konusudur.”66 Günümüz ceza hukukunda suçun manevi
58 Fahruddin Er Razi, Tefsir-i Kebir, C.4, sh. 284, 1. Baskı, Akçağ Yayınları, Ankara, 1990
59 Fahruddin Er Razi, Tefsir-i Kebir, C.4, sh. 285, 1. Baskı, Akçağ Yayınları, Ankara, 1990
60 İşkence
61 İmam Kurtubi, El Camiu Li-Ahkami’l-Kur’an, C. 6, sh. 247, Buruc Yayınları, 2001 Kurtubi
62 İmam Kurtubi, El Camiu Li-Ahkami’l-Kur’an, C. 6, sh. 249, Buruc Yayınları, 2001 Kurtubi
63 İmam Kurtubi, El Camiu Li-Ahkami’l-Kur’an, C. 6, sh. 250, Buruc Yayınları, 2001 Kurtubi
64 Muhammed Ebu Zehra, İslam Hukukunda Suç ve Ceza, C.1, sh. 99, Kitabevi, İstanbul, 1994
65 Erş: tazminat
66 Fahruddin Er Razi, Tefsir-i Kebir C.9 sh 89 Akçağ Yayınları 1. Baskı 1990 Ankara

unsuru olarak isimlendirilen kast veya kastın özel bir şekli olan taammüt yok ise kısas cezası söz
konusu olamaz. Mesela öldürme kastının olmaması failin kullandığı aletin öldürmeye elverişli olmamasına rağmen ölümün meydana gelmesi halinde, diğer delillerle beraber öldürme kastının varlığı
tespit edilemiyorsa kısas cezası verilemez.
Suçun manevi unsuru olan kast tamamen failin ruh dünyasına aittir. Bu bakımdan tespiti hem zor hem
de önemlidir. Failin iç dünyasına girip onun kastının bulunup bulunmadığını tespit edemeyeceğimize
göre, failin kastını, failin dış dünyaya yansıyan; olay öncesi, olay esnası ve olay sonrası fiil ve sözlerinden tespit edebiliriz. Yine failin öldürme olayında kullandığı araç, maktuldeki darbe mahalleri, darbe
sayısı, aralarında bir husumet bulunup bulunmadığı hususları kastın tespitinde son derece önemlidir.
Özellikle adam öldürme suçunda faile verilip uygulanacak kısas cezasında muhakeme çok önemlidir.
Çünkü cezanın infazından sonra hatadan dönüş mümkün değildir. Bu bakımdan şüphe halinde kısas
düşer.67 Had cezalarında da durum böyledir.
Failin öldürme fiilinde kullandığı alet kılıç, kurşun, ok gibi öldürücü bir alet ise kişinin öldürmeyi taammüden veya kasten yaptığını gösterir. Buna karşılık kullanılan alet genelde öldürmeyen bir nesne ise
yâda adam öldürmek için yapılmamış ise bunun neticesi olan öldürme hem madden (biçim itibariyle)
hem de manen (soyut olarak) kısas cezası gerektirmez. Kişinin bu aletle öldürme niyeti olduğuna
karineler bulunursa, alet öldürücü olsa bile fıkıh bilginleri arasında ihtilaf ve değişik görüş olmakla
birlikte yine de kısas gerektirmez.68
Şayet ölüm olayında failin kastı yoksa yani kusurla ölüme sebep olunmuş ise; “... Kim bir mümini
‘hata sonucu’ öldürürse, mümin bir köleyi özgürlüğüne kavuşturması ve ailesine teslim edilecek bir
diyeti vermesi gerekir. Onların (bunu) sadaka olarak bağışlamaları başka. Eğer o, mümin olduğu
halde size düşman olan bir topluluktan ise, bu durumda mümin bir köleyi özgürlüğe kavuşturması
gerekir. Şayet kendileriyle aranızda anlaşma olan bir topluluktan ise, bu durumda ailesine bir diyet
ödemek ve bir mümin köleyi özgürlüğe kavuşturmak gerekir. (Diyet ve köle özgürlüğü için gereken
imkânı) Bulamayan ise, kesintisiz olarak iki ay oruç tutmalıdır. Bu, Allah’tan bir tövbedir. Allah bilendir,
hüküm ve hikmet sahibidir.”69 Hükmü gereğince kısas uygulanmaz.
Köle azat edilmesi hususu gönümüzde nasıl olacaktır? Köle azat etmenin Müslüman topluma bir
tazminat olduğu, zira ölen şahıs Müslüman değil ise köle azat etmek gerekmeyeceği ifade edilmiştir.70
Bu noktadan hareketle günümüzde kısas hükmünün uygulanması durumunda köle azadına denk bir
tazminat hesap edilerek failin bu tazminatı Müslüman topluma ödemesine hükmedilebilir.
Fiil ehliyeti noksan olan yâda bulunmayanların (mükellef olmayanların) fiilleri neticesi meydana gelen
ölüm için “hata benzeri” ölüm denilmiştir. Ölüme sebep olan kişi fiil ehliyetine sahip değilse mesela
çocuk yâda akıl hastası ise diyet ödemek zorundadır. Ehliyeti noksan olan yada olmayanın yeterli mal
varlığı yoksa diyet beytülmalden ödenir.71 Bu durum, İslam devletinin ehliyeti bulunmayan tebaasına
veya ölen tebaasına sahip çıkma sorumluluğu olarak ifade edilebilir. Modern hukukta ise devletin
kusursuz sorumluluğu olarak ifade edilmektedir.
67 Muhammed Ebu Zehra, İslam Hukukunda Suç ve Ceza, C.1, sh. 91, Kitabevi, İstanbul, 1994
68 Muhammed Ebu Zehra İslam Hukukunda Suç ve Ceza C.1 sh 100 Kitabevi İstanbul 1994
69 Nisa: 92
70 Muhammed Ebu Zehra, İslam Hukukunda Suç ve Ceza, C.1, sh. 100, Kitabevi, İstanbul, 1994
71 Muhammed Ebu Zehra, İslam Hukukunda Suç ve Ceza, C.1, sh. 101, Kitabevi, İstanbul, 1994
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“İslam hukukunda yanılarak öldürmenin cezası hafifletilmiş diyettir. Bu durumda İslam hukukçularından hiç birisi, kasıtlı öldürme halinde öne sürdükleri diyetle birlikte tâzir cezasının gerekeceği görüşünü tekrar etmemişlerdir,”72 “Yanılarak yaralama halinde ise verilecek ceza ya diyet yahut yarı diyet
veya hükumettir.”73
İspat hukuku söz konusu olunca en azından suçun iki ana unsurundan kısaca bahsetmekte yarar vardır.
Zira bu unsurlar olmadan suçun gerçekleşmiş kabul edilmesi ve faile ceza verilmesi mümkün olmaz.
Suçun Maddi Unsuru
aa) Hareket
bb) Netice
cc) İlliyet Bağı
Hareket neticeyi meydana getiren fiildir. Netice ise ceza hukuku normunun suç olarak tavsif ettiği
olaydır. İlliyet bağı ise suç hareketi ile netice arasındaki bağlantıyı ifade eder. Suçun tamamlanabilmesi için suç hareketinin neticeyi meydana getirmiş olması gerekir. Hareket ile netice arasında bir
neden sonuç ilişkisinin bulunması gerekir. Eğer bu neden sonuç ilişkisi yok ise illiyet bağının koptuğu
ve failin suç hareketinin neticeyi meydana getirmediği kabul edilir.
İlliyet bağı kesildiğinde fail fiilinden sorumlu tutulur ancak neticeden sorumlu tutulmaz.74 Mesela
birinci fail mağduru kan kaybından ölecek şekilde yaraladıktan sonra ikinci fail silahla kafasına
ateş ederek öldürmüş ise birinci fail öldürmeye teşebbüs veya yaralamadan, ikinci fail ise ölümden
sorumlu olacaktır.
Suçun Manevi Unsuru
aa) Tasarlama
bb) Kast
cc) Muhtemel Kast
dd) Taksir
Suçun manevi unsurunu kısaca, suç fiilini işleme iradesi olarak tanımlayabiliriz. Bu tanım yukarıda
manevi unsur olarak karşımıza çıkan dört durumu da kapsar. Bu bakımdan daha kapsayıcıdır. Eğer
manevi unsur suç işleme iradesi olarak tanımlanırsa bu durumda yalnızca tasarlama ve kastı kapsar.
Muhtemel kast ve taksiri ise kapsamaz. Değişik bir ifade ile fail; mesela adam öldürme fiilinde öldürme fiilini iradi olarak yaparken, ölüm sonucunu da öngörmüş ve istemiş ise duruma göre tasarlama ve
kasttan bahsedilir. Yalnızca fiili iradi olarak işlemiş ancak ölüm neticesini öngörememiş ise taksirden
bahsedilir. Ölüm neticesini öngörmüş ancak gerçekleşmemesi için hiç bir tedbir almamış, gerçekleşmesine göz yummuş ise bu durumda muhtemel kasttan bahsedilir.

72 Abdul Kadir Udeh, İslam Ceza Hukuku ve Beşeri Hukuk, C.1, sh. 360, İhya Yayınları, İstanbul, 1976
73 Abdul Kadir Udeh, İslam Ceza Hukuku ve Beşeri Hukuk, C.1, sh. 361, İhya Yayınları, İstanbul, 1976
74 Muhammed Ebu Zehra, İslam Hukukunda Suç ve Ceza, C.1, sh. 478, Kitabevi, İstanbul, 1994

Modern ceza hukukundaki adam öldürme suçunun manevi unsuru hususunda; tasarlayarak öldürme,
kast, olası kast, bilinçli taksir ve basit taksir kavramları üzerinde kısaca şu izahı yapabiliriz.
a) Tasarlayarak (taammüden) öldürme: Bu durumda failin yoğun bir öldürme iradesi ve öldürmek için
plan yapması söz konusudur. Taammüt failin uzun zamana sâri öldürme düşüncesi ve öldürme için
plan yapması ile kasttan ayrılır.
b) Kast: Kastta da failin öldürme iradesi mevcuttur. Bu irade ile fail suçun maddi unsuru olan öldürme fiilini icra etmektedir. Ancak uzun zamana sâri bir öldürme planı yoktur. Bu yönüyle tasarlayarak
öldürmeden ayrılır.
c) Olası Kast: Failin ölüm neticesini öngörmesine rağmen hiç bir önlem almadan fiiline devam etmesi
iradesidir. Mesela bir kişi hasmını öldürmek üzere ateş ettiğinde onun yanında bulunan kişinin öleceğini de öngörür. Ancak onun ölmemesi için hiçbir tedbir almaz, fiiline devam ederse olası kast ile
hareket ettiği kabul edilir.
d) Bilinçli Taksir: Failin ölüm neticesini öngörüp, ölümün olmaması için tedbir alarak fiili yapma iradesidir. Mesela araçlara kırmızı ışık, yayalara yeşil ışık yanmaktayken sürücünün becerisine güvenerek
kırmızı ışıkta geçme iradesidir. Bu fiil nedeniyle fail, bir yayanın ölmesi halinde bilinçli taksirle ölüme
sebep olmaktan mahkûm olacaktır.
e) Taksir: Neticenin öngörülmeyerek fiilin icra edilme iradesidir. Basit taksir olarak da isimlendirilmektedir.
Kısas suçlarında suçun manevi unsuru münhasıran kasttır. Yani kast olmadan kısas söz konusu
olmaz. Diğer bir ifade ile suç fiili taksir ile işlenmiş ise faile (mahkûma) kısas uygulanmaz. Duruma
göre diyet veya tâzir veya her ikisi birden uygulanır. Bir suçta kast karşımıza (özellikle adam öldürme
suçlarında) tasarlama (planlama) veya ani kast olarak çıkabilir. Adam öldürme suçlarında maktulün
velisinin affı söz konusu değilse katil (mahkûm) kısasen öldürülecektir. Bu durumda kastın tasarlama
veya ani kast şeklindeki niteliğinin bir önemi yoktur. Adam öldürme suçunda maktulün velisinin katili
kısas bakımından affı söz konusu ise diyetin tespiti ve tâzir cezasının belirlenmesinde kastın niteliği
göz önünde bulundurulursa daha adil bir sonuca varılabilir. Adam öldürme dışındaki kısas gerektiren
suçlarda da durum böyledir.
Öldürmeye Teşebbüs Suçunda Kısas Cezası
Öldürme suçunda, maktulün velisinin affı gerçekleşmemiş ise mahkûmun kısasen ölümle cezalandırılacağı kesindir. Öldürmeye teşebbüs suçunun işlenmesi durumunda faile nasıl bir ceza verilecektir?
Bilindiği gibi adam öldürmeye teşebbüs suçunda fail hasmını öldürmek için öldürme kastı ile suçun
maddi unsuru olan öldürme fiilini icra eder. Ancak failin elinde olmayan sebeplerle ölüm neticesi
gerçekleşmez. Öldürmeye teşebbüs halinde faile nasıl ceza verileceği sorusunu iki ihtimale göre
cevaplandırmak gerekir.
Birinci olarak öldürmeye teşebbüs halinde failin icra ettiği fiil mağdurda kısasın uygulanmasını gerektirir bir netice meydana getirmiş ise kısas uygulanacaktır.75 Mesela bu fiil neticesinde mağdurun kolu
kopmuş ise mağdurun affetmemesi halinde mahkûmun kolu kesilerek kısas uygulanacaktır. Kısası
gerektirmeyen veya kısasın mümkün olamayacağı bir netice meydana gelmiş ise diyet cezası verilecektir. Ebu Hanife, İmam Şafi ve Ahmed İbn Hanbel bu durumda ayrıca tâzir cezası verilmemesi
75 Abdul Kadir Udeh, İslam Ceza Hukuku ve Beşeri Hukuk, C.1, sh. 358, İhya Yayınları, İstanbul 1976
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gerektiği görüşündedirler. Ancak bu üç imam umumun (kamunun) menfaati gerektiriyorsa tâzir cezası
verilebilir demektedirler. İmam Malik ise diyet cezasıyla birlikte tâzir cezasını da gerekli bulmaktadır.76
İkinci olarak öldürmeye teşebbüs fiili nedeniyle mağdur üzerinde kısası gerektiren bir sonuç oluşturmamış ise kısas uygulanmayıp tâzir cezası verilecektir.
Aynı Din Mensubu Olmayanlar Arasında Kısas
Müslüman olan ile Müslüman olmayan birisi arasında kısasın uygulanıp uygulanmayacağı konusunda da farklı görüşler ileri sürülmüştür.
Ebu Hanife ve başkaları bu ayeti kerimeyi delil diye ileri sürerek şöyle demişlerdir: Zimmi karşılığında
Müslüman öldürülür. Çünkü bu da “cana can” demektir.77 Kanaatimizce bu yorum hem ayetin lafzına
ve ruhuna hem de kanun önünde eşitlik ilkesine daha uygundur.
Ayrıca bu görüşe Nisa suresinin 105 ve devam78 eden ayetlerinin de delil teşkil edeceğini söyleyebiliriz. Bu ayetlerin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmak için yine ayetlerin nüzul sebeplerini zikrederek ayetler üzerinde düşünmek gerekmektedir.
Ensar’dan Katade bin Numan ve amcası Rufaa, Resululah ile beraber birçok muharebelere iştirak
etmişlerdi. Bir gün Rufaa’nın zırhı çalınır. Bütün şüpheler Ensar’dan Beni Ubeyrik ailesinden bir adamın üzerinde toplanır. Zırh sahibi Rufaa Resullah’a müracaatla şöyle der; “Tama İbni Ubeyrik benim
zırhımı çaldı”79
Hırsız zırh sahibinin Resulullah’a başvurduğunu duyunca zırhı hemen Zeyd İbni Semin isimli bir
Yahudi’nin evine gizlice bırakır. Kabilesi fertlerine de zırhı gizlediğini, falancanın evine habersizce bıraktığını söyler. Bunun üzerine kabilesinden bir grup Resulallah’a gelerek şu iddiayı serdederler; “Ey
Allah’ın nebisi, bizim arkadaşımız kendisine atfedilen suçtan müberradır. Biz yakinen biliyoruz ki zırhı
Zeyd İbni Semin çalmıştır.” Tama İbni Ubeyrik’in akrabaları, Katade bin Numan ve amcası tarafından
kabile fertlerinin bazılarının hırsızlıkla suçlandıklarını, hiç bir delil ve ispat karinesi olmadan böyle bir
töhmette bırakıldıklarını Resulullah’a arz etmişlerdi.
Katade der ki; “Resulullah’a vardım. Ona bu mevzuyu anlatmak istiyordum ki Resulullah şöyle dedi:
“Müslüman olduklarını itiraf eden ve ehli salahtan oldukları söylenen bir aileyi hırsızlıkla suçlamış,
delilsiz ve ispatsız onları töhmet altında bırakmışsın.” Katade duygularını sonradan şöyle ifade eder:
“Bu söz üzerine Resulullah’ın yanından ayrıldım. Keşke malımın kalan kısmı da elimden çıksaydı da
bu hususta Resulullah ile konuşmasaydım. Sonra bana amcam Rufaa geldi ve ey kardeşim oğlu sen
ne yaptın dedi. Ona Resulullah’ın bana söylemiş olduğu sözleri naklettim. Allah müsteandır80 diye
cevap verdi.” Aradan çok zaman geçmedi ki şu mealdeki ayetler nazil oldu:81 “Şüphesiz, Allah’ın
sana gösterdiği gibi insanlar arasında hükmetmen için Biz sana kitabı hak olarak indirdik. (Sakın)
Hainlerin savunucusu olma.”82 Zikredilen olaydan anlaşılacağı üzere; Hz. Muhammed, elinde hiç bir

76 Mevahb’ül – Celil, C.6, sh. 247, ( aktaran Abdul Kadir Udeh, İslam Ceza Hukuku ve Beşeri Hukuk, C.1, sh. 358, İhya Yayınları, İstanbul, 1976)
77 İmam Kurtubi, El Camiu Li-Ahkami’l-Kur’an, C. 6, sh. 246, Buruc Yayınları, 2001
78 Nisa suresi 105-114. ayetler
79 Bir rivayette adamın ismi Beşir ibni Ubeyrik olarak da nakledilir.
80 Kendisinden yardım beklenen, yardım istenen
81 Seyyid Kutub, Fizilalil Kuran, C. 3, sh. 429 vd.
82 Nisa: 105

delil bulunmadığı halde namaz ehlinden olduğu ifade edilen birisini suçladığı için Katede Bin Numan’ı
üzecek ağır hitapta bulunmuştur. İlginçtir, bu tutumu nedeniyle ayet de Efendimiz’e karşı güçlü bir
hitap kullanmakta ve hemen ondan sonra gelen ayette ise: “Ve Allah’tan bağışlanma dile. Gerçekten
Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.”83 hitabıyla Peygamber’i tövbeye davet etmiştir. Daha sonra gelen
ayette Allah, Peygamberin şahsında müminlere ve hatta bütün insanlara; “Kendi nefislerine ihanet
edenlerden yana mücadeleye girişme. Hiç şüphesiz Allah, ihanette ilerlemiş günahkârı sevmez.”84
şeklinde hitapta bulunuyor. Zira gerçekten hırsızlık ve ardından iftira eden kişi önce kendi nefsine
ihanet etmektedir, sonra suçun mağduruna ve sonra da topluma...
Mezkûr olayda hırsızlık ve iftira suçlarını işleyen, akrabalarını da bu suçunu gizlemeye alet etmeye
çalışmıştır. Talebi üzerine akrabaları, Allah resulüne gelerek; “Ey Allah’ın resulü arkadaşımız bu isnattan müberradır” demişlerdir. Bu suçu, suçsuz bir Yahudi’nin üstüne atmak üzere konuşup anlaşmışlardır. Bunun için ayet; “Onlar, insanlardan gizlerler de Allah’tan gizlemezler. Oysa O, kendileri,
sözden (plan olarak) hoşnut olmayacağı şeyi geceleri düzenleyip kurarlarken, onlarla beraberdir.
Allah, yaptıklarını kuşatandır.”85 hitabıyla planlarını ve suçlarını açığa çıkarmıştır. Devamla, “İşte siz
böylesiniz; dünya hayatında onlardan yana mücadele ettiniz. Peki, kıyamet günü onları Allah’a karşı
savunacak olan kimdir? Ya da onlara vekil olacak kimdir?”86 buyrulmuştur. Ayetlerin nüzul sebebi olan
mezkûr olaya bakıldığında bu hitabın suçlunun akrabalarına yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü
onlar akrabalarının suçlu olduğunu bile bile onu korumaya çalışmışlardır. Ayet bu şekilde, asabiyet
veya inanç bağı nedeniyle adaletin örselenmemesi gerektiğini de vurgulamaktadır. Gerçekten suçlunun ve akrabalarının gizlice anlaşarak bu suçu örtmeye çalışmalarında kendileri veya toplum için bir
yarar yoktur. Zira Allah (c.c.): “Onların gizlice söyleşmelerinin çoğunda hayır yok. Ancak bir sadaka
vermeyi veya iyilikte bulunmayı ya da insanların arasını düzeltmeyi emredenlerinki başka. Kim Allah’ın rızasını isteyerek böyle yaparsa, artık ona büyük bir ecir vereceğiz.”87 buyurmaktadır.
Bir suç işlendikten sonra suç işleyen için suçtan kurtulmanın en iyi yolu hakka rücu etmektir. Bunun
dışında bir yolla suçtan kurtulmaya çalışmak ikinci bir suç işlemeye yol açacaktır. Nihayet mezkûr
olayda işlenen hırsızlık suçundan kurtulmak için iftira suçu da işlenmiştir. Bu durum ayette; “Kim bir
hata veya günah kazanır da sonra bunu bir suçsuza yüklerse, gerçekten o, böyle bir yalan (bühtan)ı
ve apaçık bir günahı yüklenmiştir.”88 Şeklinde ifade buyrulmuştur.
Esasen suçlunun akrabaları Allah Resulü’ne gelip; “bizim akrabamız müsnet suçtan müberradır”
diyerek Allah Resulü’nü de adaletten uzaklaştırmak istediler. Bunun içindir ki Allah, resulüne hitaben:
“Eğer Allah’ın fazlı ve rahmeti senin üzerinde olmasaydı, onlardan bir grup, seni de saptırmak için
tasarı kurmuştu. Oysa onlar, ancak kendi nefislerini saptırırlar ve sana hiçbir şeyle zarar veremezler.
Allah, sana kitabı ve hikmeti indirdi ve sana bilmediklerini öğretti. Allah’ın üzerinizdeki fazlı çok büyüktür.”89 Buyurmuştur.
Ayrım yapılmadan adaletin önemini çok güçlü vurgulayan ayetlerden birisi de: “Ey iman edenler, kendiniz, anne babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa, Allah için şahitler olarak adaleti ayakta tutun.
83 Nisa: 106
84 Nisa: 107
85 Nisa: 108
86 Nisa 109
87 Nisa: 114
88 Nisa: 112
89 Nisa: 113
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(Onlar) ister zengin olsun, ister fakir olsun. Çünkü Allah onlara daha yakındır. Öyleyse adaletten dönüp hevanıza uymayın. Eğer dilinizi eğip büker (sözü geveler) ya da yüz çevirirseniz, şüphesiz Allah,
yaptıklarınızdan haberi olandır.”90 ayetidir.
Zikrettiğimiz bu ayetlerde, fail veya mağdurun kimliğine, inancına, tabiiyetine bakılmadan adaletin
tesisinin emredildiği kanaatindeyiz. Mutlak hakikati ise ancak Allah bilir.
Müslüman olmayana karşılık Müslüman’ın kısasen öldürülemeyeceği görüşü ise “kâfire karşılık Müslüman öldürülmez”91 hadisine dayandırılır. Bu görüşün genel kanaat olduğu da ifade edilmiştir.92
Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai Ali (ra) şöyle sorulduğunu rivayet etmektedirler: “Resulullah (sav) sana
özel olarak bir şey tahsis etti mi? Hz. Ali hayır şu sahifede bulunan müstesna dedi ve kılıcının kınında bulunan bir yazılı belge çıkardı. Onda şunlar yazılıydı: ‘müminlerin kanları birbirine denektir.
Onlar kendilerinin dışındakilere karşı tek bir eldir. Hiçbir Müslüman bir kâfire karşılık öldürülmez ve
ahid sahibi de (eman) altında iken öldürülmez.’”93 Bu hadisin kapsamının daha geniş olduğu; “Onlar
kendilerinin dışındakilere karşı tek bir eldir” ve “ahid sahibi de (eman) altında iken öldürülmez” ibarelerinden anlaşılmaktadır. Ve hatta Hadisin; “ahid sahibi de (eman) altında iken öldürülmez” cümlesinden Müslümanlar ile ahid halinde olan gayrı Müslimlerin hukuklarının Müslümanların güvencesi
altında olduğu anlaşılmaktadır. Hadisin daha iyi anlaşılabilmesi için hangi olay üzerine söylendiğinin
bilinmesinde yarar vardır.
Bu hadise karşılık Rabia ve İbnül Beylemani’den rivayet edilen Hayber’in fethedildiği gün peygamberin kâfir bir kimseye karşılık Müslüman bir kimseyi kısasen öldürdüğü rivayetinin munkati olduğunu ayrıca, ibni Ömer’den O Peygamberden merfu olarak rivayet edilmekle birlikte zayıf bir hadis
olduğunu Kurtubi ifade etmektedir.94 Darakutni İbnül Beylemani’nin hadis rivayetinde zayıf bir kimse
olduğunu da ayrıca ifade etmiştir.
Kurtubi bu hususta, Buhari’nin naklettiği; “kâfire karşılık Müslüman öldürülmez” hadisinden başka
sahih bir hadis olmadığını; bu hadisin, ayetin genel kapsamını ve yine “cana karşılık can” buyruğunun
genel kapsamını tahsis ettiğini belirtmektedir.95
Bütün bu hususlar değerlendirilerek tek başına mezkûr hadisten hareketle Müslümanın, Müslüman
olmayana karşı kısas edilemeyeceği kanaatine varmak zordur. Bu durumda ayetin “cana can” vurgusu meselenin anlaşılmasında iyi bir çıkış noktasıdır.
Zımmınin malını çalan bir Müslümanın eli kesilir. İşte bu zımmınin malının Müslümanın malına eşit
olduğunun delilidir. Bu aynı zamanda zımminin kanının Müslümanın kanına eşit olduğuna da delildir.96
Ayetin okunuşu konusunda da ilmi tartışmalar yapılmıştır. Bu hususta kuvvetli bir rivayeti zikretmekle iktifa edelim. Ebu Ubeyd der ki; bize Haccac Harundan nakletti, Harun Abbad Bin Kesirden,
90 Nisa: 135
91 Buhari, Diyat 24, 31, Ebu Davud Diyat 11 Cihad 147, Tirmizi Diyat 16, Nesai Kasame 9, Darakutni III 98
92 İmam Kurtubi, El Camiu Li-Ahkami’l-Kur’an, C. 2, sh. 496, Buruc Yayınları, 2001
93 Ebu Davud, Diyat 11, Nesai Kasame 9,13, Müsned I119, 122, Ayrıca Buhari ilim 39, Diyat 24,31, Ebu Cihad 147 Tirmizi Diyat 16, Ayrıca
İmam Kurtubi El Camiu Li-Ahkami’l-Kur’an C. 6 sh. 246 Buruc Yayınları 2001 Kurtubi
94 İmam Kurtubi, El Camiu Li-Ahkami’l-Kur’an, C. 2, sh. 496, Buruc Yayınları, 2001
95 İmam Kurtubi, El Camiu Li-Ahkami’l-Kur’an, C. 6, sh. 497, Buruc Yayınları, 2001
96 İmam Kurtubi, El Camiu Li-Ahkami’l-Kur’an, C. 6, sh.495, Buruc Yayınları, 2001

O, Akil’den, O Ez- Zuhri’den, O Enes’ten Peygamber (as)’in “biz onda onlara şunu yazdık: cana
can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş, yaralar da bir birine kısastır” diye okuduğunu
rivayet etmişlerdir.97
Kurtubi mezkûr eserinde okunuş farklarını tek tek zikrederek her birine göre ayetin manasını zikretmiştir. Hangi okunuşla okunursa okunsun ayetin temel anlamı değişmemektedir. Ancak El cüruhu
(yaralar) kelimesini merfu (ötre) olarak okuyan kimseler ise kendisinden önceki buyruklardan kat
(kesme) ve yeni bir cümle başlangıcı olarak bu şekilde okurlar. Adeta Müslümanlar özel olarak bununla emrolunmuş ve bundan önceki buyruklar ile karşı karşıya bırakılmamışlar gibi bir mana ifade
eder.98 Bu okunuşta Müslümanlar açısından hüküm daha farklı anlaşılmaktadır.
Kısasta Denklik Sorunu
Kısasta denklik sorunu başlı başına bir tartışma konusudur. Kısas hükmündeki; “...Özgüre karşı özgür, köleye karşı köle ve dişiye karşı dişi...”99 ve “...Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak,
dişe diş ve (bütün) yaralara (karşılık da) kısas vardır...”100 ibareleri nasıl anlaşılıp uygulanacaktır?
Ayetin lafzından hareketle fail (hükümlü) maktul veya mağdurun statülerinin, cinslerinin hiç bir önemi
yoktur, statü ve cinse bakılmaksızın kısas uygulanır denebilir mi? Konu müfessirler ve İslam hukukçuları tarafından bütün ayrıntılarıyla tartışılmıştır.
Ayetin nüzul sebebi ve nüzul zamanındaki Yahudilerin, Hıristiyanların ve Arapların kısas hususundaki yanlış uygulamaları tam olarak bilinince ayetin “...Özgüre karşı özgür, köleye karşı köle ve dişiye
karşı dişi...” ibareleriyle köleye karşı bir özgürün kısasen öldürülemeyeceği vs değil, tam aksine,
köleye karşı özgürün kısasen öldürülmek istenmesi veya bunun gibi kendilerini daha şerefli kabul
edenlerin kendilerinin kölesine karşı katil tarafın hürünü veya birden fazla insanını kısas fikirlerinin
reddedildiği anlaşılmaktadır.
Ayetin manayı muhalifinden hüre karşılık kölenin, dişiye karşılık erkeğin kısas edilemeyeceği sonucu
çıkarılamaz. “Özellikle hür hüre, köle köleye, dişi dişiye, yani bir hür bir hürü, bir köle bir köleyi, bir
dişi bir dişiyi öldürdüğü zaman, öldürülen hür karşılığında o katil hür, öldürülen köle karşılığında o
katil köle, öldürülen dişi karşılığında o katil dişi, kısaca her öldürülen kimsenin karşılığında kendi
katili aynı şekilde öldürülür. Bu öldürme yeterli bir kısas olur. Cahiliye devri âdeti gibi şeref ve kıymet
davasıyla katilden başkasının öldürülmesine kalkışılmaz. Bu kayıtlar, ayetin nüzul sebebi olan olayda
olduğu gibi, katilden başkasının öldürülmesinden kaçınılması içindir. Bundan başka bir mefhumu muhalifi kastedilmiş olmadığında ittifak vardır. Hanefilerce zaten mefhumu muhalif delil yerinde geçerli
değildir. Ancak siyak gibi açık bir karine bulunursa o başka. O zaman da mefhumu muhalif, kelimeyi
tevhitte olduğu gibi, mana sayısına dahil olur. Burada da bu türden olmak üzere nüzul sebebi karinesi ile katilden başkasının öldürülmemesi hakkında mefhumu muhalifi geçerli olabilirse de başkası
hakkında söz söylenmemiş olur. Hürün köleye, erkeğin dişiye karşılık ve bunun aksi olarak kısas edilebilmelerini yasaklamaz. Bunun için dişinin erkek, erkeğin dişi karşılığında kısas yoluyla öldürüleceği
imamlar arasında üzerinde ittifak edilmiş bir husustur. Bunu teyit ve açıklamak üzere Maide Suresindeki kısas ayetinde “cana can” buyurulmuş ve bununla kısasta aranan benzerlik ve eşitliğin nefis ve
can benzerliği olduğu gösterilmiştir. Yaşam hakkı herkes için eşittir. Kısas bu eşitliğe dayanmaktadır.”101
97 Ebu Davud, Haruf 3976 ve 3977 nolu hadisler, Tirmizi Kıraat 1. İmam Kurtubi, El Camiu Li-Ahkami’l-Kur’an, C. 6, sh. 248, Buruc Yayınları, 2001
98 Görüş Kufeliler ile Es-Sevri (Aktaran; İmam Kurtubi, El Camiu Li-Ahkami’l-Kur’an, C. 6, sh. 249, Buruc Yayınları, 2001
99 Bakara:178
100 Maide: 45
101 Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kuran Dili, C. 1, sh. 602, Eser Neşriyat ve Dağıtım
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Bu konuyu şu başlıklar altında incelemek konunun daha iyi anlaşılması açısından isabetli olacaktır.
1- Kadın ile Erkek Arasında Kısas
El Hakem, Ali ile Abdullah b. Mesud’dan (r.a.) şöyle dediklerini rivayet etmektedir. Erkek bir kadını
kasten öldürecek olursa kadına karşılık kısasen öldürülür. Hz. Ali’den yapılan bir başka rivayet daha
vardır. Rivayeti yapan Eş Şabi’dir. Rivayet: “Hz. Ali ile Hasan-ı Basri derler ki bir erkek, bir kadını
öldürdüğü takdirde öldürülen kadının velileri istedikleri takdirde katili öldürür, buna karşılık katilin
velilerine yarım diyet öderler. Diledikleri takdirde onun öldürülmesini istemez, hayatta kalır ve ondan
kadının diyetini alırlar. Buna karşılık bir kadın bir erkek öldürürse öldürülen erkeğin velileri kadını
öldürmek istedikleri takdirde kadını öldürür ve yarım diyet alırlar aksi takdirde öldürülen adamlarının
diyetini alır ve kadına kısas uygulamayıp hayatta bırakırlar.” şeklindedir. Rivayetin sahih olmadığını
Kurtubi; “Bunu Eş Şabi Hz. Aliden rivayet etmekle birlikte sahih değildir. Çünkü Eş Şabi Hz. Ali ile
karşılaşmamıştır.”102 şeklinde belirtir. Hz. Ali’den yapılan bu iki rivayetin birbiriyle çeliştiği göz önüne
alındığında Kurtubi’nin eleştirisi bu yönden de haklılık kazanmaktadır.
Bu görüşün erkeğe verilen sorumlulukla uygun düştüğü düşünülecek olsa da, ayette geçen “cana
can” hükmüne uygun olmadığı açıktır. Sonuç itibariyle çok zayıf bir görüştür.
Kısas hükmü kapsamında İslam âlimleri erkeğin kadına karşılık, kadının da erkeğe karşılık öldürüleceği hususunda icma etmişlerdir. Cumhur ayrıca rücu yoluyla her hangi bir şeyin alınacağı görüşünü
kabul etmezler.103
Hammad Bin Ebu Süleyman ile Ebu Hanife şöyle demektedir; öldürme dışında kadınla erkek arasında kısas yoktur. Sadece öldürmelerde kısas vardır.104 Kurtubi bu görüşü; “...öldürmelerde kısas
olduğuna göre yaralamaların da buna ilhak edilerek, onlarda da kısasın söz konusu olması öncelikle
gereklidir.” Beyanıyla eleştirmiştir.105
2- Çocuk ve Büyük Arasında Kısas
Ayetteki “cana can” hükmünün canlar arasında bir denkliği ifade ettiğini söylememiz gerekir. Canlar
arasında yapılan ayrımların cahiliye dönemine ve anlayışına ait olduğunu ayetin nüzul sebebi ile ilgili
rivayetler de ortaya koymaktadır. “Cana can” ibaresinden hareketle küçük çocuk ile büyük olanın
canlarının denk olduğunu da âlimler icma ile kabul etmektedirler.106
3- Baba İle Oğul Arasında Kısas
Baba ile oğul arasında bir öldürme gerçekleştiğinde kısasın uygulanıp uygulanmaması hususunda
farklı görüşler ileri sürülmüştür. Babanın oğlunu öldürmesi halinde kısas uygulanmayacağını ifade
edenler olmuştur. “Malik İbn Nafi ve İbn Abdil Hakem ise babanın oğula karşılık öldürüleceğini söylemektedir. İbnu’l Münzir şöyle der; kitap ve sünnetin bu konudaki buyruklarının zahiri dolayısıyla bizde
bu görüşteyiz. Kitabın zahir buyruğu yüce Allah’ın; ‘öldürülenler hakkında üzerinize kısası yazıldı.
Hür kimse hür ile, köle köle ile dişi dişiyledir.’ Sünnetin zahir buyruğuna gelince Resulullah’dan (sav)
sabit olan şu hadisi şeriftir: ‘Müminlerin kanları birbirine denktir’ babanın bu ayeti kerimenin genel
kapsamı dışına çıkarılmasını gerektiren sabit bir haber bilmiyoruz.”107
102 İmam Kurtubi, El Camiu Li-Ahkami’l-Kur’an, C. 6, sh.497, Buruc Yayınları, 2001
103 İmam Kurtubi, El Camiu Li-Ahkami’l-Kur’an, C. 2, sh. 498, Buruc Yayınları, 2001
104 İmam Kurtubi, El Camiu Li-Ahkami’l-Kur’an, C. 2, sh. 498, Buruc Yayınları, 2001
105 İmam Kurtubi, El Camiu Li-Ahkami’l-Kur’an, C. 2, sh. 498, Buruc Yayınları, 2001
106 İmam Kurtubi, El Camiu Li-Ahkami’l-Kur’an, C. 2, sh. 497, Buruc Yayınları, 2001
107 İmam Kurtubi, El Camiu Li-Ahkami’l-Kur’an, C. 2, sh. 500, Buruc Yayınları, 2001

Babanın çocuğu, aynı şekilde efendinin köle üzerinde sahip olduğu hakların mutlak hak olmadığı,
esasen hepsinin Allah’ın kulları olduğu yani çocuk ve kölenin aynen baba ve efendi gibi Allah’ın
kulları olduğu açıktır. Üstünlük ise; “Ey insanlar, gerçekten, Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık
ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler kıldık. Şüphesiz, Allah katında sizin en üstün
olanınız, takvaca en ileride olanınızdır. Şüphesiz Allah, bilendir, haber alandır.”108 Hükmü mucibince
ancak takva iledir. Bu bakımdan kısas bakımından babanın çocuğuna veya efendinin köleye hiç bir
üstünlüğü yoktur.
“El Kiya Et Taberi tarafından Osman el Betti’den oğluna karşılık babanın öldürüleceği görüşü nakledilmiştir. Çünkü kısasa dair buyrukların genel ifadeleri bunu gerektirmektedir. Buna benzer bir rivayet
İmam Malik’ten de gelmiştir. Muhtemelen her ikisi de Kuran’ı Kerim’in genel buyrukları karşısında
ahad haberleri kabul etmezler.”109
Kurtubi de babanın oğlunu kasten öldürmesi veya ihmali davranışla kasten öldürmesi (ölünceye kadar aç ve susuz bırakmak) durumunda kısas yapılması gerektiğini ifade etmiştir.110 Müfessir burada
üç fiil zikretmiştir. Birincisi yatırıp kesmek, ikincisi ölünceye kadar aç ve susuz bırakmak, üçüncüsü
ise hedef edinmek. Dikkat edildiğinde birinci ve üçüncü hareketler icrai öldürme fiilleridir. İkincisi ise
ihmali davranışla (yiyecek ve içecek vermemek) öldürme fiilidir. Hüküm değişmez hepsinde de kasten öldürme söz konusudur.
Bu hususta “baba oğula karşılık öldürülmez” şeklinde bir hadis rivayet edildiği ancak bu rivayetin batıl
olduğu ifade edilmiştir.111
4- Köle ile Hür Arasında Kısas
Bu konuya girerken belirtmemiz gerekir ki köle konusu başlı başına incelenmesi gereken önemli bir
konudur. Zira İslam köle kavramına ve kurumuna nasıl bakar? Bu konudaki hükümleri ve hedefleri
nelerdir? Sorularının cevabı önemlidir. Ne var ki bu konunun tafsilatına girilmesi bu çalışmanın kapsamını aşacaktır. Ancak şu hususu önemle ifade etmemiz gerekir ki, ayetlere ve Hz. Muhammed’in
(s.a.v.) uygulamalarına baktığımız zaman; İslam’ın bir yandan kölelik kurumunu tamamen kaldırmayı
hedeflediğini, buna ilişkin hükümler vazettiğini, bir yandan da mevcut köleleri hür ile eşitlediğini görürüz. Zira; “Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz iyilik değildir. Ama iyilik, Allah’a, ahiret gününe,
meleklere, Kitaba ve peygamberlere iman eden; mala olan sevgisine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, isteyip-dilenene ve kölelere (özgürlükleri için) veren; namazı dosdoğru
kılan, zekatı veren ve ahidleştiklerinde ahidlerine vefa gösterenler ile zorda, hastalıkta ve savaşın
kızıştığı zamanlarda sabredenler(in tutum ve davranışlarıdır). İşte bunlar, doğru olanlardır ve müttaki
olanlar da bunlardır.”112 ayeti ve “Sadakalar, -Allah’tan bir farz olarak- yalnızca fakirler, düşkünler, (zekat) işinde görevli olanlar, kalpleri ısındırılacaklar, köleler, borçlular, Allah yolunda (olanlar) ve yolda
kalmış(lar) içindir. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir”113 ayetleri ile özgürlüğünü kazanması için
köleye mal verilmesi emredilir. “...iman eden bir köle, -hoşunuza gitmese de- müşrik bir erkekten daha
hayırlıdır...”114 ayeti ile iman etmiş bir kölenin iman etmemiş bir müşrikten (hürden) daha üstün olduğu
108 Hucurat: 13
109 İmam Kurtubi, El Camiu Li-Ahkami’l-Kur’an, C. 2, sh. 500, Buruc Yayınları, 2001
110 İmam Kurtubi, El Camiu Li-Ahkami’l-Kur’an, C. 2, sh. 500, Buruc Yayınları, 2001
111 İmam Kurtubi, El Camiu Li-Ahkami’l-Kur’an, C. 2, sh. 500, Buruc Yayınları, 2001
112 Bakara: 177
113 Tevbe: 60
114 Bakara: 221

623

624

vurgulanır. “...Kim bir mü’mini ‘hata sonucu’ öldürürse, mü’min bir köleyi özgürlüğüne kavuşturması
ve ailesine teslim edilecek bir diyeti vermesi gerekir...”115 bir müminin hata sonucu ölümüne sebep
olanın, bir mümin köleyi azad etmesi emredilirken bir yandan köle azat etmenin önemi vurgulanmaktadır. “...Allah sizi, yeminlerinizdeki ‘rastgele söylemelerinizden, boş sözlerden’ dolayı sorumlu tutmaz, ancak yeminlerinizle bağladığınız sözlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Onun (yeminin) kefareti,
ailenizdekilere yedirdiklerinizin ortalamasından on yoksulu doyurmak ya da onları giydirmek veya bir
köleyi özgürlüğüne kavuşturmaktır...”116 ve “Kadınlarına ‘zıhar’da bulunanlar, sonra söylediklerinden
geri dönenlerin, birbirleriyle temas etmeden önce bir köleyi özgürlüğüne kavuşturmaları gerekir. İşte
size bununla öğüt verilmektedir. Allah, yaptıklarınızı haber alandır.”117 ayetlerinde ise hemen her vesile ile köle azad etmenin teşvik edildiğini görmekteyiz. “İçinizde evli olmayanları, kölelerinizden ve
cariyelerinizden salih olanları evlendirin. Eğer fakir iseler Allah, Kendi fazlından onları zengin eder.
Allah geniş (nimet sahibi)dir, bilendir.”118 ayetinde ise kölelerin evlendirilmesi emredilmektedir. “Bana
karşı lütuf-dediğin nimet de, İsrailoğulları’nı köle kılmandan dolayıdır.”119 ayetinde ise insanların köle
edinilmesi yerilmektedir. “Biz ona ‘iki yol-iki amaç’ gösterdik. Ancak o, sarp yokuşa göğüs germedi.
Sarp yokuşun ne olduğunu sana öğreten nedir? Bir boynu çözmek (bir köleye özgürlük vermek)tir.”120
Ayetleri ise köle azad etmenin Allah indindeki önemini vurgulamaktadır.
Bütün bunlara rağmen köleliğin bir hükümle bir anda hemen yasaklanmamasının sebebi sorulabilir.
Bu sorunun cevabı bu konu ile ilgili toplumsal dönüşümün toplumun daha yararına olacağı, tedrici
metodun bu hususta da tercih edilmiş olması şeklinde verilebilir. Nitekim yukarıda mezkur ayetler ve
inşa ettikleri iman ve kültür süreç içerisinde köleliği ortadan kaldırmıştır.
Tekrar kısas konusuna dönecek olursak; ayetin “...Özgüre karşı özgür, köleye karşı köle ve dişiye
karşı dişi...”121 hükmü konusunda iki görüş ileri sürülmüştür. Birinci görüş kısasın ancak iki hür, iki
köle ve iki dişi arasında meşru olacağıdır. Bu görüş sahipleri ayetteki denklik vurgusuna dikkat çekerek görüşlerini delillendirmişlerdir.122 Bu görüş sahiplerine göre; bu ayeti kerime belli bir türden olan
bir kişinin kendi türünden olan bir diğerini öldürmesinin hükmünü açıklamaktadır. Böylelikle bu ayet,
hür bir kimsenin hür bir kimseyi, kölenin köleyi, dişinin dişiyi öldürmesinin hükmünü açıklamakta ve
bu türlerden birisinin bir değerini öldürmesi halinde hükmün ne olacağını ele almamaktadır.123 Bu
görüşte olanlar ayetin esas itibariyle muhkem olduğunu ancak mücmel bir yönünün de olduğunu
ifade etmişlerdir.
İkinci görüş ise Allah’ın “hüre karşı hür” sözü kesin olarak hasr ifade etmez. Aksine bu söz kendisinde diğer kısımlara bir delalet bulunmaksızın zikredilen iki şey arasında kısasın meşru olduğunu
ifade eder.124 Yani ayet hüre karşı hür için kısası emrederken hüre karşı kölenin kısasını yasaklamaz.
Yine Allah’ın “dişiye karşı dişi” kavli, köle kadına mukabil hür kadının kısas edilmesini gerektirmekte115 Nisa: 92
116 Maide: 89
117 Mücadele: 3
118 Nur: 32
119 Şuara: 22
120 Beled: 10-13
121 Bakara: 178
122 Fahruddin Er Razi, Tefsir-i Kebir, C.4, sh. 287, 1. Baskı, Akçağ Yayınları, Ankara,1990
123 İmam Kurtubi, El Camiu Li-Ahkami’l-Kur’an, C. 2, sh. 495, Buruc Yayınları, 2001
Bu görüşün Mücahid’e, ait olduğu, Ebu Ebeyd’in ibn Abbas’tan da naklettiği, ıraklı ilim adamlarının görüşünün bu olduğunu Kurtubi zikretmektedir.
124 Fahruddin Er Razi, Tefsir-i Kebir, C.4, sh. 287, 1. Baskı, Akçağ Yayınları, Ankara, 1990

dir.125 Ayetin nüzul sebebi olarak zikredilen durum bu görüşe uygundur. Yani güçlü olanlar; bir köleleri
katledilmiş ise öldürülen kölelerine karşı katilin ailesinden hür bir kimseyi kısasen öldürmek istemektedirler. Ayet işte bu hükmüyle bunu yasaklamaktadır. Bu durumda sıfatı ne olursa olsun ancak
katil kısasen öldürülecektir. Razi bu hususu; “cahiliye çağındakilerinin yaptıklarının aksine katilden
başkası öldürülmez.”126 cümlesiyle ifade etmektedir.
Ebu Hanife ve arkadaşları ile es Sevri ve İbni Ebi Leyla hür bir kimsenin ittifakla köle karşılığında
öldürüleceğini kabul ettikleri gibi kölenin de hür karşılığında öldürüleceğini kabul etmişlerdir. Davut
Ez Zahiri’nin de görüşü budur.127
Davut Ez Zahiri Peygamber (s.a.v.) şu hadisini delil gösterir; “Müslümanların kanları birbirine denktir.”128 Burada Hz. Peygamber hür ile köle arasında her hangi bir ayrım gözetmemektedir.129
Kısas konusunda efendi ile köle arasında ayrım yapan görüş ayette geçen “cana, can” ibaresine
uygun değildir. Zira bu durumda bir hürün köleyi yada kölenin hürü öldürmesi durumunda kısas uygulanamayacak, cana karşı can emri yerine getirilememiş olacaktır.
Bu hususta tartışılması gereken bir başka husus ise kölenin veya her hangi bir kişinin azmettirilerek
veya zorlanarak bir başkasını öldürmesi durumudur. Bu durumda kölenin kısası ile yetinilecek midir?
Yoksa azmettirene de kısas uygulanacak mıdır? İştirak halinde öldürmelerde şerik faillerin hepsine kısas
uygulandığına dair rivayetleri zikretmiştik. Azmettirme durumunda azmettirenin durumu azmettirme aşamasını geçerek, iştirak niteliği kazanmış ise rivayetlerdeki gibi iştirak sayılacak ve kısas uygulanacaktır.
Azmettirenin fiili yalnız azmettirme aşamasında kalmış ise bu durumda azmettiren hangi ceza ile cezalandırılacaktır? Bu sorunun cevabı mahiyetinde Abdulkadir Udeh; “İslam hukukunda genel kaide şudur:
cezası önceden takdir olunan suçların sorumluluğu doğrudan doğruya mübaşir suçluya aittir. Tesebbüben ortak olana değil. Bu kaide tatbik edildiği zaman had ve kısas suçlarından birine tesebbüben iştirak
edenlerin o suça iştirak için kararlaştırılmış bulunan cezaya çarptırılmaması gerekir. İştirak sebebi ne
olursa olsun (ister ittifak ve teşvikle, ister yardım yoluyla) sadece tâzir cezası verilebilir. Bu genel kaidenin
had ve kısası gerektiren suçlara tahsisinin nedeni ise bu suçlar için konulmuş olan cezaların son derece
şiddetli olması tesebbüben suça iştirak edenin fiilen iştirak edende bulunan vasıflardan uzak olması
hasebiyle haddin tatbikini önleyen şüphe durumunun varit olmasıdır. Ayrıca hangi halde olursa olsun
tesebbüben suça iştirak eden mübaşereten suçu işleyenlerden ceza bakımından da suç bakımından da
daha hafif durumdadır. Binaenaleyh cezalarının aynı olması gerekmez.”130 görüşünü ifade etmektedir.
Azmettirenin durumu her somut olayda ayrı ayrı değerlendirilecektir. Fiili basit bir azmettirme aşamasında kalmış ise kısas cezası söz konusu olmayacaktır. “Şu kadar var ki suça tesebbüben iştirak
eden fiili itibariyle mübaşir hükmünde bulunursa o zaman had ve kısas cezasıyla cezalandırılır. Mubaşeret suçu işleyen, tesebbüben suçu işleyenin elinde bir vasıta veya oyuncak durumunda ise mütesebbib de mübaşereten ortak durumuna geçer. Ve tesebbüben suça iştirak eden kişi mübaşereten
suç ortağı olarak kabul edildiği noktalarda had ve kısas cezalarıyla cezalandırılır.”131
125 Fahruddin Er Razi, Tefsir-i Kebir, C.4, sh. 287, 1. Baskı, Akçağ Yayınları, Ankara, 1990Ankara
126 Fahruddin Er Razi, Tefsir-i Kebir, C.4, sh. 297, 1. Baskı, Akçağ Yayınları, Ankara, 1990
127 İmam Kurtubi, El Camiu Li-Ahkami’l-Kur’an, C. 2, sh. 496, Buruc Yayınları, 2001, Kurtubi ayrıca Ali İbn Mesud’dan rivayet edilmiştir. Said
Bin El Müseyyeb, Katade, İbrahim En Nehai ve El Hakem b. UyeyNe’nin de bu görüşte olduğunu ifade eder.
128 Ebu Davud Cihad 147, Diyat 11, Nesai Kasame 10, İbn Mace Diyat 31
129 İmam Kurtubi, El Camiu Li-Ahkami’l-Kur’an, C. 2, sh. 496, Buruc Yayınları, 2001
130 Abdul Kadir Udeh, İslam Ceza Hukuku ve Beşeri Hukuk, C.1, sh. 541, İhya Yayınları, İstanbul 1976
131 Abdul Kadir Udeh, İslam Ceza Hukuku ve Beşeri Hukuk, C.1, sh. 541, İhya Yayınları, İstanbul, 1976
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İlim adamları icma ile şunu kabul ederler. Bir gözü kör ve eli çolak olan bir kimse organları sıhhatli bir
erkeği öldürdüğü takdirde maktulün velisi hem gözü kör olanı öldürüp hem de kendisinin tekbir gözü
kör olduğu için iki gözü de gören birisini öldürdü diye katilden yarım diyet alamaz. Aynı şekilde eli çolak
olanın iki eli de sağlam olan kimseyi öldürmesi halinde de böyle bir uygulamaya gidilemez. İşte bu,
canın cana denk olduğunun delilidir. Bu hususta küçük çocuk ile büyük arasında da denklik vardır.132
Ayetin bütün yönlerden denkliğin gerekliliğini ifade ettiği görüşü; “Kötülüğün karşılığı, onun misli (benzeri) olan kötülüktür.”133, “...kim size saldırırsa, onun saldırdığı gibi siz de ona saldırın....”134, “Kim bir
kötülük işlerse, kendi mislinden başkasıyla ceza görmez”135 ayetleriyle tekit edilmiştir.
Hürün köleye karşı kısas edilemeyeceği görüşü kanaatimizce Kuranı Kerimin temel anlayışı ile de
bağdaşmaz. Zira “Ey insanlar, gerçekten, Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler kıldık. Şüphesiz, Allah Katında sizin en üstün (kerim) olanınız,
takvaca en ileride olanınızdır. Şüphesiz Allah, bilendir, haber alandır.”136 hükmü mucibince üstünlük
ancak takva iledir. Olabilir ki bir köle Allah indinde hürden daha makbuldür. Bu bakımdan yalnız hür
ve köle ayırımı ile kısas konusunda farklı bir uygulama yapılamaz.
Ayrıca bu çalışmanın “Kısas ve Kanun Önünde Eşitlik” başlığı altında yapılan izahlar ve verilen tarihi
örnekler bu konunun aydınlatılması anlamında da fikir verici niteliktedir.
5- Bir Kişiye Karşı Birden Çok Kişinin Öldürülmesi Şeklinde Kısas
Bu başlık altında öldürülen bir kişiye karşı birden fazla kişinin öldürülmesinin mümkün olup olmadığı
konusu ele alınacaktır. Bu durum iki şekilde karşımıza çıkar. Birincisi bir kişi bir kişiyi öldürmüştür.
Ancak öldürülenin velileri katilin kısas edilmesi ile yetinmek istemezler. İkincisi ise bir kişinin ölümünde birden çok fail vardır. Her birinin fili tek başına öldürücüdür. Birinci halin yani öldürülen bir kişiye
karşılık öldürülenin velilerinin öldürenin kısası ile yetinmemeleri cahiliye döneminde olduğunu ayetin
nüzul sebebi olarak zikredilen olayların da bu kabilden olduğunu ifade etmiştik. Bu noktada hemen
belirtelim ki ayetlerin hükmü nüzul sebebine hasredilemez. Bu anlamda esas itibariyle ayetlerin hükmü nazil oldukları olaya mahsus olmayıp umumidir. Nüzul sebeplerini zikretmemizin sebebi, ayetlerin
hükmünü daha iyi anlayabilmemizdir.
İmam Ahmet bin Hanbel ayeti bir topluluk tek bir kişiye karşı öldürülmez görüşüne delil göstermiş ve
şöyle demiştir. Çünkü yüce Allah eşitliği şart koşmuştur. Topluluk ile tek kişi arasında eşitlik yoktur.
Ayrıca Yüce Allah: “biz onda onların üzerine cana karşılık can, göze karşılık göz diye yazdık” diye
buyurmuştur... Ayeti kerimede kısastan kasıt kim olursa olsun öldürenin öldürülmesidir. Böylelikle
öldürülen kimse karşılığında katil olmayanı öldürmek isteyen ve bir kişiye karşılık 100 kişiyi öldüren
Arapların anlayışını reddetmektedir. Araplar bu şekildeki uygulamalarını şeref ve güçlerini ortaya
çıkarmak için yapıyorlardı. Yüce Allah ise bu hususta adaleti ve eşitliği emretti. Bu ise öldüren kişinin
öldürülmesiyle olur.137 Kısasta katil dışında birinin kısasen öldürülmesini ayet reddetmektedir. Bu
husus açıktır. Başkaca da bir şey söylemeye gerek yoktur.

132 İmam Kurtubi, El Camiu Li-Ahkami’l-Kur’an, C. 2, sh. 497, Buruc Yayınları, 2001
133 Şura: 40
134 Bakara: 194
135 Mümin: 40
136 Hucurat: 13
137 İmam Kurtubi, El Camiu Li-Ahkami’l-Kur’an, C. 2, sh. 501, Buruc Yayınları, 2001

Birden çok kişinin bir kişiyi öldürmesi ve her birinin fiillerinin tek başına öldürücü olması durumunda
kısas nasıl uygulanacaktır? Hz. Ömer, Sana’da bir kişiyi öldüren yedi kişinin yedisini de öldürmüş ve
şöyle demiştir; “eğer bütün Sana halkı o tek kişiyi öldürmek için bir araya gelmiş olsalardı, ona karşılık
ben de hepsini öldürecektim”.138
Benzer bir vakıa da Hz. Ali zamanında yaşanmıştır. Abdullah Bin Habbab’ı Haruralılar’ın koyun boğazlar gibi kesmeleri ve bu durumun Hz. Ali’ye haber verilmesi üzerine; Allah’u Ekber diye seslendi
ve onlara ‘Abdullah Bin Habbab’ın katilini bize çıkartın, verin diye onlara seslenin’. Harura’lılar onu
hepimiz öldürdük dediler ve bunu üç defa tekrarladılar. Bunun üzerine Hz. Ali Arkadaşlarına şöyle
dedi. Haydi, artık bunların üzerine gidebilirsiniz. Aradan fazla bir zaman geçmeden Hz. Ali ve beraberindekiler Harura’lıları öldürdüler.139 Hz. Ömer ve Hz. Alinin bu uygulamalarını Darakutni Sünen’inde
rivayet etmiştir.140
Hukuki açıdan bu iki uygulamayı birbirinden ayırmakta yarar vardır. Çünkü Hz. Ömer’in rivayet edilen
uygulaması tamamen kısas hükmünün icrasıdır. Buna karşılık Hz. Ali’nin uygulamasında Harura’lıların adam öldürme fiilleri yanında halifenin (meşru otorite) meşru emrini yerine getirmeme, kısmi isyan
ve Allah’ın hükmü olan kısasın uygulanmasına mani olma filleri de vardır. Bu bakımdan kendilerine
karşı küçük çaplı bir savaş yapıldığını ifade edebiliriz. Ancak olayın bu özelliği halifenin kısas hükmünü uygulamadaki hassasiyetini de gölgelemez.
Bu görüşe karşılık bir kişiye karşı bir topluluğun öldürülemeyeceği görüşünü savunanlar da vardır.141
6- Kölesini Öldüren Efendinin Hükmü
Bu konuda da farklı görüşler ileri sürülmüştür. Çeşitli rivayetlere istinaden görüşler delillendirilmeye
çalışılmıştır. “Kim kölesini öldürürse, biz de onu öldürürüz. Kim de kölesinin (burnunu, kulağını keserek) sakatlarsa, biz de onun (burnunu, kulağını keserek) sakatlarız.”142 Hadisini esas alan âlimler köle
ile hür arasında bir ayrım gözetilemeyeceği görüşünü ifade ederler.
İbn Arabi bu görüşe karşı çıkarak bu görüşü benimseyenleri cehaletle itham eder. Hadisin de zayıf
olduğunu söyler. Kurtubi ise hadisin zayıf olmadığı, tam aksine sahih olduğunu, hadisi Nesai ve Ebu
Davud’un rivayet ettiğini, İmam Buhari’nin de bu görüşte olduğunu söyler.143
Aynı şekilde öldürme dışındaki kısaslar için de farklı görüşler ileri sürülmüştür. Ancak yukarıda iktibas
edilen hadisin hem öldürme, hem uzuv tatili hem de yaralamalar için yeterli açıklıkta olduğu kanaatindeyiz. Ayrıca bu hadisin kısas ayetinin bir izahı, beyanı niteliğinde olduğunu da söylemekte yarar vardır.
Kısastan Vazgeçilmesi Halinde Katilin Diyet Ödeme Durumu
Maktulün velileri kısas açısından katili affetmeleri halinde “...Fakat kimin (hangi katilin) lehine, onun
(maktulün) kardeşi (varisi veya velisi) tarafından bağışlanırsa, artık (yapılması gereken) örfe uymak
(ve) ona (maktulün varis veya velisine) güzellikle (diyet) ödemektir. Bu, Rabbinizden bir hafifletme

138 İmam Kurtubi, El Camiu Li-Ahkami’l-Kur’an, C. 2, sh. 501, Buruc Yayınları, 2001
139 İmam Kurtubi, El Camiu Li-Ahkami’l-Kur’an, C. 2, sh. 501-502, Buruc Yayınları, 2001
140 Darakutni III, 132, 133
141 İmam Kurtubi, El Camiu Li-Ahkami’l-Kur’an, C. 2, sh. 502, Buruc Yayınları, 2001
142 Ebu Dâvud, Diyat 7, (4515, 4516, 4517, 4518); Tirmizi, Diyat 18, (1414); Nesai, Kasame 9, (8, 21). Nesai’nin rivayetinde şu ziyade var:
“Kim kölesini iğdiş ederse, biz de onu iğdiş ederiz.”
143 İmam Kurtubi, El Camiu Li-Ahkami’l-Kur’an, C. 2, sh. 499, Buruc Yayınları, 2001
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ve bir rahmettir. Artık kim bundan sonra tecavüzde bulunursa, onun için elem verici bir azap vardır”144
emri uyarınca öldürülenin velisi; diyeti alacak artık bir tecavüzde bulunmayacaktır.
Diyet ödeyecek olan ise Allah’ın “...Bu, Rabbinizden bir hafifletme ve bir rahmettir...”145 hükmü mucibince şükredecek, maruf ve makul olana riayet edecek, diyeti kararlaştırılan zamanda güzellikle
ödeyecektir.
Burada “hafifletme” kavramı üzerinde kısaca durmak gerekir. Gerçekten Allah tarafından af yetkisinin verilmesi hem öldüren hem de öldürülenin velisi açısından bir hafifletmedir. Öldüren tarafından
af yetkisi ile gelen affın öldürenin hayatının kurtulması ile “...Bu, Rabbinizden bir hafifletme ve bir
rahmettir...” beyanının tezahürü izaha ihtiyaç duyulmayacak kadar açıktır. Öldürülenin yakını açısından nasıl bir “hafifletme ve rahmet” olduğuna gelince; affeden, “...Kim de onu (öldürülmesine engel
olarak) diriltirse, bütün insanları diriltmiş gibi olur...”146 hükmüne mazhar olur. Katile ve topluma iyilikte
ve bağışlamada örnek olur. Bu iyiliklere Allah’ın ona vermiş olduğu af yetkisi sayesinde ulaşmış olur.
İmam Malik’e göre, maktulün velisi kısas bakımından katili affetmiş ise artık onun diyet ödemekten
başka alternatifi yoktur.147 Diyet ödeme açısından katilin rızası aranmaz. Kendi rızası olmasa dahi
katilin diyet ödemesi gerekir. Çünkü kendisini hayatta tutması ona farzdır. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır; “...ve kendi kendinizi öldürmeyin.”148 Ayrıca Yüce Allah “...Fakat kimin (hangi katilin) lehine,
onun (maktulün) kardeşi (varisi veya velisi) tarafından bağışlanırsa, artık (yapılması gereken) örfe
uymak (ve) ona (maktulün varis veya velisine) güzellikle (diyet) ödemektir...” yani kan sahibinin diyeti
istemekte maruf yoluna uyuması, katilin de diyeti güzellikle ödemesi yani bu konuda savsaklamadan
vadeden sonra ya ödemeyi bırakmadan yerine getirmesi gerekir.149
Ayette geçen; “örfe uymak (ve) ona (maktulün varis veya velisine) güzellikle (diyet) ödemektir...” ibaresinden, diyetin miktarının tespitinde toplumda maruf diyet miktarına uyulmasını anlamak mümkündür.
Kısasın Uygulanmasında Ölçülülük Sorunu
Kısas hükmündeki “...Özgüre karşı özgür, köleye karşı köle ve dişiye karşı dişi...”150 ve “...Cana can,
göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve (bütün) yaralara (karşılık da) kısas vardır...”151 ibarelerden anlaşılacağı üzere denklik önemlidir. Bu denkliğin sağlanamayacağı hallerde kısas yapılmaz.
Kısasta denklik kendisini iki şekilde gösterir. Birincisi müspet açıdan; gözün karşılığı gözdür. Dişin
karşılığı diştir. Burunun karşılığı burundur. Bu tam bir denkliktir.
Menfi açıdan ise yaramalarda ve uzuv tatilinde kısas yapıldığında denklik sağlanamayacak ise (mesela fail mağdurun kafasını kemik kırılacak şekilde yaralamış ise bu durumda fail üzerinde kısas yapılması, büyük bir ihtimalle failin ölümü neticesini doğuracaktır. Yani denklik sağlanamayacaktır. Kafa
yaralanmasına karşılık fail ölmüş olacaktır.) kısas yapılmaz. Bu ihtimalin kuvvetli olması yani kısasta

144 Bakara: 178
145 Bakara: 178
146 Maide: 32
147 İmam Kurtubi, El Camiu Li-Ahkami’l-Kur’an, C. 2, sh. 504, Buruc Yayınları, 2001
148 Nisa: 29
149 İmam Kurtubi, El Camiu Li-Ahkami’l-Kur’an, C. 2, sh. 503, Buruc Yayınları, 2001
150 Bakara: 178
151 Maide: 45

denkliğin sağlanamayacağı hallerde kısas yapılmaz. Bu husus da menfi açıdan da kısasta denkliğin
gözetildiğini göstermektedir.
Mesela bir kişi diğerinin elini felç etmiş ise kısas hükmünün tatbiki için failin (kısas hükümlüsünün)
kolunun da aynı derecede felç edilmesi gerekir. Eğer bu aynı derecede felç etme sağlanamayacak
ise kısas uygulanmaz. Bu durumda diyet uygulanacaktır. “Çoğu durumda organlara yönelik suçlarda
tam bir takdir tayin ederek eşitliği sağlamak mümkün değildir. Onun için fıkıh bilginleri arasında şu
cümle meşhur olmuştur. Organlara taammüden yapılan saldırı birçok durumlarda hata eseri olan
saldırının hükmü gibidir.”152 Kısasın tanımında da ifade edildiği üzere “kısas” kelimesi bir anlamda
denklik ifadesidir. Bu bakımdan denkliğin sağlanması önemlidir. Ancak tıbbın bu derece ilerlemiş
olduğu günümüzde kısasın uygulanmasında bu bakımdan daha cesur davranılmasında yarar vardır.
Yine de kısasta denkliğin sağlanıp sağlanamayacağı hususunda uzman hekimden görüş almakta
yarar vardır.
“Yaralamalarda kısas uygulaması mümkün değildir. Yaralamalarda kullanılan araç taammüden kullanılmış ve sonuç elde edilmek istenmiş bile olsa fark etmez. Yani yaralamalarda kısas yoluna gidilemez. Fakat fıkıh bilginleri ifade etmişlerdir ki yaralamalarda bir durum hariç hem madde itibarı ile hem
manen kısas yoluna gidilemez. Müstesna olan durum “mud’ha” yaralama biçimidir. Mud’ha kemiğe
varan baş yarasıdır. İşte fıkıh bilginleri - aralarında ihtilaf ve çeşitli görüşler olmakla birlikte - derler
ki yaralamalarda hem madden hem de manen denklik sağlayıp kısas edilecek yaralama sadece
mudihadır. Şu halde yaralamaların taammüden olanı ile hata eseri olanı aynı cezayı gerektirir. Tabi
taammüden yaralamalarda daha önce zikrettiğimiz düşünceleri, yani taammüden belirlenmiş ceza
ile birlikte tâziri gerektirdiğini de unutmamalıdır. Çünkü suçlunun o suça yönelmesi tâzir cezasının
kapısını açar. Hele bu kişiler insanlara saldırıyı adet haline ve onların haklarına riayetsizliği alışkanlık
haline getirmiş olurlarsa onlara engel olmak ve kendilerine ceza vererek başkalarına ibret verici hale
getirmek gerekir ki başkaları da aynı suçu işlemekten çekinsinler.”153
Ayette kısas emredildiği halde fıkıhta neden yaralamalarda kısasın uygulanamayacağı içtihat edilmiştir? Bunun cevabı olarak; zulmün haram olduğu eğer yaralamaya denk bir yaralama yapılamayacak ise bunun zulüm olacağı belirtilmiştir.
Kanaatimizce bu cezalarda da yani yaralamalarda kısas uygulanmasında da Tıp biliminden yararlanılmalıdır. Yoksa bu aşırı yorumlarla ayetin uygulama alanını ve hükmünü fiilen ortadan kaldırma
ihtimali olur ki bunu hiç bir Müslüman arzu etmez.
Kısas ve Kanun Önünde Eşitlik
Öncelikle bu hükmün nüzul sebeplerinden birinin insanların kanun önünde eşitliğini sağlamak olduğunu söylersek mübalağa etmiş olmayız. Zira hükümden önce kısasta veya kısası gerektiren suçların
cezasında ayrımcılık yapılmakta ve aşırılığa gidilmekte idi. Kendilerine kısas emredilmiş olduğu halde
Yahudiler sadece öldürmeyi, Hıristiyanlar da sadece diyet alıp affetmeyi bu kısas hususunda gerekli
görüyorlardı. Araplar ise bazen kısasen öldürmeyi bazen diyeti gerekli görüyorlardı. Fakat bunlar her
iki hüküm hususunda da açıkça haddi aşıyorlardı. Çünkü birinin kabilesi diğerinden daha şerefli olan
iki kişi arasında öldürme meydana geldiğinde şerefli olanlar “bizden köle olana karşı onlardan hür
olan birisini, kadınımıza karşı onların erkeğini erkeğimize karşı da onların iki erkeğini öldürürüz” diyorlardı. Kendilerinden yaralananlara karşılık, karşı tarafa fazlasıyla yara açıyorlardı. Onlar çoğu kez
152 Muhammed Ebu Zehra, İslam Hukukunda Suç ve Ceza, C.1, sh. 102, Kitabevi, İstanbul, 1994
153 Muhammed Ebu Zehra, İslam Hukukunda Suç ve Ceza, C.1, sh. 103, Kitabevi, İstanbul, 1994

629

630

bu kadarla da kalmıyordu. Rivayet edildiğine göre birisi, eşraftan sayılan birisini öldürdüğü zaman
katilin akrabaları maktulün babasının yanında toplanıyor ve “ne istersin” diyorlardı. O da “üç şeyden
birini” diyordu. Onlarda “üç şey nedir” diye soruyorlardı. O “ya çocuğumu diriltirsiniz veya göğün yıldızlarıyla evimi doldurursunuz veyahut bana öldürmem için bütün kavminizi verirsiniz. Sonra ben bir
diyet kabul edeceğimi sanmıyorum. (yine de oğluma bir karşılık aldığımı söyleyemem)” derdi. Diyet
hususundaki haddi aşmalarına gelince onlar çoğu kez şerefli olanın diyetini şerefli sayılmayan kimsenin diyetinin bir kaç katı sayıyorlardı. Allah, Hz. Peygamber’i (s.a.v.) peygamber olarak gönderince
adalete riayeti vacip kılmış, kısas hususunda kulları arasında eşitliği sağlamış ve bu ayeti indirmiştir.154
Ayetin nüzulü ile kısas hususunda hem Yahudilerin hem Hristiyanların hem de Arapların uygulamasının yanlışlığı ortaya çıkmış oldu. Çünkü hüküm; “Yahudilerin affın ademi meşruiyetine ve diyetin
kısastan mukaddem bulunduğuna dair olan ahkamını ve kısasen katlin asla ademi meşruiyetine kail
olan Nasara ahkamını ve insanlık müsavatına riayet etmeyip şeref davası ile teaddi ve tecavüze giden Arab adat ve ahkamını ref eyledi ve hakkı hayatta müsavatı tesüsü ilan etti.”155
Ayetin nüzul sebebi ile ilgili olarak Yüce Allah; “biz onda onlara şunu yazdık cana can” buyruğu ile
Tevrat’ta canlar arasında eşitlik gözetmiş olduğunu fakat onların buna muhalefet ederek sapıtmış
olduklarını beyan etmektedir. Nadir oğullarına mensup kimsenin diyeti daha fazla idi. Üstelik Nadir oğullarına mensup bir kişi Kurayza oğullarından birisine karşılık olarak öldürülmüyor, ama Nadir
oğullarından öldürülen bir kimse karşılığında Kurayza oğullarına mensup katil öldürülüyor idi. İslam
gelince Kurayza oğulları Resulullah (sav) bu hususta başvurdular. O da aralarında eşitlikle hüküm
verdi. Nadir oğulları sen bizim hak ettiğimiz bir şeyi aşağıya çektin dediler. Bunun üzerine de bu ayeti
kerime nazil oldu.”156 Şeklinde bir rivayet de nakledilmiştir. Bu husustaki bütün rivayetler benzerdir. Bu
bakımdan ayetin hükmünün anlaşılması hususunda kolaylık sağlamaktadırlar.
“Kısas hususunda ilahi şeriatın kabul ettiği ilk esas, eşitlik prensibidir. Kan ve cezada eşitlik. İlahi şeriattan başka her hangi bir sistem. Makam, sınıf, nesep, kan ve cinsleri farklı olmasına rağmen canı
canla, yaraları misliyle ödeten bir eşitliği kabul etmemiştir.”157 Günümüz modern ceza hukukunda da
kısas kadar denkliği sağlayabilen bir hüküm yoktur.
İlahi şeriatın getirdiği bu büyük prensip, gerçekten insanın yeniden doğuşunun ilanıdır. Öyle bir insan
ki, her ferdi eşitlik hakkının nimetlerinden faydalanıyor. Önce aynı şeriat ve aynı hükümle muhakeme
edilerek, sonra aynı esas ve aynı değer ölçülerine göre kısas edilerek bu eşitliğin ameli vakıasını
müşahede ediyor.”158
Kısas kanun önünde eşitlik ilkesiyle tahkim edildikten sonra sosyal hayat üzerinde de ciddi anlamda
müspet neticelerini oluşturacaktır. İslam Kanun önünde eşitlik ilkesine de son derece önem vermiştir.
Bunun en meşhur örneği Hz. Muhammed (s.a.v.)’in mensup olduğu Kureyş kabilesinden bir kadının
hırsızlık yapması üzerine gerçekleşmiştir. Zira hırsızlık yapan bu kadının üstün bir kabileden olması
nedeniyle cezalandırılmaması istendiğinde Hz. Muhammed (s.a.v.); “Sizden önceki milletleri arala154 Fahruddin Er Razi, Tefsir-i Kebir, C.4, sh. 281, 1. Baskı, Akçağ Yayınları, Ankara, 1990
155 Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kuran Dili, C. 1, sh. 601, Eser Neşriyat ve Dağıtım (Metnin Sadeleştirilmiş hali: Yahudilerin,
affın meşru olmadığına ve diyetin kısastan önde bulunduğuna dair olan hükümlerini ve kısas yoluyla öldürmenin asla meşru olmadığını söyleyen
Hristiyan hükümlerini ve insanlık eşitliğine riayet etmeyip, şeref davasıyla haksızlığa ve tecavüze giden Arab âdet ve hükümlerini ortadan kaldırdı.
Yaşama hakkındaki eşitliği kurup ilan etti”
156 İmam Kurtubi, El Camiu Li-Ahkami’l-Kur’an, C. 6, sh. 246, Buruc Yayınları, 2001
157 Seyyid Kutub, Fizilal’il Kur’an, C. 4, sh. 258, Hikmet Yayınları
158 Seyyid Kutub, Fizilal’il Kur’an, C. 4, sh. 258, Hikmet Yayınları

rında şerefli ileri gelen birisi hırsızlık ettiği zaman yakasını bırakmış olmaları, zayıf ve sade birisi
çaldığı zamanda cezayı uygulamış olmaları yok etmiştir. Yüce Allah’a yemin ederim ki eğer kızım
Fatıma hırsızlık yapmış olsaydı onun da elini keserdim.”159 buyurarak kanun önünde eşitlik ilkesine
unutulmaz bir örnek vermiştir.
“Eş Şabi ve Katade ve başkaları der ki; ‘cahiliyye insanları arasında haddi aşmak ve şeytana itaat
etme söz konusu idi. Güç kuvvet sahibi kendisini koruyabilen bir kabileden bir köle öldürülecek olursa
ve bunu karşı taraftan öldüren de köle ise bu güçlüler biz kölemizin karşılığında hür olandan başkasını öldürülmeyiz’ derlerdi. Bunlardan bir kadın öldürüldüğünde biz bu kadın karşılığında ancak erkek
bir kimseyi öldürürüz, aşağı tabakalardan bir kimseleri öldürüldüğünde, ancak şerefli bir kimseyi ona
karşılık öldürürüz derlerdi.”160
İnsanların değer yargılarının, toplum içindeki statülerinin, ekonomik durumlarının çok farklı olduğu bir
vakıadır. Kısas hükmünün Tevrat ve İncil ile konmuş olduğu da göz önüne alındığında; o tarihlerde
yöneticilerin halk üzerinde çok büyük bir tahakküme sahip olduğu (bir etnik kesimin erkek çocuklarını
öldürme yetkisini dahi kendilerinde gördükleri) bilinmektedir. Bu ayrımcı ve gayrı insani durumların
kanun olduğu toplumlarda dahi hiç bir etnik köken, köle-hür ayrımı yapılmadan kısasın emredilmiş
olması güçlü ve güçsüz olanın hukuk/kanun önünde eşitliğini de sağlamıştır. Bu hakikat bize hükmün
kaynağının ilahi olduğunu gösterdiği gibi bütün zamanların en adil hükmü olduğunu da göstermektedir.
Kısasın konusu olan ve kan akıtma şeklinde işlenen bu suçların önemini Buhari ve Müslim’in sahihlerinde yer alan bir hadiste Hz. Muhammed (s.a.v.): “Kıyamet günü insanlar ilk önce kan meselesinden
hesaba çekileceklerdir.” şeklinde ifade etmiştir.
Bu suçlar karşısında mağdurun takınacağı meşru tavrı bir başka hadiste ise Resulü Ekrem şu şekilde ifade etmiştir: “Kimin kanı akıtılır veya yaralanırsa üç şeyden birini yapmakta serbesttir. Bunlar
dışında bir dördüncüsünü yapmaya kalkarsa onu elinden tutun (engel olun). Seçeceği üç şey kısas
ettirmek, bağışlamak veya diyet almaktır.”
Kanun önünde eşitlik ilkesine örnek olması bakımından kısasa ilişkin iki uygulamayı zikretmekte
yarar vardır. Bunlardan birincisi Allah resulü Hz. Muhammed zamanında olmuştur. Şu şekilde rivayet
edilmektedir: Enes bin Malikten rivayet olunduğuna göre halası Er – Rabi bir cariyenin suratına bir
şamar vurmuş ve ön dişini kırmıştı. Bundan sonra Er-Rabi’nin yakınları cariyeden ve yakınlarından
affetmesini istediler. Fakat karşı taraftakiler kabul etmediler. “Erş” vermeyi teklif ettiler. Bunu da kabul
etmediler. Sadece kısas istediler. Taraflar Resulullah (s.a.v.)’a gelip hüküm vermesini istediler. Resulullah (s.a.v.) kısas emretti. Resulullah’a (s.a.v.) Rabi’nin ön dişi kırılacak mı diye sordular. Seni hak ile
gönderen Allah’a kasem olsun ki onun dişi kırılmayacak dediler. Resulullah (s.a.v.) kısasa karar vererek; “Ey Enes Allah’ın kitabı kısas diyor.” dedi. Fakat cariyenin tarafı sonunda razı oldu ve affettiler.161
İkinci uygulama ise Hz. Ömer zamanında gerçekleşmiştir. Hz. Ömer’den rivayet olunur ki kendisi valilerinin ve memurlarının da bulunduğu bir yerde herkesin önünde kalkmış ve adil bir eşitlik istediğini
ifade ettiği şu konuşmasını yapmıştır. “Dikkat edin Allah’a kasem ederim ki ben valilerimi sizlere vursun, mallarınızı ellerinizden alsın diye göndermiyorum; tersine sizlere dininizi ve sünnetleri öğretsin
159 Buharı; Fazail-i Ashabin-Nebiyy 18. Enbiya 54. Hudud, 12. Müslim; Hudud 8,9. Ebu Davud; Hudud 4. Tirmizi; Hudud 6. Nesai; Sarık 56.
İbn Mace; Hudud 6. Darimi; Hudud 5. Ahmed b. Hanbel III/386.
160 İmam Kurtubi, El Camiu Li-Ahkami’l-Kur’an, C. 2, sh. 494, Buruc Yayınları, 2001
161 Buhari; Cihad 12, Sulh 8, Müslim; Kasame 24, Ebu Davut; Diyat 16, Nesai; Kasame 17,18, İbn Mace; Diyat 16, Ayrıca bkz. Muhammed
Ebu Zehra a.g.e., sh. 97
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diye gönderiyorum. Bu dediklerimden başka şekilde davranan olursa bana şikâyet edin. Kudretiyle
yaşadığım Allah adına kasem ederim ki böyle davrananı kısas ederim” Bunun üzerine Amr Bin As
ileri atıldı ve dedi ki ey müminlerin emiri; bir kişi müminlerin başına geçmişte yönettiği kimseleri itip
kakarsa sen onu kısas mı edeceksin? Hz. Ömer dedi ki; “Ömer’i kudret eliyle yaşatan yüce Allah’a
kasem ederim ki bu takdirde vallahi ona kısas uygularım. Zulmettiği kişilere kısas hakkı tanırım. Ben
Resullalah’ın (s.a.v.) kendisi için bile kısas uygulanmasına razı olduğunu kendi gözlerimle gördüm.
Bu nedenle ona da kısas uygularım. Dikkat edin Müslümanlara vurmayın onları zelil kılarsınız. Haklarını vermemezlik etmeyin onları nankörlüğe itersiniz.” Hz. Ömer’in bu konuşmasından sonra şöyle bir
olay olur. Ebu Musa El Eş’ari bir kişiye yirmi dört kırbaç atar. Adam Hz. Ömer’e gider. Hz. Ömer Ebu
Musa’ya bir mektup yazar. Mektubunda şöyle der. “Allah’ın selamı üzerine olsun. İmdi falanca kişi
bana şöyle yaptığını haber verdi. Eğer sen bunu insanların huzurunda yapmış isen karar verdim ki
sen de insanların huzurunda oturasın ve senden kısas yoluyla hakkını alsın. Eğer bunu insanlardan
gizli bir yerde yapmış isen, sen de insanlardan uzak o kişinin önünde oturacaksın ve senden kısas
yoluyla hakkını alacak” Adam hakkını almaya gelir halk “onu bağışla, onu bağışla” derler. Adam vallahi onu hiç bir kimsenin hatırı için bağışlamam der. Bundan sonra Ebu Musa kısas edilmek üzere diz
çökünce, mazlum adam başını göğe çevirir ve “Ya Rabbi onu bağışladım” der.162
Kısas ve Kan Davaları
Maktulün yakınları katile, fiiline denk bir ceza verilmemesi halinde, verilen cezadan tatmin olmadıkları için katilin cezasını kedileri vermek isterler. Bu duyguyla katili veya yakınlarından birini öldürürler. Bu defa intikam duygusuyla karşı taraf onlardan birisini öldürür. Bu durum kan davaları şeklinde
sürüp gider.
Katilin kısasen öldürülmesi ise maktul yakınlarını tatmin eder. Çünkü ceza failin fiiline denk bir cezadır. Bu şekilde kısas cezasının uygulanması kan davalarını önlemiş olur.
Eskiden olan kabile savaşlarının ve günümüzde olan kan davalarının sebebi yukarıda zikrettiğimiz
tatminsizlik duygusudur. Yine günümüzde katile verilecek veya verilen cezaların yetersiz olduğunu
düşünen maktul yakınları bu nedenle de katili öldürmek isterler. Kısas hükmünün bir toplumda ve kalplerde yerleşmiş olması, bütün bu olumsuz duygu ve bu duygu nedeniyle meydana gelecek olumsuz
fiilleri önlemek için büyük oranda yeterlidir. Zira kısas bir yandan fıtrata uygun olması nedeniyle maktul
yakınları veya mağdurdaki adalet duygusunu tatmin ederken diğer yandan intikam ateşini söndürür.
Kısas Cezası ve Maktulün Velisinin Affı
Önemle ifade etmemiz gerekir ki; kısası gerektiren suçlarda, suçun asıl karşılığı (asli müeyyide) kısastır. Bu yönüyle kısas asli hükümdür. Af Şari tarafından; “Ama kim bunu sadaka olarak bağışlarsa
o kendisi için bir kefarettir.”163 Beyanıyla teşvik edilmiştir. “Affın, daha faziletli ve daha uygun olması,
kısasın aslî hüküm olmasına engel değildir. Bu konuda öldürülenin velisine verilen seçme hakkı bile,
aslî hükmün, kısas ile diyet arasında tereddütlü bulunan muhayyer bir vacip olmasını gerektirmez.”164
Bu hususta ayette önce kısasın emredilip daha sonra affın teşvik edilmesine dikkat etmek gerekir.
Kısas önce bütün müminlere Allah tarafından emredilmiştir. Daha sonra af teşvik edilmiştir. Bu tertibe
göre af kısas sayesinde ve kısastan sonra gelmektedir. “Kısaca kısas, asli bir hak ve ilk borçtur. Af ise
bunun üzerine gerekebilecek bir fazilettir. Bu fazilet, ya tam olarak kayıtsız ve bedelsiz veyahut eksik
162 Muhammed Ebu Zehra, İslam Hukukunda Suç ve Ceza, C.1, sh. 97-98, Kitabevi, İstanbul, 1994
163 Maide: 45
164 Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kuran Dili, C. 1, sh. 607, Eser Neşriyat ve Dağıtım.

olarak diyet ya da başka bir bedel karşılığında yapılır. Bu şekilde kısas, aslî bir vacib olarak meşru
olmasaydı, af bir fazilet değil, insanları öldürme cinayetini mübah bırakacak olan bir ihmal olurdu.”165
Af hususunda ikinci olarak da; “Haklı bir neden olmaksızın Allah’ın haram kıldığı bir kimseyi öldürmeyin. Kim mazlum olarak öldürülürse onun velisine yetki vermişizdir; o da öldürmede ölçüyü aşmasın.
Çünkü o, gerçekten yardım görmüştür.”166 Hükmünü zikretmemiz gerekir. “Kim mazlum olarak öldürülürse onun velisine yetki vermişizdir” hükmüyle haksız yere öldürülenin velisi kısası istemek veya
kısastan vazgeçip diyet istemekte muhayyer ve yetkili kılınmıştır. “o da öldürmede ölçüyü aşmasın”
hükmüyle de itidal ve adalet emredilmiştir.
Ayette geçen “...kime kardeşi tarafından bir şey affolunursa...” ibaresinde geçen “kim” kavramı konusunda da âlimler görüşlerini ifade edip delillendirmişlerdir. Bu hususta serdedilen görüşler özet olarak
şu şekildedir. Burada yer alan “kim” ile katil kastedilmektedir. Affedecek olan maktulün velisidir.
“kardeş” ise maktulün kendisidir. “Bir şey” den kasıt affedilen ve buna karşılık diyet alınan kandır.
İbn Abbas, Katade, Mücahid, ve bir grup âlimin görüşü budur.167
Yukarıdaki görüşten kısmen farklı olarak şu görüş ileri sürülmüştür. “Kim” den kasıt velidir. “Affolunursa” dan kasıt da kolaylık gösterilirse demektir. Yoksa affetmek sözlükteki anlamı ile kullanılmış
değildir. “Kardeş”ten kasıt katildir. “Bir şey” ise diyettir. Bu imam Malikin görüşüdür.168
Ayrıca ayette geçen kardeş kelimesi hakkında şu görüş de ileri sürülmüştür: “Burada ‘kardeşinden’
ifadesindeki kardeşten maksat, “Her kim haksız yere öldürülürse, biz onun velisine bir yetki vermişizdir. Ama o da kısas yoluyla öldürülmede aşırı gitmesin.” (İsrâ: 17) Ayeti gereğince öldürülenin varisi
olan velisidir. Katilin hasmı olan, bu öldürülenin velisi burada katilin kardeşi olmakla vasıflandırılmıştır
ki, bu kardeşlikten maksat, din veya vatan kardeşliğidir. Bundan dolayı bu vasıflandırmada, İslâm
yurdu içinde bulunan hür veya köle, erkek veya kadın, Müslüman veya Müslümanların himayesinde
bulunan gayrı Müslim insanların hepsinin kanlarının, canlarının, yaşama haklarının kardeş gibi masum ve saygın bilinmesi lazım geleceğine ve bunların birbirini öldürmesinin, kardeşini öldürmek gibi
kötü bir şey olduğuna işaret edilmektedir. Bununla beraber aynı zamanda öldürülenin velisini insani,
ahlaki ve içtimai derin bir mana ile affa teşvik ve rağbet ettirmek için ifade buyrulmuştur.”169
Ebu Hanife der ki burada “affolunursa” yani verilirse demektir. Dilde affetmek vermek demektir. Bundan dolayı yüce Allah “sen affı tut”170 yani kolaylığı tut diye buyurmaktadır.171
İslam hukuku, kısas cezalarında af yetkisini tecavüze uğrayanın velisine tanımıştır.172 Eğer mahkûm
affedilmiş ise kısas cezası uygulanmayacaktır. Bu durumda tâzir cezası uygulanacak mıdır? Bu konuda görüş ayrılıkları vardır. İmam Malik af durumunda tâzir cezası verilmesi gerektiği görüşündedir.173
İmam-ı Azam, İmam Şafi ve İmam Ahmet ise af durumlarında tâzir cezasının gerekmediği görüşün-

165 Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kuran Dili, C. 1, sh. 607, Eser Neşriyat ve Dağıtım.
166 İsra: 33
167 İmam Kurtubi, El Camiu Li-Ahkami’l-Kur’an, C. 2, sh. 504, Buruc Yayınları, 2001
168 İmam Kurtubi, El Camiu Li-Ahkami’l-Kur’an, C. 2, sh. 504, Buruc Yayınları, 2001
169 Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kuran Dili, C. 1, sh. 605, Eser Neşriyat ve Dağıtım.
170 Araf: 199
171 İmam Kurtubi, El Camiu Li-Ahkami’l-Kur’an, C. 2, sh. 505, Buruc Yayınları, 2001
172 Abdul Kadir Udeh, İslam Ceza Hukuku ve Beşeri Hukuk, C.1, sh. 356, İhya Yayınları, İstanbul, 1976
173 Mevahb’ül Celil C.6 sh 268 ( Aktaran Abdul Kadir Udeh, İslam Ceza Hukuku ve Beşeri Hukuk, C.1, sh. 355, İhya Yayınları, İstanbul, 1976)
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dedirler.174 İslam’a göre işlenen suçlara caza tayin edilirken iki amacın güdüldüğü ifade edilmektedir.
Birincisi faziletin himaye edilmesi ve kollanması toplumun kötülükten korunması, ikincisi ise genel
menfaat veya maslahattır.175 Gerçekten her suç önce kendi sahibini ifsad eder. Sonra toplumu ifsad
eder. Suçu itiyat haline getiren insanların normal insani temayüllerinin (fıtratlarının) bozulduğunu müşahede etmek mümkündür. Bu yönüyle bakıldığında her suç failin vicdanında ve benliğinde bir leke
oluşturur. Aynı şekilde suç toplumu da ifsat eder. Zira rüşvet, fuhuş gibi suçların toplumları ifsad edip
çürüttükleri yıkıma götürdükleri hem tarihen hem fiilen müşahedesi mümkün bir husustur. Nitekim;
“O, iş başına geçti mi (ya da sırtını çevirip gitti mi) yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya, ekini ve nesli
helak etmeye çaba harcar. Allah ise, bozgunculuğu sevmez.”176 Beyanıyla bozgunculuk, ekinin ve
neslin helaki yerilmiştir. Değişik bir ifade ile hak (tabii) olanın ifsadı, mizanın bozulması ayetle yerilmiştir. Esasen cezanın, adaleti tesis gibi bir amacının olduğunu da ifade etmek gerekir. Bu yönüyle
bakıldığında hem hukuk normlarının ve hem de hukuk mekanizmalarının (mahkemeler ve bağlı kuruluşlar) en önemli amaçlarının başında adaleti sağlamak gelir.
Yine önemle ifade etmemiz gerekir ki Kuran ve Sünnetin öngörmüş olduğu bütün cezalar, getirilen
bütün haramlar ve helaller kulların maslahatlarını temin etmek içindir.177 Bu kurallara uyan kişi veya
toplumlar arınır ve yükselir. Uymayanlar ise bozulur ve yıkılır. Bu çalışmamızın başında kısas hükmünün koruduğu hukuki değeri; insan canının ve bedenin korunması olarak ifade etmiştik. Ancak bununla sınırlı değildir. Bu izahtan sora diyebiliriz ki kısas toplumu ve toplumun geleceğini de korumaktadır.
Suçun failini ve toplumu ifsad ettiğini ifade ettik. Bu noktadan bakınca esasen insanın kendisine tanınmış olan çok cüzi bir özgürlük alanında bu ifsadın gerçekleştiği, daha büyük dengeleri ise insanın
bozamadığı, yada insana böyle bir güç verilmediği görülecektir.
Kısası uygulanabilmesi için “bütün kısas suçlarında şikâyetçinin bunu talep etmesi ve mahkeme
hükmünü verene kadar şikâyetinde ısrarlı olması gereklidir. Davacı taraf her hangi bir safhada dava
hakkından vazgeçerse hüküm düşer.”178
Hüküm verildikten sonra dahi davacının affetmesi durumunda kısas düşer.179 Zira ayette; “... Fakat
kimin (hangi katilin) lehine, onun (maktulün) kardeşi (varisi veya velisi) tarafından bağışlanırsa, artık
(yapılması gereken) örfe uymak (ve) ona (maktulün varis veya velisine) güzellikle (diyet) ödemektir.
Bu, Rabbinizden bir hafifletme ve bir rahmettir. Artık kim bundan sonra tecavüzde bulunursa, onun
için elem verici bir azap vardır.”180 Buyrulmaktadır.
Burada bir hususu tartışmak gerekir. Bilindiği üzere meri hukukta adam öldürme başta olmak üzere
genellikle müeyyidesi ağır olan suçlar kamu davası olarak devam eder. Suçtan zarar gören ancak
davaya müdahil olur. Davanın asıl sahibi kamu (devlet) adına savcıdır. Suçtan zarar gören ise ancak müdahildir. Ayetten anlaşıldığı kadarıyla kısas davasında davanın asıl sahibi maktulün yakınıdır.
Çünkü davayı yönlendirmek onun elindedir. İsterse devletten kısasın uygulanmasını talep eder. İsterse kısastan vazgeçerek failin diyet ödemesini talep edebilir. Ancak kısas davasında kısasın her
174 İmam Azam Bedai’üs - Sanai C.7 sh 246, İmam Şafi El Mühezzeb C 2 sh 201, İmam Ahmet Elmuğni C. 9 sh 467 (aktaran Abdul Kadir Udeh,
İslam Ceza Hukuku ve Beşeri Hukuk, C.1, sh. 355, İhya Yayınları, İstanbul, 1976)
175 Muhammed Ebu Zehra, İslam Hukukunda Suç ve Ceza, C.2, sh. 29, Kitabevi, İstanbul, 1994
176 Bakara: 205
177 Muhammed Ebu Zehra, İslam Hukukunda Suç ve Ceza, C.2, sh. 30, Kitabevi, İstanbul, 1994
178 Muhammed Ebu Zehra, İslam Hukukunda Suç ve Ceza, C.1, sh. 95, Kitabevi, İstanbul, 1994
179 Muhammed Ebu Zehra, İslam Hukukunda Suç ve Ceza, C.1, sh. 95, Kitabevi, İstanbul, 1994
180 Bakara: 178

hangi bir nedenle (şüphe veya şikâyetçinin affı gibi) düşmesi halinde, devlet başkanı (devlet) bu fiil
(suç) nedeniyle faile ceza verebilir. “Çünkü başkasının kanını akıtmak yeryüzünde fesat çıkarmaktır.
Yeryüzünden fesadın giderilmesi devlet başkanına havale edilmiştir. Başkasını öldüren veya gözünü
çıkaran suçlu her hangi bir yolla karşı tarafın affını elde etmiş olsa bile toplum hakkı (kamu hakkı) da
devlet başkanının elindedir. Devlet başkanının fesada engel olmak üzere toplumun haklarını güvence
altına alacak ve fesadı önleyecek şekilde en uygun gördüğü cezayı kanun olarak koymaya yetkisi
vardır. Bu nedenle bilginler söz birliği ile şunu söylemişlerdir: kısas katilin öldürücü bir alet kullanmamış olması gibi bir nedenle şüpheyle düşerse ta’zir cezası gereklidir. Ölünün akrabalarına diyet
vermesi yanında katile en ağır biçimiyle ta’zir cezası verilmelidir.”181
Diyet cezasından sonra failin fiilinin sorumluluğundan tamamen kurtulamamış olması olumlu ve gereklidir. Zira istisnai de olsa fail mağduru bir şekilde korkutarak şikâyetinden vazgeçirmiş, affetmesini
sağlamış ise devlet başkanı/kamu davayı takip edip onu yine cezalandırabilecektir. Şekli bir şikâyetten vazgeçme ile suçlu suçundan kurtulmuş olamayacaktır.
Esasen her suçun iki mağduru vardır. Birincisi suçtan doğrudan zarar gören mağdur ve yakınları,
ikincisi ise toplumdur. Çünkü her suçun ayrıca toplumu ifsat niteliği de vardır. Kısası gerektiren suçların, bu iki yönü İslam hukuk anlayışında ayrı ayrı değerlendirilip izah edilen şekilde müeyyideye
tabi tutulmuştur. Şari kısaslık suçları bütün insanlara karşı yapılmış saldırı olarak değerlendirmiştir.182
Niteliği itibariyle kısas cezasını gerektiren suçlar insanlığa karşı işlenmiş suçlardır. Bu bakımdan hem
suçu hem müeyyidesini Şari belirlemiş, Müslümanlara bırakmamıştır.
Kısas cezasını gerektiren suçlarda kul hakkı ilk bakışta kendisini çok net olarak gösterdiği için de Şari
bu suçların mağduruna büyük yetki vermiştir. Zira mağdur;
Dilerse kısas uygulanmasını ister.
Dilerse kısastan vazgeçerek diyet ister.
Dilerse faili tamamen affedebilir.
Müşteki yâda mağdurun şikâyetten vazgeçmesi veya affetmesinin ortadan kaldırdığı ceza yalnızca
kısas cezasıdır. Yoksa tâzir cezasını af veya şikâyetten vazgeçme ortadan kaldırmaz.
Suçluya kısas cezası uygulanırsa artık bundan başka ceza yoktur.183 Öldürme suçlarında cezaların
şahsiliği prensibi gereği katile kısas uygulandığında zaten başka bir ceza vermek söz konusu olamaz. Ancak uzuv tatili veya yaralamalarda bu ilke önem kazanmaktadır. Yani uzuv tatili ve yaralama
suçlarında faile kısas uygulanmış ise artık bu kısastan sonra aynı fiil nedeniyle ayrıca başka bir ceza
vermek söz konusu değildir.
Ayrıca maktulün varisinin (velisinin) birden çok olması durumunda birinin affetmesi halinde affın gerçekleşmiş olacağı ifade edilmiştir. Kezalik vereseden birinin affı hepsinin affıdır.184

181 Muhammed Ebu Zehra, İslam Hukukunda Suç ve Ceza, C.1, sh. 96, Kitabevi, İstanbul, 1994
182 Muhammed Ebu Zehra, İslam Hukukunda Suç ve Ceza, C.1, sh. 94, Kitabevi, İstanbul, 1994
183 Muhammed Ebu Zehra, İslam Hukukunda Suç ve Ceza, C.1, sh. 96, Kitabevi, İstanbul, 1994
184 Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kuran Dili, C. 1, sh. 605, Eser Neşriyat ve Dağıtım.
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Kısası Uygulama Yetkisi
Öldürme halinde kısası ancak Ulu’l Emr’in uygulayacağı hususunda görüş ayrılığı yoktur.185 Kısası
uygulamanın bütün müminler üzerine vacip olduğu görüşünü zikretmiştik. Bu görüşte olanlar da; “bütün müminlerin bir arada toplanıp kısası uygulamaları mümkün değildir. O bakımdan müminler devlet
yöneticisini kısasın uygulanması ile diğer hadlerin uygulanması hususunda kendilerinin konumuna
oturtmuşlardır”186 diyerek uygulamanın, yine müminlerin yetkili kıldığı yöneticiler tarafından yapılacağını beyan etmişlerdir.
Kısasın uygulanabilmesi için İslam devletinin meşru yöneticisinin veya yetkili kılmış olduğu bir hâkimin usulüne uygun bir muhakeme yapıp. maznun hakkında karar vermelidir. “Fetva imamları ittifakla
şunu belirtirler: İslam devlet yöneticisinden ayrı alarak tek başına herhangi bir kimsenin kısas hakkını
uygulaması caiz değildir. İnsanların birbirlerine kısas uygulama yetkileri yoktur. Bu yetki İslam devletinin yöneticisine veya halifenin bu iş için tayin ettiği kimseye aittir. Bundan dolayı yüce Allah devlet
yöneticisine insanların birbirine haksızca el uzatmalarını engellemekle görevlendirilmiştir.”187
Hakkında mahkûmiyet hükmü verilmiş olan maznuna mağdur (veya maktulün velisinin) affının olmaması halinde kısas hükmü yine devlet otoritesi tarafından infazen uygulanacaktır.
Halife veya Devlet Başkanı Kendisine de Kısas Uygular
“İslam şeriatında bir zulüm işlediği zaman hükümdarı koruyan yâda bir suç işlediği zaman onu himaye eden bir iktidar yoktur. Tam tersine herkes yüce Allah’ın huzurunda adalet gereği eşittir. Kötülük
işlenmesi söz konusu ise üstün ile üstün olmayanın ayrımına yer yoktur. Mevkice üstün olan ve olmayan ancak faziletlerle ne derece bezenilmiş ve benimsenmiş meselesi incelenirken gündeme gelir.”188
Nesai’nin rivayetine göre ebu Said El Hudri şöyle demiştir: “Resulullah bir seferinde bir şeyler paylaştırıyordu. Adamın birisi onun üstüne abandı. Resulullah yanındaki asa ile ona vurdu. Adam feryada bastı. Resulullah ona gel de kısas uygula dedi. Adam, hayır affettim ey Allah’ın Resulü, diye cevap verdi.”189
Halife kendi kendisine de kısas uygular. İlim adamları icma ile şunu kabul etmişlerdir. Halife eğer raiyesinden herhangi birisine haksızlık edecek olursa kendisine kısas uygular. Çünkü o da onlardan bir
kimsedir. Onun onlardan ayrı bir meziyeti, bir vasi veya bir vekil gibi onların işlerine nezaret etmekten
ibarettir. Bu ise ona kısas uygulamaya engel değildir. Yüce Allah’ın hükümlerinin uygulanması hususunda yöneticiler ile kamu arasında herhangi bir fark yoktur. Çünkü yüce Allah; “öldürülenler hakkında üzerinizde kısas yazıldı” diye buyurmaktadır. Elini kesen valisinden şikâyette bulunan bir adama
Ebubekir es Sıddık’ın şöyle dediği sabittir: “Eğer doğru söylüyorsan and olsun ki senin için ona kısas
uygulayacağım.”190 Bu durum aynı zamanda kanun önünde eşitlik ilkesi açısından da önemlidir.
Hukuka Uygunluk Sebepleri ve Kısas
Bilindiği gibi hukuka uygunluk sebepleri şeklen suç olan bir olguyu suç olmaktan çıkarır. Cezai sorumluluk
üç esasa dayandırılmıştır. a) Yasak olan Fiili İşlemek b) Failin hür olması c) Akıl ve anlayış sahibi olması.191
185 İmam Kurtubi, El Camiu Li-Ahkami’l-Kur’an, C. 2, sh. 494, Buruc Yayınları, 2001
186 İmam Kurtubi, El Camiu Li-Ahkami’l-Kur’an, C. 2, sh. 494, Buruc Yayınları, 2001
187 İmam Kurtubi, El Camiu Li-Ahkami’l-Kur’an, C. 2, sh. 508, Buruc Yayınları, 2001
188 Muhammed Ebu Zehra, İslam Hukukunda Suç ve Ceza, C.1, sh. 13, Kitabevi, İstanbul,1994
189 Nesai Kaseme 22, Ebu Davud Diyat 14, Müsnet III 28 İmam Kurtubi, El Camiu Li-Ahkami’l-Kur’an, C. 2, sh. 508, Buruc Yayınları, 2001
190 İmam Kurtubi, El Camiu Li-Ahkami’l-Kur’an, C. 2, sh. 508, Buruc Yayınları, 2001
191 Abdulkadir Udeh, Mukayeseli İslam Ceza Hukuku, C. 1, sh. 486, 2. Baskı, Kayıhan Yayınları, İstanbul

Cezanın ortadan kalkış sebepleri yani faile ceza verilmemesini temin eden sebeplerde a) Zorlama
(ikrah) b) Sarhoşluk c) Delilik d) Yaş küçüklüğü olarak sayılmıştır.192
Hukuka Uygunluk Sebeplerini genel olarak şu şekilde sıralamamız mümkündür.
Akıl Hastalığı
Yaş Küçüklüğü
Görevin ifası
Meşru Savunma
Uyuşturucu madde etkisi ve sarhoşluk
Mağdurun rızası
Bu hallerde suç fiili suç olmaktan çıkar. Faile ceza verilmez. Mesela malının alınmasına mal sahibinin
rızası var ise malın sahibinden habersizce alınmış olması hırsızlık suçunu oluşturmaz. Hukuka uygunluk sebeplerini kısas açısından değerlendirdiğimizde; akıl hastası ve mümeyyiz olmayan çocuk
mükellef olmaması nedeniyle fiillerinden sorumlu değildir. Dolayısıyla bunların kısas cezası ile cezalandırılması mümkün değildir.
Aynı şekilde görevin ifası da hukuka uygunluk sebebidir. Mesela kısas cezasına mahkum birisini
infazen öldüren görevli görevini ifa ettiği için suç işlemiş olmaz.
Yine meşru müdafaa halinde işlenen suç nedeniyle de fail cezalandırılmaz. Mesela kendisini veya bir
başkasını öldürmek isteyen ve icra hareketlerine başlayan faili kendisini savunma esnasında öldüren
kişiye ceza verilemez.
Uyuşturucu madde etkisi ve sarhoşluğu ise ikiye ayırarak incelemek gerekir. Eğer fail bir başkasının
karşı konulamaz zoruyla uyuşturucu ve sarhoş edici ve uyuşturucu maddeye maruz kalmış ve bunun
neticesinde suç işlemiş, bu maddeler akli melekelerini tamamen yok ettiği bir esnada suç fiilini işlemiş ise sorumlu tutulmaz. Fakat bu maddeleri kendi isteği ile almış veya maddelere rağmen kendini
kontrol edecek durumda ise fiilinden sorumlu tutulacaktır.
Kısas suçlarında mağdurun rızasını ikiye ayırarak incelemek gerekir.
Birincisi Adam Öldürme Suçunda Maktulün Rızası
İslam hukukçuları kısas suçlarında maktulün ve mağdurun rızasının suç ve cezaya etkisini bir birinden
ayırarak incelemişlerdir. Birinci olarak maktulün rızası suç fiilini meşru hale getirir mi? İkinci olarak
maktül veya mağdurun rızası failin cezasını ortadan kaldırır mı? Bu soruların cevabı ayrı ayrı verilmiştir.
Ebu Hanife ve takip edenlerine göre katle izin öldürme eylemini serbest hale getiremez. Mağdurun
bu konudaki izni yok hükmündedir, fiile etkisi olmaz. 193 Maktul öldürülmesine izin vermiş olsa da bu
izin veya rıza failin fiilini meşru hale getirmez. Gerçekten Şari’nin haram kıldığı bir fiili mağdurun rızası mübah hale getiremez. Kaldı ki mevzu bahis fiil “adam öldürme fiili” olunca; “... Kim bir nefsi, bir
192 Abdulkadir Udeh, Mukayeseli İslam Ceza Hukuku, C. 1, sh. 486, 2. Baskı, Kayıhan Yayınları, İstanbul
193 Abdulkadir Udeh, Mukayeseli İslam Ceza Hukuku, C. 1, sh. 460, 2. Baskı, Kayıhan Yayınları, İstanbul
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başka nefse ya da yeryüzündeki bir fesada karşılık olmaksızın (haksız yere) öldürürse, sanki bütün
insanları öldürmüş gibi olur...”194 sarih ve amir hükmüyle karşılanır. Bu bakımdan adam öldürme fiilinin (hukuka uygunluk sebepleri hariç) şu veya bu nedenle meşru olması düşünülemez.
Hanefi hukukçuları kendi aralarında, rızanın suçluya verilecek cezaya etkisi hakkında ihtilaf etmişlerdir. Ebu Hanife, Ebu Yusuf ve Muhammed suçludan kısas cezasını kaldırırlar. Katle izin şüphe
olduğundan esas olan ceza yerine diyet cezası uygulanır. İmam Züfer’e göre ise izin şüphe olmaz.
Bu sebeple de kısası kaldırmaz. Binaenaleyh ceza olarak kısasın tatbiki gerekir.195
Rızanın cezaya etkisi konusunda yukarıda ifade edilen çeşitli fikirler ileri sürülmüştür. Bu fikirlerin
çoğaltılması ve gerekçelendirilmesi de mümkündür. Ancak her olayın kendi özelliklerine ve delillerine
göre maktülün rızasının cezaya etkisini tespit daha doğru olacaktır. Zira sağlıklı bir insanın kendisinin
bir başkası tarafından öldürülmesine rıza göstermesi pek mümkün olmaz. Aynı şekilde normal bir
şahıs bir başkasının öldürülmeye rızası var diye onu öldürmez. Bu bakımdan cezanın tespitinde failin
saiki196 de önem kazanmaktadır.
Maliki mezhebinde tercih edilen görüşe göre katle izin fiili serbest yapamaz, cezayı da düşüremez.
mağdur daha önce suçluyu doğacak sorumluluktan İbra etse de durum aynıdır. Çünkü mağdur daha
sonra hak sahibi olmadığı bir haktan suçluyu ibra ediyor. Netice olarak suçlu kasten katildir.197
Bu konuda Şafii mezhebinde iki görüş vardır. Birincisi öldürmede izin ve rıza kısas ve diyet cezalarını
düşürürse de fiili mübah kılamaz. İkincisi öldürmede izin fiili mübah yapamaz, cezayı da düşürmez.
Bu görüşün taraflarından bazıları izinde, kısası kaldıran ve diyeti gerektiren şüphe görürler. Diğer
bazıları da kısas cezası gerekir çünkü izinde şüphe diye bir şey yoktur derler.198
Ahmet Bin Hanbel ve taraftarlarına göre; katilde izin suçludan cezayı düşürür. Çünkü affetme mağdurun hakkıdır. Öldürmeye izin de öldürmek cezasından affetmeye eşittir. Bu görüş; Şafii mezhebinde
birinci görüş sahiplerinin dediklerinin aynısıdır.199
Uzuv Tatili ve Yaralamada Mağdurun Rızası
Ebu Hanife ve taraftarlarına göre; kesme ve yaralamaya izin cezasının kaldırılmasına gerektirir. Onlara
göre, organlar mal gibidir. Malların korunmasında sahibinin vazifesi cümlesindendir. Kesme ve yaralamada gerekli ceza, izin ve müsaade ile kalkabilir. Fakat ölüme sebep olan kesme ve yaralama da bunlar,
ihtilaf ederler. Ebu Hanife; fiili kasıtlı olarak öldürme sayar. İzin kesme veya yaralama içindir. Şahıs ölünce artık kesme ve yaralama söz konusu olamaz, sanır aşılmıştır, eylem öldürmedir. Bu sebeple suçluyu,
kasten öldürme cezası ile cezalandırmak gerekir. İzin şüphe kabul edildiğinde kısas cezasını kaldırır,
suça verilecek ceza diyet olarak belirlenir. Ebu Yusuf ve Muhammed’e göre yaralama veya kesme, ölümü meydana getirirse suçlu yalnız tazir cezasıyla cezalandırılır. Yaralama veya kesmeden affetme, o
fiillerden dolayı meydana gelecek şeylerin de affolunduğunu ifade eder ki katil de bunlardan biridir. 200
194 Maide: 32
195 Abdulkadir Udeh, Mukayeseli İslam Ceza Hukuku, C. 1, sh. 461, 2. Baskı, Kayıhan Yayınları, İstanbul
196 Saik: failin kasttan önceki düşüncesidir. Mesela mirasını elde etmek için miras bırakacak olanı öldürmek isteyen failin saiki mirası elde etmek,
kastı ise miras bırakacak olanı öldürme iradesidir. Aynı şekilde para karşılığında adam öldüren katilin saiki para kazanmak, kastı ise adam
öldürme iradesidir.
197 Abdulkadir Udeh, Mukayeseli İslam Ceza Hukuku, C. 1, sh. 461, 2. Baskı, Kayıhan Yayınları, İstanbul
198 Abdulkadir Udeh, Mukayeseli İslam Ceza Hukuku, C. 1, sh. 461, 2. Baskı, Kayıhan Yayınları, İstanbul
199 Abdulkadir Udeh, Mukayeseli İslam Ceza Hukuku, C. 1, sh. 461, 2. Baskı, Kayıhan Yayınları, İstanbul
200 Abdulkadir Udeh, Mukayeseli İslam Ceza Hukuku, C. 1, sh. 462, 2. Baskı, Kayıhan Yayınları, İstanbul

Maliki mezhebine göre; kesme ve yaralamaya izin geçerli değildir. Ancak mağdur kesme veya yaralanmadan sonrada suçluyu bağışlarsa ceza verilmez. Affetmezse tespit edilmiş olan cezalar uygulanır ki, o da kısastır. Hukuki sebeplerle kısas cezası uygulanamazsa o zaman diyet cezası verilir.
Mağdur kişi, suçluyu affetmede ısrar ederse, asıl ceza olarak kararlaştırılan kısas ve diyet düşer,
yerine tazir cezası uygulanır. Bu durum ölümü meydana getirmeyen yaralama veya kesmelerde söz
konusudur. Ölümü meydana getirirse, suçlu kasten katil sayılır ve kasıtlı öldürme suçunun cezası
ile cezalandırılır.201
Şafii mezhebinde yaralama ve kesmeye izin cezayı düşürür. Eğer tazir cezası da yoksa yaralama
veya kesme ölüme yol açtığında bu mezheb hukukçularından bazıları suçluyu kasten öldürme
suçundan sorumlu tutarlar. Fakat iznin şüphe sayılması durumunda kısası düşürür, ceza olarak
diyete hükmedilir. Bazıları da cezadan kaçınırlar. Çünkü ölüm izin verilmiş fiilden doğmuştur. İzin
ise cezayı düşürür.202
Ahmet b. Hanbel’e göre; yaralamaya ve kesmeye izin öldürmeye verilen izin gibi cezayı düşürür. Her
ne kadar izin ve rıza, fiili serbest hale getirmese de mağdurun cezasının düşürülmesinde hakkı vardır. İzni ile cezayı da düşürmüştür.
Kısas Suçlarını Diğer Suçlardan Ayıran Özellikler
Kısas cezasını gerektiren suçların diğer suçlardan ayıran ilk özellik Şari tarafından “kısas” kavramı
ile tavsif edilmesidir. İkinci olarak; bu suç ve cezası Şari tarafından belirlenmiştir.203 Üçüncü olarak; bu
suçlar insanın canına, uzuvlarına ve bedenine yönelen suçlardır. Dördüncü olarak; kısas müeyyidesi
uygulanma imkanı olan suçlardır.
Kişinin Kendisine Karşı Müessir Fiili
İslam hukuku, kişinin kendisine kasten veya hataen müessir fiil ika ve icrasını yasaklamıştır. Kişinin,
kendisini yaralama, bir organını kesme ve benzeri işlere hakkı yoktur. Bunları yaparsa tazir cezası ile
cezalandırılır. İnsanın kendisine müessir fiil ikası yasaklanmış olunca, bir başka şahsında böyle bir
suça iştiraki pek tabii yasaktır.204
Esasen insanın vücudu ve canı insana verilmiş bir emanettir. Sahibi ise Allah’tır. Bu bakımdan insanın ne canına kıyma (intihar) ne de vücudunu haram fiillerde kullanma hakkı yoktur. Bu bakımdan
kendisine karşı müessir fiil de işlemesi yasaktır.
201 Abdulkadir Udeh, Mukayeseli İslam Ceza Hukuku, C. 1, sh. 462, 2. Baskı, Kayıhan Yayınları, İstanbul
202 Abdulkadir Udeh, Mukayeseli İslam Ceza Hukuku, C. 1, sh. 462, 2. Baskı, Kayıhan Yayınları, İstanbul
203 Zina, Zina iftirası gibi bazı suçlar ve cezaları da Şari tarafından belirlenmiştir. Ancak bütün suçlar böyle değildir.
204 Abdulkadir Udeh, Mukayeseli İslam Ceza Hukuku, C. 1, sh. 467, 2. Baskı, Kayıhan Yayınları, İstanbul
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The word qisas based on the word “qassa”, which means tracking. It means that the
murderer tracks a path to kill, and should be punished by tracking his path back and
murdered. The word qisas is used for this reason.1 Mainly, the word of “qisas” means
equation. The reason why the story called as qissa in Arabic is, the story equals
to the event described in it.2 And the meaning of qisas explained in dictionary as
“responding with the same act, retaliating a right with its equivalent”.3 The criminal
offences should be sentenced with qisas are the crimes against life and property and
they are determined by the Sharia in the Qur’an with their punishments.
The legal value protected by qisas is the personal immunity and the security of life and property.
Because of the sanctions of murdering, amputating or injuring the offender, qisas is the most deterrent sanction preventing the prospecting offenders to commit a crime.
Like the other provisions of Allah, qisas is not changeable according to time and location, and it is
valid in every time period and location.
In the law of qisas there is life for mankind. By virtue of the verse of “O ye man of understanding, in
the law of Qisas, there is (saving of) life to you”4, in the law of qisas, there is life all for the prospective
murderer, for the prospective victim, for all people except these two and for the society. In the name of
preventing crime and deterrence, there isn’t any functional provision except qisas. If we look from the
viewpoint of the psychology of the victim, it is obvious that this provision would be the most satisfying
one among all other laws. With this function, qisas would abolish the hatred and blood vengeance from
the society. If we look from the viewpoint of the psychology of the accused, we should think by two aspects, before and after the crime. Before the crime, the prospecting offender who thinks that he would
be retorted with the same act, would give up or not go too far. After the crime, the offender would know
that he is going to be retorted. Secondly, this penalty would maintain the satisfaction for the uncorrupted
creations. Because in some cases, there would be some offenders who reports himself/herself.
The offense should be proved by avoidance of doubt with regard to the judicial process (law of
evidence) in order to implement qisas. In case of doubt, qisas couldn’t be implemented. In order to
implement qisas, the offense should be committed on purpose.
Since the provision of “life for life” of the verse of qisas is general, if a Muslim kills a non-Muslim on
purpose, he should be killed in accordance with qisas. And there is no difference between man and
woman with regard to qisas. It is determined by the Muslim scholars with consensus (icma’) that the
qisas should be implemented both the man and woman equally. And they don’t accept the view that
something could be received by revocation.5 The provision of qisas should also be implemented between father and son, and master and slave. If the murder committed by accomplice, qisas should be
implemented to all the offenders.
1 Imam Qurtubi, El Camiuli-Ahkami’l-Kur’an V. 2 p. 493, Buruc Yayınları 2001.
2 Fahruddin Er Razi, Tefsir-i Kebir V. 4 p. 282, Akçağ Yayınları 1st Edition, 1990, Ankara.
3 Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kuran Dili, V. 1, p. 601, Eser Neşriyat ve Dağıtım.
4 Al Baqarah 179.
5 İmam Kurtubi, El Camiuli-Ahkami’l-Kur’an, V. 2, p. 498, Buruc Yayınları, 2001.

If equality couldn’t be ensured in the case of amputation, the qisas shouldn’t be implemented.
Qisas is very important with regards to the principle of equal protection of law. “The equality is the
first principle of sharia with regards to qisas. The equality of blood and penalty. There is no law system that accepts the principle of equality without making discrimination as the position, class, affinity,
blood and sexuality and imposes punishments with its own kind, life for life and injury for injury. No
one can escape from the law with his/her class, privilege, being governor or being governed. Everybody is equal before the divine sharia…”6
The Shari’(rule maker) who imposes qisas also encourages for forgiving. The pardon of the victim or
relatives of the killed, repeals the qisas penalty. If the pardon is only for qisas, it would be repealed
but the blood money should still be paid. If the pardon also involves the blood money, both the blood
money and qisas should be repealed.
The qisas penalty should be implemented as a requirement of a regular judgement. In the case of
homicide, the qisas should be implemented by the Ulu’lEmr (head of the state) and there is no split
in opinion about this subject.7 Otherwise, there would be a chaotic situation.
The qisas should be implemented to the Khalifa and head of the state. “In the Islamic law, there is no
power which protects the governor when he commits tyranny or crime. On the contrary, everybody
is equal before Allah. If there is an evil committed, there is no difference between the exceeder or
undistinguished.”8
The provision of qisas should be studied in its all aspects and should be revealed with all its features
and philosophy. Because in the law of qisas, there is life for whole mankind.

6 Seyyid Kutub, Fizilal’il Kur’an V. 4, p. 258, Hikmet Yayınları.
7 Imam Kurtubi, El Camiuli-Ahkami’l-Kur’an, V. 4, p. 494, Buruc Yayınları, 2001.
8 Muhammed Ebu Zehra, İslam Hukukunda Suç ve Ceza, V. 1, p. 13, Istanbul, 1994.
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ملخص
القاص ألنه يتبع اآلثار واألخبارَ ،ف ّ
كأن القاتل
ص ْالثر وهو اتّباعهَ ،ومنه
ّ
القصاص مأخوذ من َق ِّ
1
َ
ص أثره فيها ومشى على سبيله في ذلك .وكلمة «اللقصاص» تأتي بمعنى
سلك طريقا من القتل َف َق ّ
2
القصة قصة ألن بالحكاية تساوي المحكي .والقصاص أيضا بمعنى «أن
وسمّيت ّ
التساوي أحياناُ ،
َ
يف َعل باإلنسان مثل ما فعل».
والجرائم التي يجب عليها القصاص هي الجرائم التي وضعها الشارع في القرآن جرما وعقوبة وهي جرائم ضد النفس
والجسم.
القصاص تحفظ -كقاعدة للقانون الجنائي -الحصانة الشخصية وسالمة الصحة والجسم .وهو العقوبة األكثر تأثيرا لمنع
الجريمة ألن الجاني المحتمل يضطر أن يقبل أن يفعل به ما سيفعله .وحكم القصاص ال يتغير بتغير الزمان والمكان مثل
أحكام اهلل األخرى.
يقول اهلل سبحانه وتعالى «ولكم في القصاص حياة يا أولي األلباب لعلكم تتقون» 3وفي القصاص حياة للجاني والمجني
عليه والناس اآلخرين وللمجتمع .ليس هناك حكم آخر يجري وظائف مثل القصاص من ناحية منع الجريمة .وهذا الحكم
يوفر أكثر شعورا بالرضا من أي قواعد قانونية أخرى من وجهة نظر نفسية المجني عليه .وبسبب هذه الخاصية تمنع
الكراهية والعداء والثأر.
من وجهة نظر نفسية الجاني يجب التفكر في مرحلتين ،مرحلة قبل الجريمة ومرحلة بعدها .فالذي يوقن أنه يدفع حياته
ثمناً لحياة من يقتل ،فهو يفكر ويتردد ،ويجتنب من الجريمة أو ال يفرط فيها .وبعد اقتراف الجريمة فإنه يعلم ما يعمل به
إنما هو عقوبة متكافئة تامة لفعلته .وثانيا هذه العقوبة المتكافئة يطمّن الفطرة السليمة .ألن هناك بعض المجرمين –ولو
قليلين -يريدون أن يلقوا عقاب جرائمهم التي لم تظهر أبدا.
ال يثبت الحق ألولياء المقتول في القصاص من القاتل ّ
إال إذا تمّت الشروط التالية :األول :أن يكون القتل بنحو العمد.
الثاني :أن تثبت الجناية على أسس المحاكمة وبعيدا عن الشبهة .ألن الشبهة تسقط القصاص.
ّ
ّي مع المسلم متساويان في الحرمة الَتي تكفي في القصاص وهي حرمة ال ّدم الثابتة،
والذم ّ
بشيء.
وأجمع العلماء على قتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل ،والجمهور ال يرون الرجوع ْ

4

وال فرق بين قصاص الولد واألب  ،والعبد والحر .وتقتل الجماعة بالواحد.
وال يطبق القصاص في تعطيل العضو والجروح وحاالت غير متكافئة.
القصاص حكم مهم من حيث «المساواة أمام القانون».
 1الجامع ألحكام القرآن للقرطبي
 2االتفسير الكبير للرازي
 3سورة البقرة اآلية 179
 4الجامع ألحكام القرآن للقرطبي
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أول ما تقرره شريعة اهلل في القصاص ،هو مبدأ المساواة ..المساواة في الدماء والمساواة في العقوبة ..ولم تكن شريعة
أخرى -غير شريعة اهلل -تعترف بالمساواة بين النفوس ،فتقتص للنفس
بالنفس ،وتقتص للجوارح بمثلها ،على اختالف المقامات والطبقات واألنساب والدماء واألجناس.
النفس بالنفس ،والعين بالعين ،واألنف باألنف ،واألذن باألذن ،والسن بالسن ،والجروح قصاص .ال تمييز ،وال عنصرية،
5
وال طبقية ،وال حاكم ،وال محكوم .كلهم سواء أمام شريعة اهلل .فكلهم من نفس واحدة في خلقة اهلل.
كما وضع الشارع حكم القصاص ،حث على العفو أيضا .وهذا العفو يكون بقبول الدية من أولياء الدم ً
بدال من قتل
الجاني .إذا كان العفو للقصاص فقط ،فتجب الدية .وإذا كان للقصاص والدية ،فيسقط القصاص والدية.
يطبق القصاص بعد المحاكمة وال خالف أن القصاص في القتل ال يقيمه إال أولو األمر 6.وإال يحدث الفوضى.
يطبق القصاص على اإلمام أو السلطان .وليس في الشريعة اإلسالمية ملك يحميه الملك إذا ارتكب ظلما ،وتحميه
7
األوضاع إذا ارتكب إثما ،بل الجميع أمام اهلل الحكم العادل سوء .فال فاضل وال مفضول عند ارتكب الرذائل.
تجب دراسة حكم القصاص دراسة دقيقة وعرض خاصياته وحكمه .ألن للناس جميعا في القصاص حياة.

 5في ظالل القرآن للسيد قطب
 6الجامع ألحكام القرآن للقرطبي
 7الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي :الجريمة لمحمد أبو زهرة
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I. Giriş
Çağdaş İslam ceza yasasının kanunlaştırılması uzun ve gecikmiş bir projedir. İslam
fıkıhçıları geçen on dört yüzyıl boyunca Kur’an ve sünneti açıklamak ve Kur’an
ve sünnet ışığında yargı hukuk sistemi kuralları oluşturmaya çaba harcamadılar.
İslam devletinin farklı hanedanları İslam hukukunu yasallaştırmaya çalıştı, örneğin Osmanlı rejimi altında Mecelle-i el Ahkâm-ı Adliye gibi fakat çağdaş anlamda
İslam ceza hukukunu kanunlaştırma yönünde herhangi bir çaba da bulunulmadı.
Bu makale, ta’zir cezalarının temellerine modern İslam ceza hukukunun bir örnek
kategorisi açısından açık bir şekilde aydınlatmaktadır. Bu makale, İslam fıkıhçılarına birleşmeleri ve Müslümanların çoğunlukta olduğu devletlerin yönetimlerinde
değerlendirilebilecek çağdaş bir İslam Ceza Hukuk modelini kanunlaştırmaları için
bir daveti ifade etmektedir.
İslam ceza hukuku suçları üç kategoride sınıflandırır; had, kısas ve ta’zir suçları. Ta’zir, Kur’an ve
sünnet tarafından cezası öncedenbelirtilmemiş durumlardaki suçlara karşı cezalar belirler. Bu bağlamda, ta’zir, had ve kısas cezalarından sayılmayan yasaklayıcı kaidelerinbütün ihlallerini kapsayan
en geniş suç kategorisidir.1Ta’zir suçlarındaki yasaklayıcı kaidelerin ihlali ya Allah’ın haklarının (hukukullah) ya da insanların hakkının(hakk en-nas) veya her ikisinin ihlalinden ortaya çıkabilir.2
Her ne kadar Kur’an’da ta’zir açık bir kategori olarak yer almasa da, birçokayet ta’zir suçlarının
bir kategori olarak oluşturulması gerekliliğine işaret etmektedir. Kur’an, suçlunun, kurban onu affetmediği sürece cezalandırılması gerektiğini açıklığa kavuşturur.3 Aynı şekilde, sünnet de ta’zir
suçunun bir kategori olarak oluşturulmasının gerekliliğini işaret etmektedir. Ta’zir altında, Peygamber Muhammed, borcunu ödeyebilecek durumdaki borçlunun borcunun ödemeyi reddetmesi, içki
tüketicilerinin ve had olmayan hırsızlık suçları gibifarklı durumlardaki cezaları dağıtmıştır.4 Kur’an
veya sünnette belli bir suç için belirlenmiş bir ceza yok ise, İslami bir devletin görevi, suçluların
tekrar aynı suçu işlemesinden ve başkalarını aynı yolu izlemekten caydıracak şekilde cezalandırılmalarını sağlayacak bir sistemin oluşturulmasıdır. Bu görüşe göre, ta’zir suçlarının temellerinin
açıklanması zorunludur.

1 Bilhassa, âlimler ta’zir suçlarıyla alakalı farklı tanımlar sunmuşlardır, ancak, bütün tanımların özüyukarıda belirtilen tanım etrafında dönmektedir.
2 Allah’ın hakkı ile insanların hakkı arasındaki ayrım İslam Ceza Hukuku’nda belirgindir. Örnek olarak, borcunu ödemeyi reddeden bir borçlu
insanların hakkını ihlal ederken, zekât vermeyi reddeden Allah’ın hakkını ihlal etmektedir.
3 Kötülüğün karşılığı, onun misli (benzeri) olan kötülüktür. Ama kim affeder ve ıslah ederse (dirliği kurup sağlarsa) artık onun ecri Allah'a aittir.
Gerçekten O, zalimleri sevmez. Kur’an, 42:40.
4 Örneğin, Hadiste, hırsızlık içinhad olmayan ta’zir cezası şu şekilde açıklanmıştır. Amr bin Şuayb’tan, onun da babasından ve dedesinden,
Abdullah ibni Amr’dan aktarıldığına göre, Allah Resulü’ne(sav) ağaçtaki meyve sorulmuştur. Şöyle demiştir; “ihtiyacı olan bir insan, cebine
ondan koymadıkça ona bir ceza yoktur. Fakat ondan alıp götüren, aldığının değerinin iki katı ödemeli ve cezalandırılmalıdır. Düzgün bir şekilde
istiflendikten sonra bir şeyler çalanve onun değerinin şu kalkana eşit olduğu durumda, onun eli kesilmelidir. Bundan daha az değerli bir şey çalan
değerinin iki katı ceza ödemeli ve cezalandırılmalıdır.” Hadis numarası 4961. Hırsızın elinin kesilmesi bahsi, Nesai Süneni.

II. Ta’zir Suçlarının Bileşenleri
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A. Akli unsur
Suçun akli unsuru; yasağın bilgisi, sorumlunun eylem(ler)inin doğasının bilgisi, yasaklanan eylemin sonuçlarının bilgisi, davranışın gönüllülüğü ve zarar verme veya
belli sonuçlara ulaşma arzusu gibi bir dizi faktöre bağlı olarak çeşitli biçimler alabilir.
a) Bilgi, Ta’zir Suçları İçerisinde Akli Unsurun Hayati Bir Faktörüdür.
Akıl suçlu durumlarının teorilerini açıklamaktan önce, suçlu ehliyetinin elzem bir unsuru olan
bilgiyi ayrıntılı bir şekilde tartışmak zaruridir. Kur’an’daki sayısız ayet tekraren bilginin gerekliliğinin ceza için önkoşul olduğunuvurgulamaktadır.5Bu ifade, aklın bir durumu olarak cehaletin
dışlanmasını gerektirir. Bu yüzden, eylemi yapanın yasaktan, eyleminin doğasından, muhtemel
sonuçlarından ve suçu çürütecek herhangi davranıştan haberinin olmadığı durumlarda yaptığı
yasaklanan davranışlar için ceza verilmemesi gereklidir. Ancak, böylesi bir genel ilkeyi uygularken, bilginin eksik olmasının cezayı engellediği durumlar, ara sıra da olsaistenmeyen sonuçlara
götürebilir. Suçlular yanıltıcı bir şekilde yasak veya davranışlarının muhtemel sonuçları hakkında
yeterli bilgiye sahip olmadıklarını iddia edebilirler. Ayrıca, cehalet kendi içerisinde ayıplanması
gerekebilir. Bireylerin toplumu yöneten davranış ilkeleri hakkındaki bilgiyi elde etmeleri gereklidir.
Müslümanlar açısından ise durum, onların Kur’an ve sünnette açıklanan veya ima edilen yasaklayıcı kaidelerin bilgisini elde etmeleridir. Zımni sözleşmesi altında(Müslümanlar ile gayri-Müslimler
arasındaki toplumsal sözleşme) İslam devletinde ikamet eden gayri-Müslimler de aynı şekilde
kendi yasal vazifelerini, İslam devletinin yasaklayıcı kaidelerinin bilgisi de dâhil olmak üzere, bilme yükümlülüğü altındadırlar.6 Geçici gayri Müslim bir ziyaretçinin İslam devletine girişi emniyet/
eman sözleşmesiyle olur. Emniyet anlaşması, ziyaretçinin İslam devleti yasalarına vakıf olmasını
ve onlara uymasını gerektirir.7
Ancak, bilginin olduğu varsayımının katı uygulaması her durum için her zaman haklı gösterilemez.
İslam hukukuna göre, cezaya ancak eylemi yapan davranışının, ihlal ettiği yasağın, davranışının
kesin sonuçlarının ve durumun bilgisininfarkında olduğu durumlarda meşrudur ve izin verilir.8 Kur’an,
adil bir uyarı yapılmadan hiçbir cezaya izin vermediğini açıklamaktadır.9Sonuç olarak, İslam fıkıhçıları, bilginin varsayımını sınırlayan ve bilginin olmadığı/cehaletin olduğu durumları mazur gören dört
durum setini sınıflandırmışlardır.
i- İlk tür meşru olmayan cehalet. Bu türde, işlenen suçun öldürmek, hırsızlık veya iftira gibi yasak
olduğu bilinen bir suçtan dolayıfail cehaleti dolayısıyla mazur görülemez.
Ebu Hanife, fıkıhçıların ekseriyetinin görüşünün tersine, birgayri-Müslim’in, kendi dini hukukunda izin
verilen bazı suçlarına ilişkin mazur görülebileceğini önermiştir. Bu öneri dini ilkenin uygulanması özgürlüğünü dayanmaktadır. Bu mazur görülen suçlara örnek olarak zina, içki tüketimi ve ensest verile-

5 Kim hidayete ererse, kendi nefsi için hidayete erer; kim de saparsa kendi aleyhine sapar. Hiç bir günahkâr, bir başkasının günah yükünü
yüklenmez. Biz, bir elçi gönderinceye kadar (hiç bir topluma) azap edecek değiliz. Kur’an (17:15), ayrıca bkz. (4:165), (35:24) ve (28:59).
6 Bkz. İbni Kayyım, 2 AhkamAhl al-Dhimmah (Dhimmi’s adjudications) syf. 873.
7 Bkz. İbn Kudame, 10 Al-Mughniwa- al-Sharh al-Kabir syf. 72.
8 Bkz.Kur’an (17: 15) (26: 208) (28: 59).
9 Kur’an (17:15).

bilir.10 Bu suçlarla ilişkili iddiaları dinleyen yargıç, faili cezadan alıkoyabilecek olan gayri Müslimlerin
dini yasalarını uygulamaya zorunludur. Örneğin, ateşe tapanların dininde, babaların kendi kızlarıyla
evlenmeye izin verilir. Bir yargıç kocanın aynı zamanda kadının babasının olduğu evlilikle alakalı bir
davanın görülmesinde, miras, akrabalık, eş ve çocuk desteği veya alakalı herhangi bir konuda, İslam
hukukunun gerektirdiği şekliyle evliliği geçersiz kılmadan hakemlik etmeli ve hükme bağlamalıdır.
Bu görüşe göre, yargıç, ensestten dolayı herhangi bir ceza tahmil etmemelidir. Ancak, tatmin edici
hukuki kanıta dayanan Ebu Hanife’nin görüşünü desteklemek uygulamada baş ağrıtıcı olabilir. İslami
yasaklayıcı kaidelerinin olmasına rağmen bir İslam devleti gayri Müslimlerin kendi dini inançlarını
uygulamalarına ne oranda izin verecektir? Eğer her bireysel grup kendi dinlerini ve ilkelerini oluşturacaklarsa, pek çok grup İslam devletinin içerisinde devletçikler oluşturarak etkin olacaktır. Ya eğer
gayri-İslami yasalar İslam devletinin çıkarlarıyla tezat oluşturacaksa? Gayri-Müslimlerin yasaları İslam devletinin yasalarına baskın mı çıkmalıdır? Eğer Hanefi mezhebi İslam devleti tarafından resmi
olarak benimsenecekse, o zaman bütün bu soruların, İslam fıkıh ilminin rehberlik ettiği İslami yargı
organları tarafından cevaplandırılması gereklidir.
ii- İkinci tür cehalet, yasaklayıcı kaide(ler) üstü kapalı veya yoruma açık olduğunda geçerlidir.11Bu
türde cehalet, yoruma açık bir konu(veya konuları) anlamaktaki yetersizlikten dolayı ortaya çıkabilir.
Aynı şekilde, cehalet, birisi öncelikli ve tercihe şayan, diğeri önemsiz ve zayıf birden fazla yoruma izin
veren yasal bir ilkenin yorumlanmasıyla sürdürülebilir.
Eğer cehaletle hareket eden bir fail zayıf ve önemsiz bir yorumu takip ederse ve bu yüzden yasaklayıcı kaideyi ihlal ederse İslam devletinin resmi olarak öncelikli ve tercihe şayan olan yorumu resmi
olarak benimsememesinden dolayı mazur görülebilir. Birçok fıkıhçı bu durumda, failin sadece ta’zir
kategorisinden cezalandırılabileceğini, olası kısas ve had cezalarına izin verilmeyeceğini zira failin
işlediği cürümden dolayı doğru yorum hakkında bilgilendirilmediğini önermektedirler. Cezanın amacı
cahili kendi zayıf yorumundan dolayı cezalandırmak olmamalı fakat daha çok kamuyu zararlı yorumla
bilinçli bir şekilde yanlış yönlendirmesinden dolayı olmalıdır.
iii- Üçüncü tür cehalet mazur görülebilen cehalettir. Bu iki alt kategoriye ayrılır:
- İlk alt kategori, yasaklayıcı kaide(ler)in bilgisinin ulaşılamaz olduğu ve failin bilginin araçlarına niyetli
erişme durumunun olmadığı türden mazur görülen cehalettir.
- İkinci alt kategori, had cezalarındaki yasaklar hakkındaki bilgisizliktir ki had içerisindeki herhangi bir
şüphe cezanın imkânsız kılmaktadır.12
iv- Dördüncü tür cehalet, gayri İslami bir devlette İslam hukukunun bilinmemesi durumudur.
Bazı fıkıhçılar bu durumdaki bir bilgi eksikliğinin sadece cezayı olanaksız kılmadığını fakat ayrıca failin davranışının suçluluğunu da çürüttüğünü savunmaktadırlar. Diğer fıkıhçılar ise, failin davranışının
suç unsuru olarak kalacağını onaylamış fakat cezaya izin verilmeyeceğini söylemişlerdir.
10 Halife Ömer ibni Abdulaziz zamanında, ünlü âlim Hasan el-Basri’ye, gayri-Müslimlerin yaşamalarına, kızları, kız kardeşleri ve annelerinin
evlenmelerine izin verilmesi hakkında bir fetva vermesini istemiştir. Hasan şöyle cevap vermiştir: Senin tek yapman gereken cedlerini yaptıklarını
takip etmendir. Yenilik getirmek zorunda değilsin (gayri-Müslimlere İslam kanunları uygulamak suretiyle). Hasan Halifeye, gayri Müslimlerin kendi
aile hukuklarını, her ne kadar bunların doğası Müslümanlara itici olsa ve yasaklayıcı kaidelerin ihlali olsa da,açık bir şekilde icra etmelerine izin
vermesini tavsiye etmiştir.
11 Yasaklayıcı kaide, Kur’an ve sünnettesayılan yasaklar veya İslam yargı organının yaptığı diğer yasaklardır.
12 İslam fıkıhçılarının, bir şüphenin had cezasını geçersiz kılacağında hemfikir oldukları dikkat edilmelidir. Bu ilke, pek çok hadise dayanır, her
ne kadar bu hadislerin çoğu zayıf olsa da, şüphenin genel olarak cezayı engellediği anlamını korurlar. Pek çok âlim, bu ilkenin kapsamını kısas
suçlarını içerecek şekilde genişletmişlerdir.
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b) Güvenilirliğin Bir Temeli Olarak Niyet
Suçtaki akıl unsurunu bilgi faktörü üzerinden açıkladıktan sonra, İslam fıkıhçıları tarafından tasvir
edilen akıl durumları sınıflandırmalarına dönebiliriz. Genel olarak konuşursak, İslam fıkıhçıları suçları iki ana kategoriye ayırmışlardır: niyetli ve niyetsiz suçlar.13 Niyetli suçlar, failin gönüllü bir şekilde
yasaklanan davranışa meylettiği ve yasağın içeriğinden haberdar olmasını gerektirir.
Niyetli suçlar da iki alt kategoriye ayrılırlar; genel ve özel niyetli suçlar. Genel niyetli suçlar, failin davranışa niyetlendiğini ve davranışının sonuçlarını düşünmeden yasaklayıcı kaideyi niyetli bir şekilde
ihlal etmesini gerektirir.
Özel niyetli suçlarda, failin yasaklayıcı kaideyi bilmesinin yanında ayrıca davranışının belli sonuçlarını da arzu etmesidir, örneğin öldürmek için ateş etmek gibi. Ta’zir suçları kategorisine göre, hem
genel niyetli hem de özel niyetli suçlar suçtaki taksirli akli unsurlardır çünkü fail yasaklayıcı kaideyi
niyetli bir şekilde ihlal etmiştir ve bu yüzden, daha önce açıklandığı üzere failin yasak hakkındaki
farkındalığını da kapsayan suçlu bulunma için gerekli olan bilgi faktörü de sağlanmış olmaktadır.
Niyetsiz suçlar, failin yasaklayıcı kaideyi ihlal etmeyi arzu etmediği zaman ortaya çıkar. Üç tür niyetsiz
suç biçimi ortaya çıkmaktadır:
1- İstekteki yanlışlık: fail davranışı istemiş fakat davranış(lar)ının sonuçlarını istememiştir. Örneğin,
fail belli bir hedefin yerine bir insanı öldürmüştür, mesela bir geyiği vururken hedefi şaşırarak bir insanı öldürmek.
2- Davranıştaki yanlışlık: fail davranışa niyet etmiş fakat bir suça karışmaya niyetlenmemiştir. Örneğin, fail bir insanı yanlışlıklabelli bir hedef zannederek öldürmüştür, mesela geyik gibi.
3- İradenin yoksunluğu: Fail suça karışırken, iradeden yoksundur. Örneğin, fail,bir insanı bir emir-komuta altındaöldürmüştür.14
Genel bir kural olarak, yanlışlıkla niyetsiz bir şekilde oluşan herhangi bir zara cezai olarak kabahatli
değildir ta ki bu zarar dikkatsizlik sonucu oluşursa.15Bu da bizi, suçun akli bir unsuru olarak hariç tutulmuş ihmale götürür. Masum ihmal, failin yanlışlıkla gerekçesiz bir risk aldığında oluşur. Fail gerçekten
fiili yapmaya niyetlenmiş fakat fiilin yasaklandığından ve/veya fiilinin muhtemel zararlı sonuçlarından
habersizdir; her ne olursa olsun, failin fiili dolayısıyla bir zarar oluşmuştur.16

13 Pek çok İslam fıkıhçısı,cinayet ve bedensel yaralama suçlarında niyetli davranışa eşit, üçüncü bir tür kategori önermişlerdir. Bu öneri failin
davranışa niyet ettiği fakat belli sonuçlarına niyet etmemesidir.
14 İslam fıkıhçıları, bu tür suçlarıeylemde hataya eşit olarak değerlendirmiştir. Fıkıhçılar, eylemde hata kavramını açıklamak için pek çok örnek
değerlendirmiştir. Mesela uykuda bir çocuğun üzerine düşerek ölümüne sebep olmak gibi.
15 İbni Abbas’tan rivayet edildiğine göre, Allah Resulü şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz Allah, ümmetimden, hata, unutma ve yapmaya zorlandıkları
şeyi (n hükmünü) kaldırmıştır", “Allah, kimseyi, elinde olmadan kalbine gelen çirkin şeylerden dolayı -onları yapmadığı veya konuşmadığı sürecehesaba çekmeyecektir." Hadis İbni Mace ve el-Beyhaki’de yer almaktadır. Üzerinde durulması gereken bir diğer nokta da, Kur’an, hatanın belli
örneklerde yükümlü olduğunu şart koşmaktadır. Bkz. “Bir mü'mine, -hata sonucu olması dışında- bir başka mü'mini öldürmesi yakışmaz. Kim bir
mü'mini 'hata sonucu' öldürürse, mü'min bir köleyi özgürlüğüne kavuşturması ve ailesine teslim edilecek bir diyeti vermesi gerekir.” (Kur’an, 4:92).
16 Bilhassa, ihmalden dolayı zarara neden olan failmedenice sorumludur. Bkz. Sa’d bin Malik el-Hudayri’den rivater edilen hadiste, Allah
Resulü(sav) şöyle buyurmuştur: “Zarara sokmak ve zarara karşı intikam almak yoktur."
Bu hadis-i şerif, İbn-i Mâce ve Dârekutni ile başkalarının müsned (yani mevsûl) olarak rivâyet ettiği bir Hadis-i Hasen'dir.

Buna göre, ta’zir suçlarından mahkûm olunması için gerekli olan olası akli unsurlar şunlardan biri
olmalıdır:
1- Özel niyet: fail yasaklanan davranışa niyetlenmiş ve belli sonuçları istemiştir. Ör. Öldürmek için
ateş etmek.
2- Genel niyet: fail yasaklanan davranışa zarar vermek niyetiyle veya niyetsiz teşebbüs etmiştir. Ör.
Bir insana öldürmek veya zarar vermek niyetinde olmadan ateş etmek.
3- Dikkatsizlik: fail bilerek gereksiz bir risk almıştır. Fail yasağın ve davranışının doğasının farkında
ve bir zarar öngörülebilir; yine de fail yasaklanan davranışa teşebbüs etmeye devam etmiştir.
B. Ta’zir Suçlarındaki Fiziksel Unsur
1- İhmal veya Yetki Eylemi
Suçlar yetki eylemiyle - öldürmek için ateş etmek gibi zarara neden olacak aleni fiziksel eylem–gerçekleştirilebilir. Alternatif olarak, suçlar ihmal yoluyla da - failin fiili işlemeye yetkisi olduğu sırada
başarısız olması ve ihmalin zarara neden olması - gerçekleşebilir. Örneğin, fail bir bireye yaşamsal
gerekliliklerini sağlamada başarısız olursa, bu kişi failin ihmali yüzünden muhtemelen ölecektir.
Eğer fail fiili yapmak için yetkiliyse, İslam fıkıhçılarının kahir ekseriyeti failin, suçun yetki dâhilinde
veya ihmal ile olup olmamasına bakılmaksızın, diğer suç unsurlarının mevcut olmasından dolayı,
davranış(lar)ından neticesinde yükümlü olduğu sonucuna varmışlardır.17 Bu görüşü destekleyenlerden sadece küçük bir kesimi, eylemde bulunmak için yasal görevinin tartışmalı olduğu ihmalden
dolayı zarara neden olan suçlulara cezai sorumluluk yüklememişlerdir.18 Bu fıkıhçılar, yanmakta
olan bir evden veya boğulan bir kişiyi kurtarmaya çekinen failin bir suçtan dolayı kabahatli olmadığı
sonucuna varmışlardır.
Genel görüşün tersine, Hanefi düşünce okuluna bağlı fıkıhçılar suçların ihmalden dolayı işlenmeyeceği sonucuna varmışlardır.19Buradan hareketle, bir insanı yeme-içme gibi yaşamsal gerekliliklerinden ölene kadar mahrum etmek bir suç değildir, çünkü mahrumiyet eylemi bir yetki değildir. Tersine,
bir insanın düşerek öleceği bir çukur kazmak yetkiyle bir suç işlemek gerekliliğini sağlar.
2- Hazırlık Davranışları, Girişim ve İmkânsız Suç
Bir suç işlenmeden önce bir dizi basamaktan geçer. Başlangıç basamağı, yasaklanan bir davranışı
yapma arzusuna veya zarara neden olacak bir görevi yerine getirmekten çekinmeye evrilecek bir
suça bulaşma düşüncesidir. Bu ilk basamakta, fail, düşüncelerine göre davranmadığı sürece suçlu
değildir.20 Ne zaman ki fail, aleni bir davranış ileniyetini ortaya koyarsa ve suçu işlemeye başlarsa ve
bunu yaparken de içerisinde suç teşkil edebilecek hazırlık davranışları ortaya koyarsa, fail işlediği
suç her ne olursa olsun suçludur. Bir mülke bir şeyler çalma niyetiyle giren bir hırsız, suçu işlemeden
önce yakalanırsa, zorla girmeden dolayı sorumludur. Eğer hazırlık davranışları kendi içerisinde birer
suç değillerse, İslam fıkıhçıları iki farklı yaklaşım benimsemişlerdir. Maliki ve Hanbeli düşünce okulu
âlimleri, bir suçu tamamlamak amacıyla her türlü hazırlık davranış(lar)ını, bu eylemlerin kendilerinin

17 Bkz. MansoorBahooti, 3 Kashaf al Qana’a 36, Ibn Qudamah, 9 Al-Mughniwa- al-Sharh al-Kabir 327.
18 İbn Kudame, 9 Al-Mughniwa- al-Sharh al-Kabir581-3.
19 Ibn Nujaym, 9 al-Bahr ar-RaiqsharhKanz ad-Daqaiq 15-8.
20 Ebu Hureyre’den rivayet edildiğine göre Allah Resulü (sav) şöyle buyurmuştur: “Dilleriyle söylemedikleri ve eyleme dönüştürmedikleri sürece,
Allah, ümmetimin kalbinden geçirdiği şeytani düşünceleri bağışlamıştır.” Sahih Müslim.
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yasak olmamasına rağmen, cezai yükümlülük olarak görmüşlerdir.21Bununla beraber, bu eylemlerin
cezası, tamamlanmış bir suçun cezasından daha hafif olmalıdır.
Hanefi ve Şafi düşünce okulu âlimleri de, tersine, eğer hazırlık eylemleri kendi içlerinde yasak değillerse, herhangi bir cezai yükümlülük olmadığı sonucuna varmışlardır. Bu hazırlık davranışlarının “kötü
niyetli düşünceler” sınıfına girdiğini ve İslam hukukuna göre cezayı hak etmediğini savunmuşlardır.
Bu görüşe göre, bir faili yasaklanmamış davranış(lar)ından ötürü cezalandırmak, bireyleri anlaması
mümkün olmayan arzularından dolayı cezalandırmaktır ki bunlar bir bireyin niyetlerini tahmin etmeyi
yasaklayan İslam ilkeleriyle tezattır.22
Ya eğer fail kendi suç girişimine hazırlık davranışlarının ötesinde devam ederse ve suçu işlemek için
son basamağı başlatsa fakat kontrolü dışındaki nedenlerden dolayı başarısız olsa? Bu durumda, suç
için cezanın, suçun tam anlamıyla tamamlandığında izin verildiği durumlar için suçlu ta’zir kategorisine göre cezalandırılmalıdır.23 Ancak, eğer başarısız eylem kendi içerisinde bir suçla sonuçlanıyorsa
suçlu, ta’zirle olduğu kadar had veya kısasa göre de cezalandırılabilir. Örneğin, eğer bir fail bir kurbanı
öldürmek niyetiyle vursa, fakat kurbanı sadece yaralasa, suçlu kısas kategorisine giren yaralama cezasıyla olduğu kadar ta’zir kategorisine giren öldürmeye teşebbüs cezasına göre de yükümlüdür. Suç
işleme teşebbüsü, suçun terk edilmesinden başladıktan sonra ayrıştırılmalıdır. Fail ya kendi kontrolü
dışındaki nedenlerden dolayı, mesela bir hırsızın bir mülke zorla girdikten sonra yakalanması gibi, ya
da suçun tamamlanmasını önleyen herhangi bir müdahale durumu olmadan gönüllü olarak, suçu işlemeyi reddedebilir. İslam fıkıhçılarının çoğunluğu, insanların hakkını ilgilendiren herhangi bir suçun, fail
suçu tamamlamaktan vazgeçse ve pişman olsa bile cezalandırmaya değer olduğunu savunmuşlardır.24
Bu ilke, failin herhangi bir müdahale durumu olmadan suçu tamamlamayı reddettiğinde, failin niyetlendiği suçun hazırlık aşamasında işlediği suçlardan dolayı cezalandırılabileceğini belirtmektedir. Örneğin, hırsızlık durumunda, fail zorla girmekten dolayı, daha ileri bir suç işlemese de, cezalandırılmalıdır.
Pişmanlık, failin niyetlendiği suçtaki hazırlığındaki herhangi bir suç davranışının cezalandırılmasını
men etmemektedir. Eğer ta’zir suçu Allah’ın hakkının ihlal edilmesini içeriyorsa, âlimler suçun terk
edilmesinin etkisinde çelişmektedirler.25 Makul bir biçimde, bir fail bir suçu tamamlamasından dolayı
yakalanırsa ve suçu gönüllü olarak terk etmezse, daha önce açıklandığı üzere, o girişimden dolayı ve
niyetlendiği suçu işlemesi sırasında işlediği herhangi bir suçtan dolayı yükümlüdür.
Pek çok âlim, failin davranışının hedefinin ulaşmak açısından imkânsız olduğu zaman, failin suçlu
davranışının cezaya değer olduğu sonucuna varmışlardır. Çünkü fail bilmediği durumlar olsa da, yasaklayıcı kaideyi ihlal etmeye niyetlenmiştir.26
Bu durum çağdaş olarak imkânsız suç olarak bilinmektedir. Örneğin, bir fail ölü bir insanı hala yaşadığına inanarak vurması veyakendi eşi olmadığını düşündüğü fakat aslında eşi olan bir kadınla cinsel
ilişkiye girmesi gibi. İmkânsız suç durumunda cezanın gerekçesi sadece yasaklayıcı kaidenin ihlal

21 Bkz.İbn Kayyım, 3 I'laamulMuwaqqi'een 'anRabibnbil 'Aalameen 177. Ayrıca bkz. Abu Ishaq al-Shatibi, al-muwafaqat fi usul al-sharia 203.
22 Ey iman edenler, zandan çok kaçının; çünkü zannın bir kısmı günahtır. Tecessüs etmeyin (birbirinizin gizli yönlerini araştırmayın). Kiminiz
kiminizin gıybetini yapmasın (arkasından çekiştirmesin.) Sizden biriniz, ölü kardeşinin etini yemeyi sever mi? İşte, bundan tiksindiniz. Allah'tan
korkup sakının. Şüphesiz Allah, tevbeleri kabul edendir, çok esirgeyendir. (49:12)
23 (… Kim Allah'ın sınırlarını çiğnerse, gerçekte o, kendi nefsine zulmetmiş olur… (65:1). Ayrıca bkz. Al-Sarakhsi, 24 Al-Mabsut 36-7, Al-Zaila'ee,
4 Nasb al-Rayah fi TakhreejAhadeeth al-Hidayah 172-5. Ayrıca bkz. (Had işlememiş birisine had cezası uygulayan kişi günaha girmiştir.)Hadis
el-Beyhaki’nin Sünen’inde geçmektedir ve pek çok âlim hadisin zayıf olduğu sonucuna varmışlardır.
24 Bkz. Ibn Kayyim, 2I'laamulMuwaqqi'een 'anRabibnbil 'Aalameen 116.
25 Muhtemelen âlimlerhad cezasının sadece savaş durumunda kaldırılacağında hem fikirdirler. Bkz. Yüce Kur’an (5:33-34).
26 Ibn Ḥazm, 4 Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam 117.

edilmesinin niyetlenmesi değildir fakat ayrıca suçu tamamlamak için gerekli bütün adımların atılmasıdır. Bu, suçlu niyet cezayı tetikleyen aleni bir eylemi belirttiğinden dolayı, İslam fıkıhçılarının kahir
ekseriyetine göre cezaya değerdir.

III. Ta’zir Suçlarının Kapsamı
Ta’zir suçlarına iki durum setinde izin verilmiştir: kısas ve had cezalarının gereklilikleri sağlanmadığında, fakat failin davranışının hala kabahatli olarak kaldığı
veya İslam kanun yapıcıları genel İslam hukuk biliminin rehberliğinde ta’zir suçları
oluşturduğunda.
i- Kısas ve Had Gereklilikleri Sağlanmadığında Ta’zir Uygulaması
Genel olarak, İslam fıkıhçılarının çoğunluğu, ta’zir suçlarıyla had veya kısas cezalarının farklı durumlarda birleştirilmesine cevaz vermişlerdir.27Bununla beraber, ta’zir suçlarının, belirlenmiş İslam
ceza(lar)ının geçerli olmadığı durumlarda tetiklenen ihtiyati suç kategorisi olmasından dolayı, İslam fıkıhçıları kısas suçlarından mahkûmiyet için gerekli akıl unsurunun sağlanmadığı durumlarda,
ta’zirin uygulanabilirliğini tartışmışlardır. Maliki ve Zahiri düşünce okullarına bağlı âlimlerin çoğunluğu, kısas suçlarında failin fiil(ler)inin sonuçlarından dolayı yükümlü olduğu ve yasaklanan davranışı
işleme niyetinde olduğundan dolayı kısas kategorisindeki suçlara göre cezalandırılması gerektiğini
savunmaktadırlar. Başka bir deyişle, kısas cezalarından mahkûmiyet için sadece genel niyet yetmektedir. Görünüşe göre, Maliki ve Zahiri âlimleri, bireylerin sürekli olarak kendi eylemlerinin sonuçlarına niyetlendiklerini varsaymaktadır. Bu yaklaşım bizi, ta’zir kategorisinin kısas cezalarında
hükümsüz olduğu sonucuna götürmektedir. Zira genel niyet, sadece eyleme geçme niyeti, kısas
suçlarında mahkûmiyet için yeterlidir, ta ki İslam devleti alternatif bir akıl durumuna dayalı bir suç
oluşturana kadar, ör. Dikkatsizlik.
Aksine, İslam fıkıhçılarının ekseriyeti, failin, eğer kendi eyleminin öngörülebilir sonuçlarına niyetlendiyse–öldürmek için ateş etmek gibi–kısas suçlarındaki kendi eylem(ler)inden dolayı yükümlü olduğunu savunmaktadırlar. Başka bir deyişle, kısas özel niyet suçlarıdır.28Âlimler, belli sonuçlara neden
olma niyetinin failini eylem(ler)inden anlaşılabileceğini savunmaktadır. Eğer yasaklanan sonuç failin
eyleminin doğal bir sonucuysa, o zaman sonuç nesnel bir şekilde öngörülebilirdir ve fail kısas kategorisine göre yükümlüdür. Bu yaklaşım, akli unsur gerekliliğinin sağlanmadığı––örneğin, belli bir zarar
vermek için özel niyetin kanıtlanmadığı, zararın öngörülemediği veya zararın eylemin doğal sonucu
olmadığı ve diyet gibi belli bir İslami cezanın olmadığı––kısas suçlarında ta’zir kategorisinin geçerli
olduğunu ifade etmişlerdir.
Kısas cezalarına benzer şekilde, eğer had cezasının tanımı gerekli bir unsurun yokluğu dolayısıyla
sağlanamıyorsa, toplumda özel bir davranış ilkesini icra etmeye niyetli İslam yargı organına bağlı
olarak ta’zir suçuna neden olabilir.29 Örneğin, bir kadın ve erkeği, zinanın gerekliliğini sağlamayan
uygunsuz bir pozisyonda bulmak failler için ta’zir cezasının uygulanmasına neden olabilir.

27 Al-Ramli, 8 Nihayah al-MuhtajilaSyarh al-Minhaj 18.
28 Bkz. (Peygamber şöyle demiştir: bir kişi körü körüne öldürülürse veyainsanlar taş attığında bir taş veya kırbaçla öldürülürse, onun diyeti kazayla
adam öldürme için olandır. Fakat bir kişi bilinçli bir şekilde öldürülürse, kısas uygulanır. Kim bunu önlemeye çalışırsa, Allah’ın, meleklerin ve tüm
insanların laneti onun üzerine olsun.) Ebu Davud Süneni. Ayrıca bkz. İbn Kudame, 10 Al-Mughniwa- al-Sharh al-Kabir at 322-334
29 Bkz. MansoorBahooti, 6 Kashaf al Qana’a 154.
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Normal olarak, iki ana faktör genellikle had suçlarının cezalandırılmasını azaltmaktadır; her türden bilgi
biçiminin eksikliği ve bir suçun gerekli bir unsuruna göre herhangi bir şüphenin varlığı.30Örneğin, zina
suçlarında, mahkûmiyet için gerekli akli unsur yasaklayıcı kaidenin bile bile ihlal edilmesidir, örneğin,
nüfuz etme eyleminde bulunma niyeti. Fail, davranışının doğası ve niteliği ve yasağın farkında olmalıdır.31
Burada, yasağın bilgisinin eksikliği ile yasaklayıcı kaidenin ihlal edilmesine neden olan hatalı bilgi
arasında bir ayrım yapılmalıdır. Zinanın yasak olduğunun farkında olmayanlar, mesela yeni Müslüman olanlar gibi, cezadan tamamen mazur görülebilirler. Ancak, zinanın yasak olduğunubilen ve
kendi durumlarında zinayı ifa etmenin kanuni olduğuna inananlar, had cezasından mazur olabilirler
belki fakat ta’zir suçlarından yükümlüdürler.32
Bir diğer örnek hırsızlık suçlarında görülmektedir. Hırsızlığın akli unsuru failin davranışının doğası ve
niteliğini, davranışının bir suç teşkil ettiğini, mülkün başkasına ait olduğunu, mülke girmesine ve sahip olmasına izin verilmediğini bilmesini gerektirmektedir.33 Eğer hırsızlık suçlarında mahkûmiyet için
gerekli herhangi bir bilgi biçimi eksikse, had kategorisindeki hırsızlık cezasına cevaz verilmemektedir.
Ancak, İslam hukuk ilkelerine göre, İslam yargı organı ta’zir cezası uygulayabilir.
Son olarak, İslam fıkıhçıları neredeyse oy birliğiyle, bir suçun gerekli unsurlarından birisinin varlığından şüphe ettikleri durumda had cezasının önünün kapandığı gibi bir yargısal ilke sonucuna varmışlardır. Şüphe olduğunda, İslam devleti, genel İslami hukuk rehberliğinde ta’zir cezası uygulayabilir.
Âlimler, bu ilkenin uygulanmasını açıklamak için pek çok örnek geliştirmişlerdir. İftira suçlarında, eğer
bir fail başka birisine onun Lut peygamber halkı gibi davrandığını söylerse––ki bu fiili livatanın işlendiğini iddia etmektir––bir dizi âlim burada iftira suçunun uygulanamayacağını, zira failin ifadesinin
birden çok anlama geldiği ve bu anlamlardan en az birisinin yani açıkça tahkir edilmiş kişinin, livata
değil de Lut peygamberin halkının normal kabul edilen davranışlarından birisini yaptığı, sonucuna
varmışlardır.34Ancak, İslam devleti, çağrıştırdığı anlam itibariyle saldırgan muğlak ifadeler dolayısıyla
oluşabilecek toplumsal zararı önlemek için ta’zir suçu uygulayabilir.
ii- Genel İslam Hukuk İlkelerine Göre Ta’zir Uygulaması
Bir çok âlim, ta’zir suçlarında, yargıçların hem yargı hem de kanun koyucu rolü oynamasını önermektedir.35Bir yargıç, suç unsuru teşkil eden davranışı tanımlamalı ve uygun cezayı uygulamalıdır.
Desteklemeye değer diğer alternatif görüş ise, İslam yargı organının, İslam hukuku tarafından rehberlik edilen yasaklayıcı kaidelerin bütün ihlallerini içeren ta’zir ceza hukukunun çerçevesini çizmelidir. Bu yaklaşım, yargıcın, yargı organı tarafından belirlenen çeşitli alternatif cezalar arasından uygun
cezayı verme yetkisini engellemez. Bu daha çok, ceza ve suç ihdas etmedeki yargıcın ölçüsüz takdir

30 Bkz. Hadis “şüphe had cezasının uygulanmasını ortadan kaldırır” (zayıf hadis) ayrıca bkz. Hadis “Müslümanlara had cezasını uygulamaktan
elinizden geldiğince sakınınız. Bir yargıcın hatayla bir suçluyu affetmesi, hatayla bir masumu cezalandırmasından daha faydalıdır.” Tirmiz Sünen
Had Bahsi. Ayrıca bkz. İbn Mace “eylemin gerekçesini bulabilirseniz, had cezasını uygulamaktan sakınınız.” Had bahsi.
31 Bkz. İbni Kudame, 10 Al-Mughniwa- al-Sharh al-Kabir at 116-118.
32 Maliki’nin Muvattaha’sında aktarıldığı şekliyle, Tüleyha el-Asadiye Rushaydi Takafi’nin karısıydı. O, karısını boşadı ve kadın da iddet süresi
içinde evlendi. Ömer ibni Hattab onu ve kocası bir sopayla birçok kez dövdü ve onları ayırdı. Sonra Ömer ibni Hattab dedi ki, “eğer bir kadın
iddet süresi içinde evlenirse, yeni koca evliliği yerine getiremez. O yüzden onları ayırın ve kadın ilk kocasından olan iddet süresini doldurduğunda,
diğeri uygun bir aday olacaktır. Açık bir şekilde, Ömer ibni Hattab had üzerinden zina cezası uygulamamıştır, zira ortada şüphe vardır.
33 Bkz. Ahmed FatheyBahnasi, Al-Syasah-Al-GanaeyahFe Al Sharia Al-Islamiah [İslam Hukukunda Ceza Politikası] 357(1988), ayrıca bkz. İbn
Hazem, 12 Al-MohalaBa-Al-Athar 107.
34 İbn Kudame, 10 Al-Mughniwa- al-Sharh al-Kabir 219-20.
35 Bkz. İbn al-Humam, 4 SharhFath al-Qadir 212.

yetkisini yok etmekte ve onun yargı fonksiyonunu sadece İslami yasaklayıcı kaidelerin ihlal edildiği
durumlarda cezai müeyyide uygulamasıyla sınırlamaktadır.
Bir yargıç, sanığın karakteri, suç geçmişi, belli bir cezanın suçlu üzerindeki etkisi, suçun toplum
üzerindeki etkisi ve itiyadi suç gibi farklı faktörleri kapsayan uygun cezalar koyma gücüne sahip olmaya devam etmektedir. Bu bağlamda, yargıcın uygun ceza verme gücü; suçluyu ıslah etmeyi, ta’zir
cezaları için genel ve özel caydırıcı gerekçeleri desteklemeyi ve yargıcın toplumsal sorunlara çözüm
bulmasını güçlendirmeyi hedeflemektedir.36
Eğer İslam yargı organının ta’zir suçlarını kanunlaştırması gerektiği görüşünü benimsersek, ta’zir
suçlarını oluşturulmasını yöneten İslam hukuk ilkelerinin izah edilmesi gerekmektedir. Ta’zir suçlarını
oluşturmaya rehberlik edecek en önemli ilkeler şu şekilde özetlenebilir:
a) Had ve kısas suçları kategorisi daha hafif suçlar için açık rehberlik sağlarlar. Bu rehberlik yargı organına, yasaklayıcı kaidelerin cezalandırılabilir suçları/ihlallerini ve ta’zir suçlarını içeren daha küçük
suçlar için uygun cezaların işaretlerini verir. Örneğin, cinayet, daha hafif suçunun cinayete teşebbüsü
içerdiği veta’zir kategorisinde cezalandırılmasının gerektiğini belirten bir kısas suçudur. Had cezasına
ancak had suçunun tamamlanması dolayısıyla izin verildiği hukuki uygulamasından dolayı, cinayete
teşebbüs cezası cinayet cezasından daha hafif olmalıdır.37Aynı şekilde, zinanın had cezası, bütün
cinsel davranışların zinaya değer olarak nitelendirilmemesinden dolayı cinsel davranışlar için cezalar
zina cezasından daha hafif olmalıdır. Daha genel olarak, devamlı olarak değişen bir toplumda sürekli
olarak yeni suçlar zuhur edecektir ve bu meydan okumalara yeni ta’zir suçları oluşturarak cevap
verebilmek için toplumsal bir ihtiyaç bulunmaktadır. Burada, had ve kısas suçlarının yasaklanmasının altının çizilmesi gereken gerekçeleri, yeni ta’zir suçları oluşturmanın yeni toplumsal değişimlere
cevap vermeye muktedir olmaları olarak değerlendirilebilir. Örneğin, kısastaki cinayet yasağı, insan
hayatını tehdit eden her türlü davranış(lar) ta’zir suçları kategorisinde suç unsuru olarak yasaklanabileceğini belirtir.
b) Kur’an ve sünnet, ta’zir kategorisinde suçlar oluştururken izlenmesi gereken yargısal düsturlarla
doludur. Bu düsturlardan birisine örnek olarak,bir davranışın bireylere adil uyarı yapılmadan cezalandırılamayacağını ifade eden Kur’ani talimatı verebiliriz.38Bu düstur, çağdaş olarak geçmişe dönük
kanunlara karşı yasak olarak bilinir.39
c) Ta’zir suçlarını kanunlaştırırken, İslami yargı organı, geçen on dört yüzyılda sunulan kapsamlı
İslam hukuku teorilerinden faydalanabilir. Örneğin, meşhur İslam âlimi İzzeddin Abdulaziz bin Abdüsselam kanunları tasarlarken izlenebilecek sayısız hukuki ilke önermiştir. Mesela, bir zararı gidermek,
bir yararı gidermekten evladır. Yargı organı zararlar arasından bir seçim yapmak zorunda olduğun-

36 Açıklanması gereken bir noktada, Arap dilinde ta’zir’in ta’deeb yani “bir kimsenin düzgün davranmasını sağlamak” anlamını taşır. Bu açık bir
şekilde ta’zir suçları için cezanın birincil gerekçesi ıslah ve caydırıcılıktır.
37 Bkz.(kim birisine had suçu işlemediği halde had cezası uygularsa, o kişi günahkâr olmuştur.) hadis el-Beyhaki’nin Sünen’inde rivayet edilmektedir
ve pek çok âlimhadisin zayıf olduğu sonucuna varmışlar olmasına rağmen, bu emiri bir hukuki temelolarak kabul etmişlerdir.
38 Bkz. kur’an (17: 15) (26: 208) (28: 59).
39 Üzerinde durulması gereken nokta, bu ilkenin, suçlanan daha tercihe şayan bir yasayla feshedildiği zamanda geçmişe dönük ceza yasası
uygulamaya izin vermek gibi bazı istisnalara müsamaha gösterdiğidir. Tarihsel bir ilke bu istisnayı açıklamaktadır. İslam döncesi dönemde,
cinayet ve darp için talep edilen para tazminatı vekarşılık kurbanın toplumsal statüsüne göre değişmekteydi. Beni Nadir kabilesinden bir
Yahudinin yanlışlıkla öldürülmesinin tazminatı, Beni Kurayza’dan bir Yahudi kurbanınkinin iki katıydı. Eğer kurban soylu bir insansa ve suçlu da
değilse, kurbanın kabilesi, suçlunun kabilesinden bir soyluyu karşılık olarak öldürmeyi, suçsuz olsa bile, seçebilirdi. Ne zamanki İslam hukuku
bu kanunlara karşı üstünlüğünü kullandı ve eşit yasalar uyguladı, sanıklar anında İslam hukukundan faydalanmaya başladılar. Açık bir şekilde,
modern zamanlarda eğer İslam yargı organı ta’zir suçlarını ilga ederse veya cezayı hafifletirse, sanıklar bu değişiklikten her türlü faydalanacaktır.
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da, daha az zararlı olanı seçmelidir ve gereklilik de yasağın işlenmesinin mazereti olacaktır.40 Aynı
şekilde, İmam Şatibi, İslam hukukunun beş yüce amacını tespit etmiştir. Bunlar dinin, canın, aklın,
neslin ve malın korunmasıdır.41Bu hedeflere yönelik bütün tehditler toplumun geneline bir tehdittir ve
toplumu korumak için ta’zir suçlarının uygulanmasını tetikleyecektir.

IV. Sonuç
Ta’zir suçlarının özet bir incelemesinden sonra, genel görüşe göre, ta’zir suçları şu
şekilde tanımlanabilir: yetki veya ihmalle bir suçu işleyen fail niyetli veya dikkatsizlik
sonucu istenmeyen bir zarar verdiğinde ve bu zararın önceden belirlenmiş bir İslami
cezası olmadığı durumlarda.42Bu önerilen tanım, İslam fıkıhçılarının, İslami bir ceza
kanunu modeli tasarlamak için bir araya geldiklerinde, neler elde edebileceğinin sadece bir örneğidir.

40 Bkz. 'Izz al-Din 'Abd al-'Aziz ibn 'Abd al-Salam, Qawa'id al-ahkam fi masalih al-anam.
41 Bkz. al-Shatibi, Al-Muwafaqat fi Usul al-Sharia.
42 Genel görüşe göre, genel niyetin mahkûmiyet için yeterli olduğu ve özel niyete, İslami yargı organı aksini belirtmediği sürece, gerek olmadığıdır.
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I. Introduction
Codification of Contemporary Islamic criminal code is a long overdue project. Islamic
law scholars throughout the past fourteen centuries have spared no effort to explain
the Qur’an and Sunna and to create rules of jurisprudence in light of the Qur’an and
Sunna. Various dynasties of the Islamic State have attempted to codify Islamic law,
for instance, Majallahal-Ahkamal-`Adliyyah, under the Ottoman regime, but no contemporary endeavor to codify Islamic criminal law has been made. This paper shall
briefly highlight the fundamentals of the Ta’zir offenses category as an example for
a modern Islamic criminal code. This paper serves as an invitation for Islamic law
scholars to unite and codify a contemporary model of the Islamic criminal code that
might be utilized in part or in full by Muslim Majority States’governments.
Islamic Criminal Law divides offenses into three categories; Hudud, Qisas and Ta’zir crimes. Ta’zir
sets the punishment for offenses in cases without prefixed punishment assigned by the Qur’an and
Sunna. In this context, Ta’zir is the broadest category of offenses, encompassing all possible violations of the prohibitory norm that are not enumerated under Hudud and Qisas offenses and in which
there are no prefixed punishments of kaffarah/expiation for violating the prohibitory norms.1 The
violation of the prohibitory norm in Ta’zir offenses may arises from either violating Haq-Allah, rights
of Allah/God, or haq-an-nas/ Haqqul ibad, rights of people or both.2
Although there is no explicit category of Ta’zir offenses in the Qur’an, several verses in the Qur’an
indicate the necessity to create the category of Ta’zir offenses. The Qur’an elucidates that a wrongdoing ought to be punished unless the victim pardons the offender.3 Similarly, Sunna indicates the
necessity to create the Ta’zir category of offenses. Under Ta’zir, the Prophet Muhammad dispensed
punishments under various circumstances including punishment of the solvent debtor who refused
to pay the creditor and of the consumers of intoxicants and for Non- Hudud theft offenses.4 If there is
no prefixed punishment in the Qur’an or Sunna for a particular offense, it is the responsibility of the
Islamic State to create a system of punishment that ensures that violators will be punished to deter
them from reoffending and to deter others from following the path of the wrongdoers. In view of that,
it is imperative to explain the Fundamentals of Ta’zir offenses.
1 Notably, scholars presented various definitions of Ta’zir offenses, however, the essence of all definitions revolves around the above noted definition.
2 The distinction between Haq-Allah, and haq-an-nas is significant in Islamic criminal law. Example of the violation of haq-an-nas, the right of
people is a debtor refusal to paying back the creditor while refusal to pay Zakah is a violation of Haq-Allah.
3 The recompense for an evil is an evil like thereof; but whoever forgives and makes reconciliation, his reward is with Allah. Verily, He likes not
the unjust. Qur’an 42:40.
4 For example, Non-Hudd -Ta’zir punishment for theft was mentioned in the following Hadith “It was narrated from Amr bin Shuaib, from his
father, from his grandfather Abdullah bin Amr that Allah’s Messenger (PBUH) was asked about fruit on tree. He said, “Whatever a needy person
takes without putting any in his pocket, there is no penalty on him. But whoever takes anything away, he must pay a penalty twice its value and be
punished. Whoever steals something after it has been stored properly, and its value is equal to that of a shield, his hand must be cut off. Whoever
steals something less than that, he must pay a penalty of twice its value and be punished.” Hadith No. 4961, Book of Cutting Off the Hand of the
Thief, Sunan An-Nasa’i.

II. The Elements of Ta’zir Offenses.
A. The Mental Element
The mental element in crime may take various forms depending on a number of
factors including knowledge of the prohibition, knowledge of the nature of the actor’s
act(s), knowledge of the consequences of the prohibited act, voluntariness of the
conduct and the desire to harm or to achieve particular consequences.
1- Knowledge is a vital factor in the mental element in Ta’zir offenses.
Prior to explaining culpable state of mind theories, it is imperative to discuss knowledge in detail,
acrucial element of criminal liability. Several verses in the Qur’an repeatedly emphasize the necessity
of knowledge as a prerequisite to punishment.5 This proposition necessitates exclusion of ignorance
as a state of mind. For that reason, no punishment ought to be given for committing a prohibited act
unless the actor is aware of the prohibition, the nature of his conduct, the possible consequences
of the actor’s act(s) and any circumstances that negate the crime. However, the application of such
a general rule, that lack of knowledge averts punishment may, on occasion, lead to undesirable
consequences. Offenders may deceptively claim that they did not have sufficient knowledge of the
prohibition or the possible consequences of the conduct. Also, ignorance might be blameworthy in
itself. Individuals are required to obtain knowledge of the rules of conduct that govern the society.
For Muslims, they are required to obtain knowledge of the prohibitory norms that are expressed or
implied in the Qur’an and Sunna. Non-Muslims who reside in the Islamic State under Dhimmah Contract, the social contract between non-Muslims and the Islamic State, are also under legal obligation
to know their legal duties, including knowledge of the Islamic State’s prohibitory norms.6A non-Muslim temporary visitor, Mosta’men/Mo’ahed, to the Islamic State may enter under the Safety Aman
contract. The Safety contract necessitates that the visitor acquaints himself with Islamic State laws
and obey them.7
However, strict application of the presumption of knowledge may not be justified in all circumstances.
The punishment is justified and warranted under Islamic law only if the actor is aware of his conduct,
the prohibition that has been violated, the consequences of his conduct in certain offenses, and
knowledge of the circumstances.8 Qur’an has asserted that no punishment is permitted without fair
warning.9As a result, Islamic law scholars have distinguished between four sets of circumstances that
limit the operation of the presumption of knowledge and in which lack of knowledge/ignorance might
be excusable.
i. The first type is unjustified ignorance. In this type, the actor may not be excused for ignorance
when the crime committed is well-known to be prohibited such as killing, larceny or defamation. Abu
Hanifa, contrary to the majority of scholars’ views, suggested that a non-Muslim might be excused
with respect to some crimes that are permissible under his own religious law. This proposal is based
upon the freedom of exercise of religion doctrine. Examples of these excused crimes are adultery,
5 Whoever goes right, then he goes right only for the benefit of his own self. And whoever goes astray, then he goes astray to his own loss. No
one laden with burdens can bear another's burden. And We never punish until We have sent a Messenger (to give warning).Quran (17:15), see
also, (4:165), (35:24) and (28:59) Qur’an.
6 See Ibn Al-Qayyim, 2 AhkamAhl al-Dhimmah (Dhimmi’s adjudications) at 873.
7 See Ibn Qudamah, 10 Al-Mughniwa- al-Sharh al-Kabir at 72.
8 See Qur’an (17: 15) (26: 208) (28: 59).
9 Quran (17:15).
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intoxication and incest.10 The judge who hears claims related to these crimes is bound to apply the
religious law of the non-Muslims that may excuse the actor from the punishment. For instance, in the
pyrolatry (fire-worshiping) religion, fathers are permitted to marry their daughters. A judge hearing a
matrimonial case where the husband is the father of the wife may adjudicate with respect to inheritance, affinity, wife and child support or any other relevant issue without invalidating or nullifying the
marriage as Islamic law would require. The judge, according to this view, should not impose any penalty for incest. However, support for Abu Hanifa’s view by substantial jurisprudential evidence might
be troublesome in application. How far is the Islamic State willing to allow non-Muslims to practice
their religious beliefs notwithstanding the Islamic prohibitory norm? If every group of individuals were
to create their own religion and rules, many groups in the Islamic State would in effect be creating
states within the Islamic State. What if the non-Islamic laws contradict the Islamic State’s interests?
Should the non-Muslims laws prevail over the Islamic State laws? If the Hanafi madhab is officially
adopted by the Islamic state, then all these questions must be answered by Islamic Legislatures
guided by the Islamic jurisprudence and relevant circumstances.
ii. The second type of ignorance occurs when the prohibitory norm(s) is vague or subject to interpretation.11 In this type, the ignorance may arise from a lack of understanding of an issue(s) that requires
interpretation. Likewise, ignorance might be driven by interpreting a legal rule that tolerates more
than one interpretation, one that is favored and prominent and the other weak and insignificant. If
an actor, driven by his ignorance, follows a weak and insignificant interpretation and thereby violates
the prohibitory norm, he might be excused providing that the Islamic State did not formally adopt the
other, favored and prominent interpretation. A number of scholars have suggested that in this case,
the actor might be punished under the Ta’zir category only, that the possible Qisas or Hudud punishments are not warranted, providing that the actor has not been informed of the proper interpretation
prior to the commission of the crime. The purpose of the punishment is not to penalize the ignorant
for his poor interpretation but rather should penalize one for misleading the public by purposely promoting ill interpretation.
iii. The third type of ignorance is excusable ignorance. This is divided into two subcategories:
a) The first subcategory is excusable ignorance where knowledge of the prohibitory norm(s) is inaccessible and the actor did not intentionally contribute to the inaccessibility of the means of knowledge.
b) The second subcategory is ignorance of the prohibition in Hudud offenses since any doubt in
Hudud precludes the punishment.12
iv. The fourth type of ignorance is ignorance of the Islamic law in the non-Islamic State. Some scholars have suggested that lack of knowledge in this case, not only precludes the punishment but also
negates the criminality of the actor’s conduct. Other scholars have affirmed that the actor’s conduct
remains criminal but the punishment is unwarranted.

10 During the reign of the Muslim Caliph Omar Ibn Abd Al Aziz, Omar asked the renowned scholar Al-Hassan Al-Basri for a fatwa regarding
permitting non-Muslims, residing the in the Islamic State, to marry their daughters, sisters and mothers. Al-Hassan replied: You have only to follow
what your predecessors did. You are not to innovate (by imposing Islamic laws on non-Muslims). Al-Hassan advice The Caliph clearly allow nonMuslims to practice their family law although it’s repulsive nature to Muslims and its violation of the prohibitory norm.
11 The prohibitory norm is the prohibitions enumerated in Qur’an, Sunna or any other prohibition(s) made by the Islamic legislature.
12 It should be noted that Islamic law scholars unanimously agree that any doubt preclude punishment in Hudud offenses. This rule is based on
a number of hadith, most of which are weak hadith, but collectively upheld the meaning that any doubt preclude punishment. Many scholars
expanded the scope of this rule to include also Qisas offenses.

2. Intention as a basis for liability
Having explained the knowledge factor in the mental element in crime, now we turn to the classification of states of mind as delineated by Islamic law scholars. Generally speaking Islamic law scholars
divide offenses into two main categories: intentional and unintentional offenses.13 Intentional offenses require that the actor voluntarily desired the commission of the prohibited act and was aware of
the prohibition. Intentional offenses are divided into two subtypes; general and specific intention
offenses. General intention offenses require that the actor intended the act and intended violating
the prohibitory norm irrespective of the consequences of the act. In specific intent offenses, the actor
not only knowingly violated the prohibitory norm but also desired the particular consequences of his
conduct, e.g. shooting to kill. With respect to the Ta’zir category of offenses, both general intention
and specific intention offenses are culpable mental elements in crime so long as the actor intended
the violation of the prohibitory norm and the knowledge factor is satisfied to convict, as explained
earlier, including the actor’s awareness of the prohibition.
Unintentional offences may occur when the actor did not desire violating the prohibitory norm. Three
forms of unintentional offenses occur:
1. Mistake in desire: The actor intended the act but did not desire the consequences of his act(s). For
example, the actor killed a human by misaiming at a valid target, e.g. shooting at a deer but missing
and killing a person.
2. Mistake in the act: The actor intended an act but did not intend the commission of an offense. For
example, the actor killed a human mistakenly believing that the human was a valid target, e.g. a deer.
3. Absence of volition: The actor lacked the volition when committing the offense. For example, the
actor killed a human under the influence of automatism.14
As a general rule, any harm caused unintentionally by mistake is not criminally culpable unless the
harm was caused by recklessness.15 This leads us to excluded negligence as a mental element
of crime. Inculpable negligence occurs when the actor inadvertently takes an unjustified risk. The
actor really intended to do the act but was unaware that the act was prohibited and/or was unaware
of the possible harmful consequences of his act; nevertheless a harm occurred because of the
actor‘s conduct.16
Accordingly, the possible mental element required for conviction in Ta’zir offenses are either:
1. Specific intention: the actor intended the prohibited conduct and desired particular consequences.
E.g. shoot to kill

13 Many Islamic law scholars had proposed a third category of equivalent to intentional conduct in homicide and body harm offenses. The
proposition is that the actor only intended the conduct but did not intend particular consequences.
14 Islamic law scholars label this type of offenses as equivalent to mistake in action. Scholars utilized many examples to explain the concept of
equivalent to mistake in action including, falling on a child while asleep causing the child’s death.
15 On the authority of Ibn Abbas (RA), that the Messenger of Allah (SAW) said: Verily Allah has pardoned [or been lenient with] for me my
ummah: their mistakes, their forgetfulness, and that which they have been forced to do under duress. Hadith Hasan related by Ibn Majah, and
al-Bayhaqee and others. It should be noted that Qur’an has mandated that mistake is culpable in certain instances, See: It is not for a believer to
kill a believer except (that it be) by mistake; and whosoever kills a believer by mistake, (it is ordained that) he must set free a believing slave and
a compensation (blood-money, i.e. Diya)… (Qur’an 4: 92).
16 Notably the actor who cause harm by negligence might be liable civilly. See hadith “On the authority of Saad bin Malik Al-Khudari, that the
messenger of Allah said : "There should be neither harming nor reciprocating harm." hadith Hasan related by Ibn Majah, Al-Daraqutni and others.
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2. General intention: the actor intended the prohibited conduct with or without intent to harm. E.g.
shooting at a person not intending to kill or to cause harm.
3. Recklessness: the actor knowingly took an unjustified risk. The actor was aware of the prohibition
and aware of the nature of his act and the harm is foreseeable; nevertheless the actor proceeded
with committing the prohibited conduct.
C. The Physical Element in Ta’zir Offenses
1. Act of Commission or Omission
Crimes can be committed by commission - an overt physical act that causes harm, such as shooting
to kill. Alternatively, crimes can be committed by omission - failure to act when the actor is under duty
to act, and the omission caused a harm. For example, an actor may fail to provide necessities of life
to an individual who is likely to die because of the actor’s omission. If the actor is under duty to act,
the majority of Islamic law scholars have concluded that the actor is liable for his action(s) regardless
of whether the crime was committed by omission or commission providing that all other elements of
the offense are present.17 Only a fraction of those who support this approach do not attribute criminal responsibility to offenders who cause harm by omission when the legal duty to act is disputable.18
Those scholars have concluded that the actor who refrains from saving a person from a blazing
house or from drowning is not guilty of an offense.
Contrary to the majority opinion, scholars adhering to the Hanafi school of thought have concluded
that crimes cannot be committed by omission.19 Thus depriving a person from necessitates of life
such as food and drinking until he dies is not a crime because the act of deprivation is not a commission. In contrast digging a trench in which a person falls in and dissatisfies the requirement of
committing a crime by commission, i.e. digging the trench.
2. Preparatory acts, attempt and impossible crime
A crime passes through a number of stages before its commission. The initial stage is the consideration to commit a crime that might evolve into a desire to do a prohibited act or refrain from fulfilling
a duty that shall cause harm. In this primary stage, the actor is not culpable so long as he does not
act upon his thoughts.20 Once the actor, by an overt act, manifests his intention and initiates the
commission of the offense and in doing so makes preparatory acts that might constitute a crime(s)
in itself, the actor is culpable for whatsoever crimes he commits. A burglar who breaks and enters a
dwelling intending to steal a property, but is arrested before the completion of the crime, is liable for
breaking and entering. If the preparatory acts are not a crime in itself, the Islamic jurists have adopted two distinct approaches. Scholars from the Maliki and Hanbali schools of thought attach criminal
liability for any preparatory act(s) committed for the purpose of completion of an offense albeit such
acts are not themselves prohibited.21 Nevertheless, the punishment for these acts must be less than
punishment for a completed offense.

17 See MansoorBahooti, 3 Kashaf al Qana’a 36, Ibn Qudamah, 9 Al-Mughniwa- al-Sharh al-Kabir 327.
18 Ibn Qudamah, 9 Al-Mughniwa- al-Sharh al-Kabir581-3.
19 Ibn Nujaym, 9 al-Bahr ar-RaiqsharhKanz ad-Daqaiq 15-8.
20 It is narrated on the authority of Abu Huraira that the Messenger of Allah (may peace be upon him) observed: Verily Allah forgave my people
the evil promptings which arise within their hearts as long as they did not speak about them or did not act upon them. Sahih Muslim.
21 See Ibn Qayyim, 3 I'laamulMuwaqqi'een 'anRabibnbil 'Aalameen 177. See also 2 Abu Ishaq al-Shatibi, al-muwafaqat fi usul al-sharia 203.

In contrast, scholars of the Hanafi and Shafi’i school of thought have concluded that if the preparatory
act(s) are not themselves prohibited, no criminal liability is attached. They have suggested that such
preparatory acts fall under ‘malevolent thoughts and are not punishable under Islamic law. According
to this view, to punish an actor for non-prohibited preparatory act(s), is to punish individuals according to unascertainable desires which is contrary to Islamic principles of forbidding second-guess in
gan individual’s intentions.22
What if the actor proceeded in his criminal endeavor beyond the preparatory acts and initiated the
final step to commit the crime but failed for reasons beyond his control? In this case the offender
should be punished under the Ta’zir category only since the punishment for the completed offense
is not warranted until the offense is actually completed.23 However, an offender may be punished by
Hudud or Qisas as well as Ta’zir if the failed act resulted in a crime in itself. For example, if an actor
shot a victim intending to kill him but only injured the victim only, the offender is liable for the injury
caused under the Qisas category as well as liable under the Ta’zir category for attempted murder.
Attempted crime ought to be distinguished from abandonment of the crime after its initiation. The actor
may abandon the crime either because of reasons beyond his control, for example, a burglar who is
arrested after breaking and entering a dwelling house, or by voluntarily refusing to commit his crime without any intervening circumstances precluding the crime completion. The majority of Islamic law scholars
have suggested that any crime involving haq-an-nas/ Haqqul ibad, the rights of the people, is punishment-worthy even when the actor repented and abandoned the completion of the crime.24 This rule suggests that when an actor refuses to complete the crime without any intervening circumstances, the actor
might be punished only for crimes committed in preparation of his intended crime. For example, in the
case of burglary, the actor might be punished for breaking and entry only if he did not actually committed
further offenses. Repentance does not preclude the punishment of any criminal acts in preparation for
the actor’s intended crime. If the Ta’zir crime involves violating Haq-Allah, rights of Allah/God, scholars
have disagreed on the effect of abandoning the crime.25 Plausibly, when an actor is arrested prior to the
completion of an offense and did not voluntarily abandon the crime, he shall be liable for the attempt, as
explained earlier, and any other crime committed in the process of committing the intended crime.
Many scholars have concluded that an actor’s criminal conduct is punishment-worthy when the objective of the actor’s conduct was impossible to achieve, because of circumstances unknown to the
actor, providing that the actor intended to violate the prohibitory norm.26 This case is contemporarily
known as the impossible crime. For example, an actor shoots to kill an already deceased person believing the person is alive or an actor engaging in sexual intercourse with a woman believing that she
is not his wife but actually she is. The rationale for the punishment in the case of impossible crime is
that the actor not only intended the violation of the prohibitory norm but also took all necessary steps
to complete the crime. This is punishment-worthy, according to the majority of Islamic law scholars,
since criminal intention manifested by an overt act triggers the punishment.
22 See [O ye who believe! Avoid suspicion as much (as possible): for suspicion in some cases is a sin: And spy not on each other behind their
backs. Would any of you like to eat the flesh of his dead brother? Nay, ye would abhor it...But fear Allah: For Allah is Oft-Returning, Most
Merciful.] Holy Quran 49:12.
23 (…And whosoever transgresses the set limits of Allah, then indeed he has wronged himself….) Holy Qur’an (65:1). See also Al-Sarakhsi, 24
Al-Mabsut 36-7, Al-Zaila'ee, 4 Nasb al-Rayah fi TakhreejAhadeeth al-Hidayah 172-5. See also (Whoever punish with the punishment of a Hudd
without the commission of a Hudd is a transgressor.) (Hadith narrated in Sunan al-Bayhaqi, many scholars had concluded that this Hadith is weak.)
24 See Ibn Qayyim, 2I'laamulMuwaqqi'een 'anRabibnbil 'Aalameen 116.
25 Perhaps scholars had agreed that abandoning the crime preclude the punishment only in case of Hudd of haraba. See (5: 33-4) Holy Qur’an.
26 Ibn azm , 4 Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam 117.
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III. Scope of Ta’zir offenses
Ta’zir punishment is warranted under two set of circumstances, when the Qisas or
Hudud offense requirements are not satisfied but the actor’s conduct remains culpable or when the Islamic legislature creates Ta’zir offenses under the general Islamic
jurisprudence guidelines.
1. Application of Ta’zir when Qisas or Hudud requirements are not satisfied.
Generally, the majority of Islamic law scholars have acknowledged the permissibility of combining
Ta’zir punishment with Hudud or Qisas punishment in various circumstances.27 Nevertheless, given
that Ta’zir offenses are the reserve offenses category that is triggered when the prefixed Islamic
punishment(s) are not justified, the Islamic law scholars have debated the applicability of Ta’zir when
the mental element required for conviction of Qisas offenses is not satisfied. The majority of scholars
adhering to the Maliki and Zahiri/Dhahiri school of thought have suggested that in Qisas offenses the
actor is liable for the consequences of his action(s) and shall be punished under the Qisas category
of offenses so long as he intended the commission of the prohibited act. In other words, only general
intention suffices for conviction in the Qisas offenses. It seems that Maliki and Zahiri/Dhahiri scholars
assumed that individuals constantly intended the consequences of their actions. This approach led
to the conclusion that the Ta’zir category is inoperative in the Qisas offenses, since general intention,
only intention to act, suffices to convict in Qisas offenses, unless the Islamic state creates an offense
based upon an alternative state of mind, i.e. recklessness.
In contrast, the majority of Islamic law scholars have suggested that the actor is liable for his action(s) under the Qisas offenses if he intended the foreseeable consequences of his action, e.g.
shooting to kill. In other words, the Qisas offenses are specific intent offenses.28 The scholars have
suggested that the intention to cause particular consequences can be inferred from actor’s action(s). If the prohibited result is a natural consequence of the actor’s action then the consequence
is objectively foresee ableand the actor is liable under the Qisas category. This approach suggests
that the Ta’zir category is operative in the Qisas offenses when the mental element requirement
is not satisfied, e.g. the specific intent to cause particular harm was not proven, the harm was not
foreseeable or harm was not the natural consequences of the act, and there is no prefixed Islamic
penalty such as Diya.
Similar to the Qisas crimes, if the definition of Hudud offense is not satisfied because of the absence
of an essential element, Ta’zir punishment might be triggered depending on the Islamic legislature‘s
will to enforce a specific rule of conduct in the society and subject to general Islamic jurisprudence.29
For example, finding a man and a woman in an indecent position that does not satisfy the requirement of Zina conviction may trigger Ta’zir punishment for the actors.
Normally, two main factors typically reduce the punishment of Hudud offenses; lacking any form of
knowledge and the existence of any kind of doubt with respect an essential element of an offense.

27 Al-Ramli, 8 Nihayah al-MuhtajilaSyarh al-Minhaj 18.
28 See (The Prophet said: If anyone is killed blindly or, when people are throwing stones, by a stone or a whip, his blood-wit is the blood-wit for
an accidental murder. But if anyone is killed intentionally, retaliation is due. If anyone tries to prevent it, the curse of Allah, of angels, and of all the
people will rest on him.) Sunan Abi Dawud. See Also See Ibn Qudamah, 10 Al-Mughniwa- al-Sharh al-Kabir at 322-334
29 See Mansoor Bahooti, 6 Kashaf al Qana’a 154.

For example, in Zina offense the mental element required for conviction is to knowingly violate
the prohibitory norm, i.e. intention to perform the act of penetration. The actor must be aware of the
nature and quality of his conduct and aware of the prohibition.31 Here, a distinction must be made
between lack of knowledge of the prohibition and erroneous knowledge that leads to violating the
prohibitory norm. Those who are unaware that Zina is prohibited, such as newly converted Muslims,
might be excused from the punishment totally. However, those who know that Zina is prohibited and
commit Zina believing it to be a lawful in their circumstances might be excused from the Hudud punishment of Zina but liable under Ta’zir category of offenses.32

30

Another example is demonstrated by theft offense. The mental element of theft requires that the
actor knows the nature and quality of his conduct, that his acts constitute a crime, that the property
was owned by another, that he was not permitted to own the property and that the actor intends to
deprive the owner of the property and intends to own the property.33 If any form of knowledge required for conviction in theft offense is lacking, the punishment of theft under Hudud category is not
warranted. However, the Islamic legislature may impose the Ta’zir punishment subject to the Islamic
jurisprudence guidelines.
Finally, Islamic jurists almost unanimously concluded a jurisprudential rule that any doubt in the
existence of an essential element of an offense precludes the punishment of Hudud. When doubt
exists, the Islamic State may impose the Ta’zir punishment subject to general Islamic jurisprudence
guidelines. Scholars have advanced many examples to explain the application this rule. In the Qazf
(defamation) offense, if an actor told an individual that hewasacting as the people of the Prophet Lot,
which suggests the commission of the act of sodomy, a number of scholars concluded that the Hudud
punishment of Qazf should not apply because the actor’s statement carries more than one meaning and that at least one meaning is virtuous, that allegedly defamed person was doing the normal
acceptable acts of the Prophet Lot’s people, not sodomy.34 However, the Islamic state may impose
the Ta’zir punishment to eliminate social harm generated by ambiguous statements that may carry
offensive connotation.
2. The application of Ta’zir under the general Islamic jurisprudence guidelines
A number of scholars have suggested that judiciary should play both a legislative and judiciary role
in the Ta’zir offenses.35 A judge defines the acts that constitute a crime and imposes the appropriate punishment. The alternative view worth supporting is that the Islamic legislature should draft
the Ta’zir criminal code that would include all violations of the prohibitory norms guided by Islamic
jurisprudence. This approach does not eliminate the judge’s role in imposing appropriate sentences

30 See the Hadith “ doubt preclude applying Hudud punishments”(weak Hadith) see also Hadith “avoid inflicting the fixed punishment of Hadd
on Muslims as much as you can; for it is better for the judge to make a mistake in releasing ‘an offender’ rather than committing a mistake ‘in
convicting an innocent.’” Sunan AL-Tirmidhi Book of Al Hudud. ; see also Ibn Majah “avoid inflecting the punishments of Hudud if you can find
justification for such avoidance” Book of Hudud.
31 See Ibn Qudamah, 10 Al-Mughniwa- al-Sharh al-Kabir at 116-118.
32 It has been reported in Malik's Muwatta that Tulayha al-Asadiya was the wife of Rushaydath-Thaqafi. He divorced her, and she got married
in her idda-period. Umar ibn al-Khattab beat her and her husband with a stick several times, and separated them. Then Umar ibn al-Khattab
said, "If a woman marries in her idda-period, and the new husband has not consummated the marriage, then separate them, and when she has
completed the idda of her first husband, the other becomes a suitor. Clearly Umar ibn al-Khattab did not apply Zina punishment under Hudud
because there is a doubt.
33 See Ahmed FatheyBahnasi, Al-Syasah-Al-GanaeyahFe Al Sharia Al-Islamiah [The Penal Policy In Islamic Law] 357(1988), See also Ibn Hazem,
12 Al-MohalaBa-Al-Athar 107.
34 Ibn Qudamah, 10 Al-Mughniwa- al-Sharh al-Kabir 219-20.
35 See Ibn al-Humam, 4 SharhFath al-Qadir 212.

663

664

from the range of alternative punishment set forth by the legislature. Rather, it eradicates the judge’s
unbridled discretion to set the crime and the punishment and limits his judicial function to imposing
criminal sanction only when the Islamic prohibitory norm is violated. A judge continues to have the
power to impose the appropriate punishment according to various factors including the defendant’s
character, his criminal history, the impact of a particular punishment on the offender, the impact of the
crime on the community and recidivism. In this context, the judge’s power to impose the appropriate
sentence aims to rehabilitate the offender, support the general and specific deterrence rationales of
the Ta’zir punishment and empower the judge to remedy social problems.36
If we adopt the view that the Islamic legislature should codify the Ta’zir offenses, the Islamic jurisprudential guiding principles that govern creation of the Ta’zir offenses need to be elucidated. The most
important principles that guide creating Ta’zir offenses can be summarized as follows:
a) Hudud and Qisas offense categories provide clear guidance for lesser offenses. This guidance
gives the legislature indication as to the punishable crimes/violations of the prohibitory norms, and
the appropriate punishment for lesser included offense of Ta’zir. For example, murder is a Qisas
offense which indicate that the lesser included offense of attempted murder should be punishable
under Ta’zir category. The punishment for attempted murder must be less than the punishment for
murder as a direct application of the jurisprudential rule that punishment of Hudud is warranted only
for the complete offense of Hudud.37 Similarly, the Hudud offense of Zina suggests guidelines that all
sexual acts that do not qualify as Zina are punishment-worthy providing that punishment for the sexual acts must be less than the punishment for Zina. More generally, new crimes constantly emerge
in an ever-changing society and there is a social need to respond to such challenges by creating new
Ta’zir offenses. Here, the rationales underlying the prohibition in Hudud and Qisas offense scan be
utilized to create new Ta’zir offenses capable of responding to new social challenges. For example,
the prohibition of homicide under Qisas is indicative that any act(s) that threatens human lives can
be criminally prohibited under the Ta’zir category of offenses.
b) The Qur’an and Sunna are filled with jurisprudential doctrines that ought to be followed when creating offenses under the Ta’zir category. An example of these doctrines is the Qur’anic directive that
an act is not punishable until fair warning is given to the individuals.38 This doctrine is contemporarily
known as the prohibition against retroactive laws.39
c) When codifying Ta’zir offenses, the Islamic legislature may utilize extensive Islamic jurisprudential theories that have been presented over the past fourteen centuries. For example the renowned
Islamic scholar ‘Izz al-Din ‘Abd al-’Aziz ibn ‘Abd al-Salam had suggested numerous jurisprudential
rules that ought to be followed when drafting legislations. For instance, eliminating a harm is pre36 It should be noted that Ta’zir in Arabic Language denotes Ta’deeb “make someone behave properly”. This obviously indicates that the prime
rationale for the punishment for Ta’zir offenses are rehabilitation and deterrence.
37 See (Whoever punish with the punishment of a Hudd without the commission of a Hudd is a transgressor.) (Hadith narrated in Sunan alBayhaqi, while many scholars had concluded that this Hadith is weak, most of them accept its directive as a jurisprudential basis.)
38 See Qur’an (17: 15) (26: 208) (28: 59).
39 It should be noted that this rules tolerate some exceptions such as the permissibility of retroactively imposing penal law when the laws under
which the accused charged were repealed by more favorable law for the accused. A historic ruling explain the exception. In pre-Islam era the
monetary compensation and retribution for homicide and battery vary according to the social status of the victim. The compensation for wrongful
death of a Jewish person from Banu Nadir tribe was double of that received if the victim is a Jewish person from Banu Qurayza. If the victim
is a noble person and the offender is not, the tribe of the victim may choose to kill a noble person(s) from the tribe of the offender in retaliation
notwithstanding his innocence. When Islamic law preempt these laws and implement equitable laws, the accused persons immediately benefited
from Islamic law. Obviously in the modern time if the Islamic legislature repeal Ta’zir crime or lower the punishment a defendant would receive
any possible benefit from amendment.

ferred over gaining a benefit. When the legislature must make a choice between harms, one ought to
choose the lesser harm and necessity may excuse committing prohibitions.40Likewise, Imam al-Shatibi had identified five higher objectives of Islamic law, namely, the protection of religion, life, intellect,
procreation and property.41 Any threat to these objectives is a threat to the society at large that may
trigger enacting Ta’zir offenses to protect the society.

IV. Conclusion
After a brief examination of Ta’zir offenses, according to the majority view, Ta’zir
offense can be defined as: a crime committed by commission or omission where
the actor intentionally or recklessly caused unjustifiable harm and there is no Islamic prefixed punishment for the harm caused.42 This proposed definition is only an
example of what Islamic law scholars can achieve when they unite to draft model
Islamic criminal code.

40 See 'Izz al-Din 'Abd al-'Aziz ibn 'Abd al-Salam, Qawa'id al-ahkam fi masalih al-anam.
41 See al-Shatibi , Al-Muwafaqat fi Usul al-Sharia.
42 According to the majority view, general intention suffice to convict there is no need for specific intention unless the Islamic legislature state
otherwise.
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ملخص
القانون الجنائي اإلسالمي هو مشروع طال انتظاره .لم يسع علماء الشريعة اإلسالمية طوال أربعة
عشر قرنا لتفسير القرآن والسنة ،وإنشاء نظام قانوني في ضوء القرآن والسنة .القانون الجنائي
اإلسالمي يقسم الجرائم إلى ثالثة أقسام :الحدود ،والقصاص ،والتعزير .والتعزير يحدد العقوبات
للجرائم التي لم تذكر في الكتاب والسنة .في هذه الجهة ،التعزير هو أوسع قسم الجرائم ،يشمل جميع
االنتهاكات للقواعد المانعة التي ال تعد من الحدود والقصاص والكفارة حيث ال توجد عقوبات مسبوقة
النتهاك القواعد المانعة.

Dr. Muhammad Munir1

 محمد منير.د
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Özet
Bu çalışma İslam Ceza Hukuku sisteminde kanunilik prensibi ve suç şüphesi altında bulunan kişinin diğer önemli hakları üzerine odaklanmaktadır. Çalışmanın önemli
bulguları: kanunilik prensibi (mabda’al-Ibahat) İslam ceza hukukunun en temel prensibidir (mabadi’ usuli). Bu prensibin iki temel esası vardır: 1) Kanunsuz suç olmaz; ve
2) Kanunsuz ceza olmaz. Bu iki prensip doğal olarak bir diğer esas kaide olan “ceza
kanunları geriye yürümez” prensibini sonuç vermektedir. Müelliflerin çoğunluğu kanunilik prensibini mutlak olarak değerlendirmektedir ancak bu çalışmada bu prensibin
bazı istisnaları olduğu ileri sürülmektedir. Suçun devletin huzuru ve güvenliğine karşı
işlenmesi halinde ya da kamu yararı söz konusu olduğunda veya kanunun geriye
yürütülmesi bireyden önce kamunun yararına olacaksa ya da prensibin uygulanması
suçlanan kişinin lehine ise, kanunun geriye yürütülmesine izin verilir. Buna ek olarak
bu çalışma kanunilik prensibinin, bazı ulemanın savunduğunun aksine, İslam hukukuna aykırı olmadığını ileri sürmektedir. Bu prensip suçlanan kişinin temel haklarını,
onu suçlamayarak veya cezası kesinleşmiş olsa dahi daha az ceza vererek korumayı
amaçlamaktadır. İslam hukukunun klasik kaynakları İslam hukukunun temel prensiplerinden bahsetmemektedir. Bu prensiplere ya belirli bir suç hakkındaki ayrı bölümlerde yer verilmiştir veya bunları tümdengelim metoduyla bulmak gerekmektedir.
Kanunilik prensibine sıkı sıkıya bağlı kalmak, İslam hukukunun İslam’ın doğuşundan
itibaren çok gelişmiş bir İslam Ceza Hukuku sistemi kurduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: prensip, kanunilik, kural, İslami, suç, adalet, kanun, ceza, geriye yürüme

I. Giriş
İslam Ceza Hukuku sistemi çok adildir ve suç şüphesi altındaki kişinin hakları ve kendisine adaletle muamele edilmesi bakımından her zaman zamanının çok ötesinde olmuştur.
Bu çalışma İslam Ceza Hukuku sisteminin temel prensipleri (mabadi’al- Usuliya) ve bu
temel esasların suç şüphesi altındaki kişinin hakları için nasıl bir koruma sağladığı üzerine
odaklanmaktadır. Tartışmaya değer sorunların bir kısmı şunlardır: temel prensipler (mabda’usulî) ve hukuk kuralları (qa’idafiqhiya) arasında nasıl bir fark vardır; temel esas ve
kural arasındaki fark nedir? Kanunilik prensibinin İslam ceza hukuku sistemi içerisindeki
sınırları nelerdir? Kanunilik prensibi, bu çalışmada ele alınan bütün müelliflerin görüşü
olduğu üzere İslam hukukuna uygun mudur? İkinci olarak, bu prensip mutlak mıdır yoksa
istisnaları var mıdır? Bu konular üzerinde yapılan analizler, Kur’an’ı, hadislerin derleyicileri
ve yorumcularının açıklamalarında açıklandığı şekliyle Hazreti Muhammed’in (SAV) Sünnetini ve klasik ve modern Müslüman hukukçuların yorumlarını temel almaktadır.
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II. İslam Hukuku’nda Temel Prensipler (mabda’usulî), Hukuk
Kuralları ve Hukuk İlkeleri
İslam Ceza Hukuku üzerine yazan müelliflerin birçoğunun hukuki prensipleri hukuk kurallarıyla karıştırması oldukça ilginçtir, bu nedenle bu konu bilahare hukuk prensipleri başlığı
altında ele alınmıştır.1 Genel hukuk sisteminde olduğu kadar İslam hukuk sisteminde de
temel prensipler (mabda’ usulî) ile hukuk kuralları ya da qa’idafiqhiyya veya qanuniya
arasındaki farkı ortaya koymak oldukça gereklidir. Neyin prensip olduğuyla ilgili temel fark,
öncelikle, (İslam) hukuk sisteminin bir parçası olarak bu prensibin Parlamento tarafından
kanunlaştırılamaz ve yine onun tarafından ilga edilemez olmasıdır. İkinci olarak, yasama
organı (Parlamento) tarafından bu prensiplerin yerine yeni prensip getirilemez, ilga edilemez, askıya alınamaz veya değiştirilemez. Üçüncü olarak, hukuk prensipleri, birbirine
bağımlı olan veya geçerliliği birbirine dayanan kuralların aksine birbirinden bağımsızdır.
Dördüncü olarak, hukuk prensipleri, açık veya zımni olarak Kur’an’ın emri olduğu için
veya Hazreti Muhammed’in (s.a.v) Sünnetinden kaynaklandığı için dikkate alınır. İslam
hukukunu temel almayan bir hukuk sisteminden bahsedersek hukuk prensipleri adalet,
eşitlik veya bir başka etik değerin gereği olduğu için göz önünde bulundurulur. Beşinci olarak, prensipler, aksi ispatlanabilen hukuk kuralları gibi değildirler. Altıncı olarak, prensipler,
karinelere dayanan kuralların aksine evrensel gerçekliklerdir. Sonuç olarak, eşitlik kurallarının tamamı karinelere dayanır ve aksi kanıtlanabilir. Son olarak, prensipler birbirleriyle
çelişmezler, kurallar ise, bir mahkemenin önceki kanunun sonrakiyle ilga edilmesine karar
vermesinde olduğu gibi birbirileriyle çelişebilirler. Ancak buna rağmen, hem İslam hukuk
sisteminde hem de genel hukuk sistemlerinde, kendilerine özgü prensipler olduğu kadar
genel prensipler de vardır. Temel prensipler ve bunların diğer standartlarla karşılaştırılması üzerine detaylı bir inceleme ise bu çalışmanın kapsamı dışındadır.

III. İslam Ceza Hukuku Sisteminde Kanunilik Prensibi2
“Hukuk devleti” olarak da bilinen kanunilik prensibi, devletin otoritesini sınırlandırarak bireyin haklarını korumaktadır. Bu prensip iki postüla ile dile getirilmektedir:
nullumcrimen sine lege, ya da kanunsuz suç olmaz ve nullapoena sine lege, ya da
1 İstisna olarak bkz.,M.CherifBassiouni,“CrimesandCriminalProcess”,ArabLawQuarterly, Vol. 12, No.3(1997),pp.269-286. Bassiouni makalesinde
s. 272-73’te ayrıca “masumiyet karinesi”nin “temel prensip” veya “mabda’al-Usuliyya” olduğunu ileri sürmüştür. Aynı görüş için, Gamil Muhammed
Hussein, “Basic Guarantees in the Islamic Criminal Justice System”, Criminal Justicein Islam: Judicial Procedure in the Shari‘a, ed., Muhammad Abdel
Haleem, Adel Omar Sherif&Kate Daniels (London/NewYork: I.B.Tauris, 2003), pp.3-37’de “İslam Şeriatında Masumiyet Karinesi”ni ele almakta
ve bunu “temel prensip” olarak değerlendirmektedir. Bkz. S. 45,48. Yukarıda belirttiğimiz gibi “karineler” “temel prensiplerin” daha altında yer
almaktadır. İlkinin aksi ispatlanabilir ancak sonraki evrensel gerçekler olduğundan aksi ispatlanamaz. Kamali ayrıca “masumiyet karinesi”ni temel
bir hukuk prensibi olarak ele almakta ve böylece prensiplerle prensipleri karıştırmaktadır. Bkz. Mohammad Hashim Kamali, “The Right to Personal
Safety (Haqq al-Amn) and the Principle of Legality in Islamic Shari’a” in Criminal Justice in İslam: Judicial Procedure in the Shari’a ed. Muhammad
Abdel Haleem, Adel Omar Sherif& Kate Daniels (London/New York: I.B. Tauris, 2003), pp. 64-72 at p. 65.
2 Kanunilik prensibini birçok yazar ele almıştır. Bunların içinde, Mohammad Hashim Kamali, “The Right to Personal Safety (Haqqal-Amn) and the
Principle of Legality in Islamic Shari’a” in Criminal Justice in Islam:Judicial Procedure in the Shari‘a, ed., Muhammad Abdel Haleem, Adel Omar
Sherif & Kate Daniels (London/NewYork: I.B.Tauris, 2003), pp.64-72; Gamil Muhammed Hussein, “Basic Guarantees in the Islamic Criminal Justice
System”, Criminal Justice in Islam: Judicial Procedure in the Shari‘a, ed., Muhammad Abdel Haleem, Adel Omar Sherif & Kate Daniels (London/
NewYork: I.B.Tauris, 2003), pp.3-37; Imran Ihsan Khan Nyazee, General Principles of Criminal Law (Islamic and Western), (Rawalpindi: Federal
Law House, 2010), pp.70-77; Turkyb. Yahya, Muqafal-Shari‘aminal-Qa’‘idaal-Qanuniya La Jarimatawala ‘uqubataillabial-Nass, (The Principle of
Legality under Islamic Law) Ummul Qurra Üniversitesi Şeriat ve İslam Çalışmaları Fakültesi, Fıkıh Departmanı’nda sunulan yayımlanmamış Şeriat Master
tezi, Mekke, Suudi Arabistan, Hicri 1408; ve Muhammad Salam Madkoor, Nazariytul Ibahat ‘indal Usulieenwaal-Fuqaha (Cairo:Daral-Nahdahalnd
Arabiya, 2 edn.,1984). Bazı yazarlar, diğer temel prensipleri genel olarak (mabadi’ usuliyyah) tartışmışlardır ancak bunları hukuk kurallarıyla
karıştırmış ya da hukuk kurallarını temel prensipler seviyesine çıkarmışlardır. Örnek olarak bkz. M. Cherif Bassiouni, “Crimesand Criminal Process”,
Arab Law Quarterly, Vol. 12, No. 3 (1997), pp. 269-286.

kanunsuz ceza olmaz. Diğer bir postüla olan “ceza kanunlarının geriye yürümezliği”
prensibi ise bu iki prensibin sonucudur. Bu üç postüla birbirinden ayrılamaz ve temel
amaçları bireyin özgürlüğünü, onurunu, canını ve malını devlet otoritelerinin müdahalesinden ve zararından korumaktır. Bu nedenle, birey, işlendiği sırada suç olarak
tanımlanmayan bir fiilden dolayı suçlanamaz ve bu fiil nedeniyle cezalandırılamaz.
Kamali bunu, kanunilik prensibine göre, “yargıç, hukuki delil ve ispat olmaksızın kimseyi kendi isteğiyle cezalandıramaz. Suç işlendiği sırada olaya uygulanacak kanun
yürürlükte olmalıdır” şeklinde ifade etmiştir.3 Kanunilik prensibi, insan hakları hukukunun, uluslararası sözleşmelerin ve dünya üzerinde bütün medeni ülkelerin anayasalarının en temel ilkesi olarak tanınmaktadır.4 Ancak biz burada, bu prensibin İslam
hukuk sistemindeki rolüne ve İslam hukukunda, özellikle Kur’an ve Hz. Peygamber’in
sünnetinde yer alıp almadığı ve yer alıyorsa nasıl düzenlendiği üzerine odaklanmak
zorundayız. Müelliflerin çoğunluğu Kur’an ayetlerinde ve Hadis ve Sünnetteki yasakların geleceğe yönelik olduğunu kabul etmektedirler. Bu görüşü destekleyen genel
argümanlara burada yer verilmiştir.
Allah Kur’an’da “Biz (doğruyu yanlıştan ayırt etmek için) bir elçi göndermedikçe kimseyi cezalandıracak
değiliz”5 buyurmaktadır. Muhammad b. Ahmad al-Qurtubi’ye (ölüm Hicri 671/Miladi 1273) göre bu, yükümlülükleri, yasakları, cezaları vb. kapsayan kuralların hukuk temeli haricinde ispatlanamayacağı anlamına gelmektedir.”6 Muhammad Abu Zahra ise, “insanlara doğru yolu bulmaları için yol göstermek üzere
elçi göndermeden cezalandırmasının Allah’ın merhametine” aykırı olduğunu ifade etmektedir.7 Müslüman ulemanın çoğunluğunun görüşü, yukarıdaki ayette bahsedilen cezalandırmanın ahiretteki değil, bu
dünyadaki cezalandırma olduğu yönündedir.8 Kur’an’da ayrıca, “Rabbin, kendilerine ayetlerimizi okuyan
bir peygamberi memleketlerin ana merkezlerine göndermedikçe, memleketleri helâk edici değildir. Zaten
biz, ancak halkı zalim olan memleketleri helâk etmişizdir” buyurulmaktadır.9 Buna ek olarak Kur’an’da
“Bununla birlikte biz hangi memleketi helak ettikse muhakkak onu uyarıcı (peygamberleri) olmuştur. Onlar ihtar edilmiştir ve biz zulmetmiş değiliz”10 buyurulmaktadır. Allah Kur’an’da “De ki: hepimiz beklemekteyiz, siz de bekleyedurun. Şüphesiz düz yolun sahiplerinin kimler olduğunu ve kimlerin doğru yolda
bulunduğunu yakında bileceksiniz”11 buyurmaktadır. Yukarıdaki ayetler, Allah’ın uyarmadıkça insanları
cezalandırmadığını açıkça ifade etmektedir. Bu nedenle, genel olarak Kur’an’ın bakış açısında kanunsuz
suç olmaz, kanunsuz ceza olmaz ve ceza kanunları geriye yürümez.12

3 Mohammad Hashim Kamali, “The Right to Personal Safety (Haqqal-Amn) and the Principle of Legality in Islamic Shari’a” in Criminal Justice in
Islam: Judicial Procedure in the Shari‘a, ed., Muhammad Abdel Haleem, Adel Omar Sherif & Kate Daniels (London/NewYork: I.B.Tauris, 2003), 64.
4 Uluslararası hukukta ve çeşitli ceza hukuku sistemlerinde kanunilik prensibi üzerine güzel bir çalışma için bkz. M.Cherif Bassiouni, The Law of
the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (NewYork: TransnationalPublishers,1996), pp. 265-91.
5 Kur’an 17:15. Bu çalışmada esas alınan Kur’an meali, aksi belirtilmedikçe, Mevdudi’nin Tafheem-ul-Qur’an, çev. Ve ed. Zafar Ishaq Ansari
(Leicester: TheIslamic Foundation, 1988)’in kısaltılmış versiyonu olan Towards Understand The Qur’an’dan alınmıştır.
6 Muhammad b. Ahmadal-Qurtubi, Al-Jami‘liAhkamal-Qur’an,vol.5,p.152, Mu’tezile mezhebine göre, “elçi” kelimesi insan aklı anlamına gelmektedir
ve insan aklına göre illegal olarak nitelendirilen bir fiil cezalandırılabilir. Bkz. Qurtubi, Ahkamal-Qur’an, vol. 5, p.152. Ibn Ashoor, Mu’tezilenin
“elçi” kelimesini “akıl” anlamına gelecek şekilde yorumlaması Kabul edilemez, çünkü “nab’ath” kelimesi ‘akl (reason) için kullanılmamaktadır. Bkz.
Muhammadal-Tahirb., Ashoor, Al-Tahrirwa al-Tanvir (Tunis: Dar Sahnoon, n.d.), vol.15,p.52.
7 Muhammad Abu Zahra, Zahratal-Tafasir(Cairo:Daral-Fikral-’Arabi,n.d.),vol.8,p.4351.
8 Ibid.,veIbn’Ashoor,Al-Tahrir,vol.15,pp. 51-52.
9 Kur’an 28:59.
10 Kur’an 26:208-9.
11 Kur’an 20:135.
12 Bkz. Bu çalışmanın yazarı, “The Principle of Nulla Poena Sine Lege in Islamic Law and Contemporary Western Jurisprudence”, Annual Journal
of International Islamic University, Islamabad, vol. 21(2004), p. 5.
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Diğer yandan, Kur’an’da Allah’ın, bir insan doğru yolu seçtiğinde, onun geçmişte işlemiş olduğu günahlarını affettiğini açıkça ifade eden birçok ayet vardır. Kur’an’da “(Ey Resulüm) o kafirlere de ki;
eğer bu işe son verirlerse daha önce yaptıkları bağışlanacak, yok yine karşı koymaya başlar, isyana düşerlerse önceki ümmetlere uygulanan kurallar kendilerine de uygulanacak”13 buyurulmaktadır. Aynı şekilde Allah Kur’an’da, “Cahiliye devrinde geçenler müstesna, babalarınızın nikahlandığı
kadınlarla evlenmeyiniz”14 buyurmaktadır. Allah bir sonraki ayette daha ötesini ifade ederek şöyle
buyurmaktadır: “Sulbünüzden gelen (öz) oğullarınızın hanımları ile evlenmeniz ve iki kız kardeşi
birlikte nikahlamanız da haramdır. Ancak cahiliye devrinde geçen geçmiştir”15 buyurmaktadır. Buna
ek olarak Kur’an tefeciliği yasaklamakta ve ticari sözleşmelere izin vermektedir ve geçmişte olanları
affetmektedir. Allah Kur’an’da, “Oysa Allah alışverişi helal, faizi de haram kılmıştır. Bundan sonra her
kim Rabbinden kendisine gelen bir öğüt üzerine faizciliğe son verirse, geçmişte olanlar kendisine ve
hakkındaki hüküm de Allah’a kalmıştır”16 buyurmaktadır.
Kur’an’da suçları düzenleyen ancak geçmişe uygulanmasına izin vermeyen bir dizi ayet vardır.
Kur’an’da, “İman edip salih amel işleyenler, Allah’tan korktukları, imanlarında sebat ettikleri, salih
amel işlemeye devam ettikleri, sonra Allah’tan sakındıkları, imanlarından ayrılmadıkları, yine Allah’tan korktukları ve iyilikte bulundukları müddetçe, daha önce yediklerinden dolayı kendilerine bir
günah yoktur. Allah iyilikte bulunanları sever”17 buyurulmaktadır. Allah Kur’an’da, “Allah geçmişi affetmiştir. Fakat kim de bu suçu tekrarlarsa, Allah ondan intikamını alır. Allah daima galiptir, intikam
sahibidir”18 buyurmaktadır.
Celaleddin al-Suyuti (ölümü Hicri 911) bu ayeti yorumlarken Hz. Muhammed’in (SAV) İslam’ın ilk zamanlarında ölen ve geçmişte içki içip kumar oynayanlar (bu fiiller cezalandırılmadan önce) hakkında
sorulan bir sorudan bahseder. Bu soruya cevap vermek için, Allah bu ayeti indirmiştir ve geçmişte
olanlar için onların affedildiğini buyurmuştur.19
Kur’an’ın perspektifinde zina, içki içme, kumar oynama, hırsızlık, hac sırasında avlanmanın yasaklanması, iki kız kardeş ile aynı anda evlenilmesinin yasaklanması, üvey anneyle evlenmenin
yasaklanması ve tefeciliğin yasaklanması gibi birçok suçun etkisi geleceğe yöneliktir ve yasaklanmadan önce bu suçları işleyen insanlar, geçmişte yaptıklarından dolayı affedilmişlerdir. Bu nedenle bu suçlar kapsamında Kur’an perspektifinde “kanunsuz suç olmaz”, “kanunsuz ceza olmaz” ve
“ceza kanunları geriye yürümez”. Ancak, aşağıdaki sonucu dikkate alarak bu görüşe karşıt görüşü
de açıklamak gerekmektedir.

13 Kur’an 8:38.
14 Kur’an 4:22.
15 Kur’an 4:23.
16 Kur’an 2:275.
17 Kur’an 5:93.
18 Kur’an 5:95.
19 JalaluddinAl-Suyuti, Lubanal-NuqulfiAsbabal-Nuzul,pp.112-13. Burada şunu ifade etmek gerekmektedir ki içki içmek ve kumar oynamak aşamalı
olarak yasaklanmıştır: Öncelikle, Kur’an 4:43 ayetinde alkollüyken namaza yaklaşılmasını yasaklamıştır; ikinci olarak, Allah içki içmenin ve kumar
oynamanın faydasının günahından daha az olduğunu buyurmuştur (2:219); son olarak, Kur’an bu ikisini de 5:90 ayetinde kesin olarak yasaklamıştır.

IV. Kanunilik Prensibi ve Hazreti Muhammed’in Sünneti
Hazreti Muhammed’in veda hutbesinde, “Biliniz ki faizin (tefecilik) her çeşidi kaldırılmıştır. Allah böyle hükmetmiştir. İlk kaldırdığım faiz de Abdülmuttalib’in oğlu amcam
Abbas’ın faizidir” buyurduğu nakledilmiştir.20 Başka bir hadisinde Hz. Muhammed
(s.a.v) “İslam kendisinden önceki herşeyi ortadan kaldırmıştır” buyurmuştur. Küfürden
İslam’a dönüşte bütün geçmiş günahlar temizlenmiştir. Bu nedenle Hz. Muhammed
Ebu Süfyan ve karısı Hind gibi düşmanlarının Müslümanlara karşı işledikleri eski
suçlarını affetmiştir. Bir başka hadiste nakledilmektedir ki, Amr b. Al-As Müslüman olmaya geldiğinde, Hz. Muhammed onun elini sıkarken, kararının nedenini sormuştur.
‘Amr, Hz. Muhammed’in kendisini affetmesini istediğini söylemiştir. Hz. Muhammed
ona İslam’ın, Medine’ye hicret etmenin ve Hacc’ın, kendisinden önce geçmiş bütün
günahları temizlediğini bilmesi gerektiğini söylemiştir.21 Bu nedenle Hz. Peygamber’in (s.a.v) Sünneti, kanunların geçmişe yürümesi yasağı konusundaki Kur’an’ın
emirlerini esas almaktadır.

V. Kanunilik Prensibi Mutlak mıdır?
Kanunilik prensibi hakkındaki tartışmalardan en ilginci bu prensibin mutlak olup
olmadığı, bir takım istisnalarının olup olmadığı hakkındadır. Abdulkadir Awda ve
Muhammad Sallam Madkur’a göre İslam hukukunun en temel prensibi olan ceza
kanunlarının geriye yürümezliği prensibinin iki durumda istisnası bulunmaktadır: birincisi, geriye etkinin bireyden ziyade toplumun çıkarına uygun olması durumunda,
örneğin li’an22; ikincisi suçun ülke huzurunu hukukunu veya düzenini tehlikeye atması
durumunda, örneğin kazf; son olarak, ceza kanunun geriye etki etmesinin suçlunun
yararına olması durumunda, örneğin zıhar suçu. Örneğin, yeni kanun eskiden yasaklanan bir fiile izin veriyorsa ve suçlu bu fiilden dolayı cezalandırılmışsa, ceza
uygulanmaz. Eğer yeni kanun suçlunun cezasını arttırıyorsa bu durumda yeni kanun
ona uygulanmaz, çünkü suçlu, suçu işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre
cezalandırılmalıdır.23 Kazf, zihar ve li’an suçlarına birer örnek vereceğiz.
A. Kazf (Masum Bir İnsana Asılsız Suçlamada Bulunmak)
Kazf Kur’an ve Sünnet tarafından yasaklanmıştır. Kur’an’da buyurulmaktadır ki,
“Namuslu kadınlara zina isnadında bulunup, sonra bunu ispat için dört şahit getiremeyenlere seksen değnek vurun ve artık onların şahitliğini hiçbir zaman kabul etmeyin. Onlar tamamen günahkardırlar. Ancak bundan sonra tevbe edip ıslah olanlar müstesnadır. Çünkü Allah çok bağışlayıcı
ve merhametlidir.”24

20 Abu Dawud.
21 Muslimb.al-Hajjaj al-Nisapuri, SahihMuslim
22 AbdulKadirAwda, Al-Tashri’ al-Janai’al-Islami(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.), vol. 1, p. 261. M. Salam Madkur, Al-MadkhallilFiqh alIslami, p. 751.
23 Ibid.
24 Kur’an 24:4, 5.
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Buna ek olarak Kur’an’da buyurulmaktadır ki,
“Namuslu, kötülüklerden habersiz mümin kadınlara zina isnadında bulunanlar, dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlar için çok büyük bir azab vardır. O gün Allah onlara gerçek cezalarını tastamam
verecek ve onlar Allah’ın gerçek olduğunu anlayacaklar.”25
Esasında, Hz. Peygamber’in eşi Aişe bint Ebu Bekr’e zina suçu isnad edilmişti. Bu asılsız suç isnadı
Müslüman toplumunu sarsmıştı ve Hz. Peygamber (s.a.v) bundan rahatsızlık duymuştu. Toplumun
bu konuda kafası karışmıştı. Bunun üzerine Aişe’nin masum olduğunu ve bunun temelsiz bir suçlama
olduğunu ifade eden Kur’an ayetleri nazil oldu. Bunun akabinde Hz. Peygamber (s.a.v) iki adam ve
bir kadını kazf suçundan cezalandırdı.26 Abdulkadir Awdah bu olayda Hz. Peygamber’in Hz. Aişe’ye
iftira atanları cezalandırmasında ayetlerin geriye etkili olarak uygulandığını ileri sürmektedir. Bunun
sebebi olayın çok ciddi olması ve toplumun huzur ve güvenliğini tehlikeye atmasıdır. Diğer bir deyişle,
bu durum kanunilik prensibinin bir istisnasını teşkil etmektedir. Hz. Aişe’nin masumiyetini ifade eden
ayetlerin nazil olduğu zaman konusunda bazı ihtilaflar olsa da, ayetlerden açıkça anlaşıldığı kadarıyla haksız isnadın gerçekleşmesinden sonra nazil olmuştur. Salim Awwa hakaretin daha önce yasaklandığını, Hz. Aişe’ye bundan sonra haksız isnatta bulunulduğunu ve masum olduğu kanıtlandığında
iftira atanların cezalandırıldığını iddia etmektedir. Bu görüşe göre bu olayda ayetlerin geriye yönelik
olarak uygulanması söz konusu değildir.27 Anlaşıldığı kadarıyla bu görüş, yukarıda ele alınan Kur’an
ayetlerine karşıdır.
Diğer bir alim Muhammed Abd al-Salam, başka bir açıklama getirmektedir. Müfterilerin işlediği suçun, Hz. Aişe masum olduğunda işlenmeye devam etmekte olan mütemadi bir suç olduğunu ileri
sürmektedir. Bu Hz. Aişe’nin masum olduğunun kanıtlanması sonucumüfterilerin cezalandırılmasıyla
onların, ayetler nazil olana dek suç isnadına ve bunu başkalarına yaymaya devam ettikleri anlamına gelmektedir. Bu nedenle suçun temadi etmesi söz konusudur ve ceza geriye etkili olarak uygulanmamıştır. Suç isnadında bulunanlar suçu bir kere işlememişler, onu birkaç kez tekrarlamışlardır
ve en son işledikleri zaman cezalandırılmışlardır.28 Salim Awwa ve Abd Al-Salam’ın görüşleri kabul
edilemez, çünkü, kazf suçunun cezası mevcut olsaydı, müfterilere hadd cezasının uygulanması için
bir ay beklenmezdi! Ayrıca, Hz. Aişe’den nakledilen sözlerden açıkça anlaşıldığı gibi, ayetler nazil
olduğu sırada Hz. Muhammed minberden halka hitap etmekteydi ve aşağı indiğinde cezaların uygulanmasını emretti. Sonuç olarak, masum bir insana zina suçunun haksız olarak isnat edilmesi (kazf)
durumunda cezanın geriye etkisi söz konusudur. Bu, İslam hukukunda genel prensip olan kanunilik
prensibinin bir istisnasını teşkil etmektedir.
B. Li’an (Birbirlerine Zina İthamında Bulunan Karı veya Kocanın Yeminleşmesi)
Li’an birbirini lanetlemek ve Allah’ın gazabının birbirlerinin üzerine olmasını dilemektir. Karı ve koca
arasındaki çeşitli biçimlerde öngörülen yeminleşmeler İslam hukukunda li’an ile ifade edilmektedir.
Bir koca eşinin zina yaptığını iddia eder veya çocuğunun gayrimeşru olduğunu ileri sürer ve karısı da
bu suçlamaları reddederse, kocaya asılsız isnadın (kazf) suçunun cezası olan seksen değnek vurulur, eğer koca dört görgü tanığı getirebilirse bu sefer kadın zina suçunun cezasıyla cezalandırılır. Eğer
koca dört görgü tanığı getiremezse, karı ve koca arasındali’an prosedürü uygulanır. Bu prosedüre
25 Kur’an 24:23, 5.
26 İki adamın adları: Hassan b. Sabit ve Mastah b. Uthatha’dır. Kadının adı ise HamnahbintCahş’dır. Bkz. Qurtubi, Al-Jami’ liAhkam al-Qur’an,
vol. 12, p. 134.
27 Bkz. See,MuhammadSalim’Awwa,Usulal-Nizamal-Islami,p.56.
28 Bkz. See,Muhammad’Abdal-Salam,Al-Mabadi’al-ShariyyahfiAhkamal-‘Uqubat Fial-Fiqhal-Islami(Beirut:Daral-Gharb al-Islami,n.d.), p. 181.

göre kocadan, Kur’an’da geçen ifadelerle, dört kez dürüst olduğuna şehadet etmesi ve beşinci seferde eğer yalan söylüyorsa Allah’ın lanetinin üzerine olmasını söylemesi istenir. Eğer koca bu sözleri
söylemeyi reddederse tutuklanır ve kendisinden bu şekilde beş kez yemin etmesi veya kendisinin
yalancı olduğunu kabul etmesi istenir. Koca bu iki seçenekten birine razı olana kadar tutuklu kalır.
Eğer yalan söylediğini kabul ederse, kazf cezasına çarptırılır. Eğer li’an prosedürünü yerine getirirse,
bu sefer kadından li’an prosedürünü yerine getirmek üzere yemin etmesi istenir. Eğer kadın yemin
etmeyi reddederse, li’an prosedürünü yerine getirene kadar veya zina suçunu kabul edene kadar
tutuklu kalır. İkinci ihtimalde hadd cezasına çarptırılır. Karı ve kocanın ikisinin de li’an prosedürünü
yerine getirmeleri halinde ikisi de zina suçunun cezasından kurtulurlar. Prosedürün tamamlanmasıyla
birlikte koca boşanma ilanında bulunabilir yahut mahkeme evliliği geri dönülmez şekilde sonlandırır.
Li’an prosedürü Kur’an ayetlerinde şu şekilde açıklanmıştır:
“Eşlerine zina isnadında bulunup da kendilerinden başka şahitleri olmayanlara gelince, onların her
birinin şahitliği, kendisinin doğru söleyenlerden olduğuna dair dört defa Allah adına yemin ederek şahitlik etmesi, beşinci defa da, eğer yalan söyleyenlerden ise Allah’ın lanetinin kendi üzerine olmasını
dilemesidir. Kadının, kocasının yalan söyleyenlerden olduğuna dair dört defa Allah adına yemin e
şahitlik etmesi, kendisinden cezayı kaldırır.”29
Bu ayetlerin nazil olmasının nedeni oldukça ilginçtir. Hadis yorumcuları ve derleyicileri, Abdullah b.
Abbas’tan naklederek, masum bir insana zina ithamınnda bulunmak için dört görgü tanığının gerektiğikazf hakkındaki Kur’an ayetleri nazil olduğunda30, ithamcılardan birinin kendisi olduğunu belirtmişlerdir. Bu ayetleri duyduktan sonra, Seyyidina Asım b. Adi31 Hz. Muhammed’e (SAV) “Eğer bir ahlaksız bir kadını üzerinde yabancı bir adam olduğu halde yatarken görürsem, onu azarlayarak oradan
uzaklaştırmam doğru olmaz mı? Bunun yerine üzerime düşen, dört adam bulup onları görgü tanığı
haline getirmek ve bu sırada o adamın işini bitirip kaçmasına izin vermek midir?”32 diye sormuştur.
Kurtubi Asım’ın dışarı çıktığında, Hz. Peygamber’e gelip karısını başka bir adamla zina ederken gördüğünü söyleyen Hilal b. Ümeyye’yi gördüğünü belirtmektedir. Ensar’dan bir çok kişinin bir araya gelip Asım’ın kazf suçundan dolayı hadd cezasına çarptırılacağından endişe ettikleri söylenir. Hz. Peygamber (SAV) bu ayetler (24:6) nazil olduğunda ondan üç görgü tanığı getirip şahitlik yaptırmasını
istemiştir.33 Burada bizim tartışmamız açısından önemli olan, li’an hakkındaki ayetlerin olay meydana
geldikten sonra nazil olması ve bunun kanunilik prensibinin ilk postülası olan “kanunsuz suç olmaz”
prensibine bir istisna teşkil edebileceğidir. Ancak burada, ayetler nazil olmaya devam ettiği için suç
halen gerçekleşirken herhangi bir kural yahut prosedürün var olmadığı ancak, Yüce Allah’ın prosedürü sonradan açıkladığı söylenebilir. Durum ne olursa olsun temel prensibin bir istisnası ispatlanmıştır.
Bu olay, toplum çıkarının öncelikli olduğu ve bireyin çıkarından önce geldiğini göstermektedir.
C. Zıhar (İslamiyet Öncesi Boşanma Usulü)
Zıhar İslamiyet öncesi bir boşanma türüdür ve boşanmayı ifade eden belirli sözcüklerin söylenmesiyle gerçekleşir. Fukaha tarafından kabul edilen zıhar için kullanılan belirli sözcükler, bir kocanın
karısına: “Sen bana annemin sırtı gibisin” demesidir. İslamiyetten önceki cahiliye devrinde, bu suçun
29 Kur’an 24: 6-8.
30 Kur’an 24: 4.
31 Kurtubi başka bir rivayette bu soruyu soran kişinin adının Sa’d b. Ma’ad olduğunu belirtir, Bkz. Kurtubi, Al-Jami, vol. 12, p. 122. Bu iki ayrı
olay olduğu anlamına gelmektedir.
32 Ibid. Vol. 12, p. 123.
33 Hz. Peygamber li’an prosedürünü uygulatmış ve nihayet evliliklerine son vermiş, bu ilişkiden doğacak çocuğun babasına verilmemesine karar
vermiş ancak çocuğun hor görülmemesine hükmetmiştir.
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cezası oldukça ağırdı. Kadın kocasından boşanabilir ve ne kocanın onunla tekrar evlenmesine izin
verilir, ne de kadın başka kimseyle evlenebilirdi. Bu durum kadın için oldukça ağır bir sonuç doğuruyordu. Kur’an boşanmanın bu türünü yasaklamıştır. Karısından zıhar yöntemiyle boşanan bir adam,
günahının affolunması için üç şeyi yerine getirmek zorundadır. Kur’an,
“Kadınlardan zıhar ile ayrılmak isteyip de sonra söylediklerinden dönenlerin karılarıyla temas etmeden önce bir köleyi hürriyete kavuşturmaları gerekir. Size öğütlenen budur, Allah yaptıklarınızdan
haberi olandır. Buna imkan bulamayan kimse, hanımıyla temas etmeden önce art arda iki ay oruç
tutar. Buna da gücü yetmeyen altmış fakiri doyurur.”34
Böylece Kur’an üç seçenek sunmaktadır: a) bir köleyi özgürlüğüne kavuşturma; ya da b) bir kölesi
yoksa, iki ay aralıksız oruç tutma; veya c) bunu da yapamazsa altmış fakiri doyurma. Bu ayetin nazil
olmasına vesile olan olay, karısından zıhar yoluyla boşandıktan sonra bu ayetler nazil olan Evs bin
Samit olayıdır.35 Hz. Peygamber Evs’e bir köleyi özgürlüğüne kavuşturup kavuşturamayacağını sormuştur. Evs buna olumsuz yanıt vermiştir. Bunun üzerine Hz. Peygamber ona iki ay aralıksız oruç
tutup tutamayacağını sormuştur. O da “Ey Allah’ın Rasulü, eğer günde üç kez yemek yemezsem,
korkarım önümü göremem” diye cevap vermiştir. Bunun üzerine Hz. Peygamber ona “Altmış fakir
insanı doyurabilir misin?” diye sormuştur. O da, “Ey Allah’ın Rasulü! Bana yardım edersen evet”
şeklinde cevap vermiştir. Bunun üzerine Hz. Peygamberin altmış fakiri doyurmasında ona yardım
ettiği nakledilir, bundan sonra, tekrar karısıyla yaşamaya devam etmiştir.36 Dolayısıyla zıharın cezası geri dönülemez şekilde boşanmadan kefarete çevrilmiştir. Abdulkadir Awdah, zıhar cezasının,
ayetlerin nazil olmasından önce gerçekleşen Evs b. Samit olayına uygulanmasının kanunların geriye
yürütülmesi olduğunu iddia etmiştir.37 Dolayısıyla bu da diğer temel prensip olan “ceza kanunlarının
geriye yürütülememesinin” istisnasını teşkil etmektedir. Ancak, yukarıda belirtildiği gibi, kanun geriye
yürütülerek olaya uygulanmıştır çünkü ayette belirlenen ceza daha azdır veya yeni kanuna göre yargılanmak sanığın daha lehinedir.
Müslüman hukukçular ta’zir suçları hakkında, ta’zir cezalarının kanun yapılmadan önce meydana
gelen olaylara uygulanamayacağını ileri sürmüşlerdir. Buna ek olarak kanunun uygulanmasından
önce halk bu kanunun varlığından haberdar olmalıdır. Başka bir deyişle, kanun yeteri kadar halka duyurulmalıdır. Maverdi (ölümü Hicri 450) ta’zir cezalarının uygulanmasından önce, cezanın mahkum
edilen kişi tarafından mahkum olmadan önce bilinmesi gerektiğini ileri sürmektedir.38
Bu bölümü bitirmeden önce temel noktaların özetlenmesi gerekmektedir. Kanunilik prensipsi, üç alt
prensibi olan “kanunsuz suç olmaz”, “kanunsuz ceza olmaz” ve “ceza kanunları geriye yürütülemez”
prensipleriyle birlikte İslam hukukunda yer etmiştir. Bu durum Kur’an ayetlerinde ve yorumcular ve
Müslüman hukukçular tarafından derlenen Hz. Muhammed’in (SAV) Sünnetinde açık bir şekilde belirtilmiştir. Ancak bu prensip mutlak değildir ve bazı istisnaları vardır. Kazf gibi asayişi tehlikeye atan
durumlar ile li’an gibi kamu çıkarının daha önemli olduğu durumlar ve sonradan belirlenen cezanın
ilkinden daha az olduğu zıhar gibi durumlar kanunilik prensipsinin istisnalarını teşkil etmektedir.

34 Kur’an 58: 3-4.
35 Bkz. Suiti, Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul, p. 284.
36 Awdah, Al-Tashreei ‘al-Jamai’, vol. 1, p. 270.
37 Ibid.
38 Ali b. MuhammadMawardi, Al-Ahkam al-Sultaniya,p. 249.

VI. Kanunilik İlkesi İslam Hukukuna Uygun mudur?
Yukarıda kanunilik prensipsinin İslam ceza hukukuna aykırı olmadığını açıkladık. Bu
birçok büyük ulemanın görüşüdür. Ancak en azından dikkat çekilmesi gereken bir
karşıt görüş de bulunmaktadır. Yahyah b. Turky “kanunsuz suç ve ceza olmaz” prensipsinin pozitif hukuka ait bir prensip olduğunu ileri sürmektedir. Yahyah b. Turky’e
göre “kanunsuz suç ve ceza olmaz” anlamına gelen “la cerima ve la’uqubata illa bi alnass” prensibi İslam hukukuna aykırıdır.39 İslam hukukunun ta’zir suçlarının cezasını
belirleme yetkisini hükümdara verdiğini40, dolayısıyla ta’zir suçlarının “kanunsuz suç
ve ceza olmaz” prensipsinin dışında olduğunu iddia etmektedir.41 Ayrıca, Ahnaf dışında fukahanın çoğunluğunun (jamhoor) metodolojisine göre kıyasın hududu genişletmek için kullanıldığını belirtmektedir. Örneğin, Müslüman hukukçuların çoğunluğuna göre, had suçlarından olan zina (aldatma/evlilik dışı cinsel ilişki) homoseksüelliği
kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Buna ek olarak, had suçlarından olan hırsızlık,
çoğunluğun görüşüne göre yan kesiciliği de kapsayacak şekilde geniş yorumlanmıştır. Ancak Ahnaf’a göre kıyas, şüphe oluşturan hudud olaylarında uygulanmaz ve
şüphe varsa hudud cezaları uygulanamaz.42Üstelik sahabenin görüş birliğine göre
içki içmenin cezası masum birine zina ithamında bulunmak (kazf) üzerinden yapılan
kıyasla seksen değnektir.43 Ahnaf’a göre kıyas hudud suçlarının kapsamını genişletmek için kıyas uygulanamaz, çünkü kıyas şüphe uyandırıyorsa hudud uygulanamaz.
Hanefiler içki içmenin cezasının kırk ile seksen arasında değnek olduğu konusunda
sahabenin icması (konsensüs) olduğunu ve bunun da kıyas sonucunda ortaya çıkan
şüpheyi giderdiğini ileri sürmektedirler. Turky, İslam hukukunun, zina, kazf, içki içme,
hırsızlık, gasp44 ve kişiye karşı suçlar için kısas (aynıyla mukabele) ve diyet (kan
parası) olmak üzere sınırlı sayıda ceza belirlendiğini ileri sürmüş ve suçların çoğunluğunun yargıç tarafından oluşturulan veya cezaları onun tarafından belirlenen ta’zir
suçlarından oluştuğunu ileri sürmüştür.
Bu yaklaşım birçok sorun içermektedir. Göründüğü kadarıyla Turky kanunilik prensipsini yanlış anlamıştır. Ta’zir suçlarının cezaları İslam devletinin yöneticisi tarafından kanunla belirlendiğinde mahkeme bunu uygulamak zorundadır. Suçların ve cezaların ceza kanunlarında belirlendiği ve suç ispatlandığında yargıç tarafından cezanın uygulanmak zorunda olduğu Pakistan hukuk sisteminde
bu böyledir. İkinci olarak, ceza hukuku alanında hiçbir kanunun olmaması halinde yargıçlar belirli bir
mezhep ekolünü takip etmek zorunda kalacak ve her ta’zir suçunda takip ettiği mezhebinfukahasının
belirlediği cezayı uygulayacaktır. Yargıçların, Mansur b. Yunus el-Bahuti (ölümü 105/1641) tarafından
yazılan son iki yorumu resmi olarak uygulamak zorunda olduğu Suudi Arabistan’da45 durum böyle-

39 Turky, Muqaf al-Shari’a, pp. 130, 137.
40 Kur’an ve Sünnet tarafından belirlenmeyen cezalar hükümdar tarafından kanunla belirlenir veya belirlenmemişse yargıca bırakılmıştır.
41 Turky, Muqaf, p. 130.
42 Ibid.,pp. 133.
43 Ibid. p.133.
44 Turky ayrıca dinden dönme ve isyan suçlarını da, Ahnaf tarafından hudud olarak değerlendirilmese de hudud kapsamında saymaktadır. Bu
suçları al-Siyasah al-Shariyah (Şeriata göre adaletin uygulanması) altında incelemektedirler. Doğrusunu söylemek gerekirse dinden dönen bir
adam üç gün iç içinde tövbe ederse suçu affolunur. Aynı şekilde isyankarlar Müslüman devletini yöneten ahl al-adl ile uzlaşabilirler ve suçları
affedilebilir. Bu durumda affedilebilen bir suç nasıl hadd suçu olarak kabul edilebilir?
45 Suudi Hukuk Sistemiyle ilgili detaylı bir tartışma için bkz. yazarın “Precedent in Islamic Law with Special Reference to the Federal Shariat Court
and the Legal System in Pakistan”, Islamic Studies, vol. 47, No. 4 (2008), pp. 445-482, at 478-481.
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dir.46 Eğer cevabı bulunmayan bir hukuki sorun çıkarsa veya bu iki kitaptaki görüşler arasında çelişki
varsa, hukukçular Hanbeli mezhebinin diğer görüşlerine bakabilirler.47 Bu dört kitapta da sorunun
çözümü bulunamazsa bu durumda karar vermek için Hanbeli mezhebindeki herhangi bir kitaba bakılabilir.48 Sonuç olarak İslam ceza hukuku sisteminde, hiçbir yargıç ta’zir suçu olduğuna karar verdiği
her olayda ta’zir ta’zirsuçu veya cezası icad etmek durumunda değildir. Yargıç ceza kanunlarında
veya fıkıh kitaplarında ne yazıyorsa onu uygulamak zorundadır. Bu nedenle Turky’nin iddiaları İslam
Ceza Hukuku sisteminin işleyişinin yanlış anlaşılmasına dayanmaktadır ve bu nedenle temelsizdir.

Sonuç
Yukarıdaki tartışmanın temel sonuçlarını özetlemek gerekirse, kanunilik prensibinin,
“kanunsuz suç olmaz” ve “kanunsuz ceza olmaz” olmak üzere iki postülası vardır.
Bu iki postülanın doğal sonucu ise diğer bir prensip olan “ceza kanunları geriye yürümez” prensibidir. Bazı Müslüman ulema ilk iki postülayı “kanunsuz suç ve ceza olmaz” (la cerimete ve la ukubata illa bi al-nass veya la ukubata ve la cerimete bi gayri
nass) şeklinde tek bir postüla olarak ifade etmektedirler. Birçok müellif temel prensip
(mabda usuli) ile hukuk kuralını (kaide fıkhıyye) birbirine karıştırmaktadır. Bunlardan
ilki evrensel gerçeklik olduğu halde ikincisi varsayımlara dayanır. İlkinin aksi ispat
edilemezken ikincinin aksi ispat edilebilir. Buna ek olarak, prensipler üstün standartlar iken kurallar yargıçlar tarafından karar verilirken başvurulan alt standartlardır.
Kanunilik prensibi mutlak değildir ve bazı istisnaları vardır. İlke, genel ve üstün prensip olarak uygulanır fakat bazı istisnalarda uygulanmayabilir. Bir olay, Müslüman toplumunun huzur ve güvenliğini
tehlikeye atıyorsa veya geriye yürüme bireyin çıkarından ziyade toplumun çıkarını ilgilendiriyorsa
ya da ceza kanunun geriye yürütülmesi sanığın lehineyse, bu durumlarda kanunilik prensibi veya
ceza kanunlarının geriye yürümesi yasağı uygulanmaz. Olaylardan sonra bu olaylarla ilgili hüküm
veren ayetlerin indiği vakıalar: zıhar, kazf ve li’andır. Bu vakıalar yukarıda bahsedilen istisnaları teşkil
etmektedirler. Kanunilik prensibi İslam hukukuna uygundur. Bu prensibin İslam hukukuna aykırı olduğunu ileri sürenler İslam ceza hukuku sisteminin işleyişini yanlış anlamışlardır.

46 Bu iki yorum: Mnasur b. Yunus al-Bahuti, Sharh Muntaha al-Iradat, 3 cilt. (Birut: Dar al-Fikr, n. d.) ve yine kendisinin Kashshaf al-Qina ‘ ‘ an
Matn al-Iqna ‘, ed. Hilal Musaylihi ve Mustafa Hilal, 6 cilt (Beirut: Dar al-Fikr, 1982).
47 Ibrahimb. Muhammad b. Salim b. Duyan, Manaral-Sabillfi Sharhal-Dalil,2 cilt.(Beirut: al-Maktabal-Islami,1979); Mansurb. Yunusb. IdrisalBahuti, al-Rawdal-Murbi‘, acommentaryon Musab. Ahmadal-Hujawi, Zadal-Mustaqni:Mukhtasaral-Mughni,2cilt.(Cairo:Matba’atal-SunnahalMuhamadiyyah,1955).
48 Al-Hay”ahal-Qada”iyyah [Judicial Board], Decision No. 3, 7Muharram, 1347(June25,1928).Confirmed by the Kingon 24Rabi, I, 1347(Sept.
9,1928). Reprinted in Majmu‘atal-Nuzum, 11. See also, Nabil Saleh, “The Law Governing Contracts in Arabia” International and Comparative
Law Quarterly, 38 (1989),764–765.
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Abstract
This work focuses on the principle of legality and the various other maxims regarding the rights of the accused under Islamic criminal justice system. Its main
findings are: that the principle of legality (mabda’ al-Ibahat) is the most basic
principle (mabadi’ usuli) of Islamic criminal law. This principle has two postulates:
1) no crime without law; and 2) no punishment without law. The natural outcome
of these two principles is another principle, that is, ‘no retroactive application of
criminal law’. The majority of authors consider the principle of legality as absolute,
however, this work curves out certain exceptions to it. In case a crime endangers
the peace and security of the state or the interest of the community is involved
or when giving retrospective effect would be necessitated by the interest of the
community rather than the individual or when the application of the principle is
beneficial to the accused, then it is allowed to give criminal law retrospective
effect. In addition, this work finds out that the principle of legality is not against
Islamic law as is the opinion of some scholars. This principle is intended to safeguard the fundamental rights of the accused either by not charging him or giving
him lesser punishment even if that punishment be promulgated subsequent to the
commission of the crime. Books of classical Islamic law do not focus on the basic
principles of Islamic law. Those that exist are either mentioned in each separate
chapter devoted to a specific crime or they must be found by deduction. Adhering
to the principle of legality means that Islamic criminal justice system was well advanced since the dawn of Islam.
Key Words: principle, legality, maxim, Islamic, criminal, justice, law, punishment, retrospective
1. Introduction
Islamic criminal justice system is very fair and was always well ahead of its times regarding fairness
and justice to the accused. This work focuses on the basic principles (mabadi’ al- Usuliya) and how
these safeguard the rights of the accused under Islamic criminal justice system. Some of the questions worth discussion are: what is the distinction between basic principle (mabda’ usuli) and legal
maxim (qa‘ida fiqhiya); what is the distinction between basic principle and rule? What are the limits
of the basic principle of legality in Islamic criminal justice system? Whether the principle of legality
is compatible with Islamic law as is the view of almost all authors surveyed in this work? Secondly,
is this principle absolute or are there some exceptions? Analyses of these issues are based on the
Qur’an, the Sunnah of the Prophet Muhammad (PBUH) as explained by the exegetes, the compilers
of ahadith, and classical as well as modern Muslim jurists.

2. Basic Principle (mabda’ usuli), legal rules and legal maxims in Islamic law
It is interesting to note that many authors who wrote about the basic principles of Islamic criminal
justice mixed up legal principles with legal maxims so that the later are discussed under the heading
of legal principles.1 It is absolutely necessary to clarify at the outset the distinction between a basic
principle (mabda’ usuli) and a legal maxim or qa‘ida fiqhiya or qanuniya in Islamic legal system as
well as general legal system. The basic distinction between what constitutes a principle is, first, that
it is the type of standard which is always part of the (Islamic) legal system, that is, it is neither introduced by the Parliament through codification nor could it be repealed by it; secondly, unlike rules it
cannot be superseded, repealed, suspended or modified by the legislator (Parliament); thirdly, legal
principles are independent of each other unlike rules that are dependent on each other or validate
each other; fourthly, legal principles are observed because of an explicit or implicit Qur’anic injunction
or the Sunnah of the Prophet Muhammad (PBUH). Speaking of a legal system that is not based on
Islamic law it can be said that principles are standards to be observed because of a requirement
of justice, fairness or some other dimension of morality. Fifthly, principles cannot be rebutted unlike
maxims that are rebuttable. Sixthly, principles are universal truths unlike maxims that are based on
presumptions. Consequently, all the maxims of equity are based on presumptions and are therefore
rebuttable. Finally, principles do not contradict each other unlike rules that might contradict each
other in which case the court might rule that the earlier one is repealed by the later. However, there
are general principles as well as specific principles operating in legal systems both Islamic as well as
general legal systems. A detailed study of basic principles and its comparison with other standards
is out of the scope of this work.
3. The Principle of Legality within the Islamic Criminal Justice System2
The principle of legality also known as the ‘rule of law’ is to protect the interest of the individual by
restricting the authority of the state. This principle is stated in the two postulates: nullum crimen sine
lege, or no crime without law, and nulla poena sine lege, or no punishment without law. Another
postulate that is the natural outcome of the above two is ‘no retroactive application of criminal law’.
These three postulates are inseparable and their fundamental objective is to protect individual’s
liberty, dignity, life and property from any abuse or loss by state’s authorities. Thus, the individual
cannot be charged if the alleged act was not a crime when committed nor will he be punished for
that act. Kamali argues that according to the principle of legality, “the judge may not punish anyone
on the basis of his own wishes, without lawful evidence and proof. Even then, the legal text that is
1 See, for instance, M. Cherif Bassiouni, “Crimes and Criminal Process”, Arab Law Quarterly, Vol. 12, No. 3 (1997), pp. 269-286. Bassiouni has
also discussed ‘the presumption of innocence’ to be a ‘basic principle’ or ‘mabda’ al-Usuliyya’ in his article at 272-73. Similarly, Gamil Muhammed
Hussein, “Basic Guarantees in the Islamic Criminal Justice System”, Criminal Justice in Islam: Judicial Procedure in the Shari‘a, ed., Muhammad
Abdel Haleem, Adel Omar Sherif & Kate Daniels (London/New York: I.B. Tauris, 2003), pp. 3-37 discusses “Presumption of Innocence under
Islamic Shari’a” and considers it as a ‘basic principle’. See, pp. 45, 48 of his article. As we have stated above ‘presumptions’ are much lower
standards than ‘basic principles’. The former are rebuttable but the later cannot be rebutted as these are universal truths. Kamali has also discussed
the maxim ‘presumption of innocence’ under the principle of legality thereby mixing principles with maxim. See, Mohammad Hashim Kamali, “The
Right to Personal Safety (Haqq al-Amn) and the Principle of Legality in Islamic Shari’a” in Criminal Justice in Islam: Judicial Procedure in the Shari‘a,
ed., Muhammad Abdel Haleem, Adel Omar Sherif & Kate Daniels (London/New York: I.B. Tauris, 2003), pp. 64-72 at p. 65.
2 Many authors have discussed the principle of legality. These include, Mohammad Hashim Kamali, “The Right to Personal Safety (Haqq al-Amn)
and the Principle of Legality in Islamic Shari’a” in Criminal Justice in Islam: Judicial Procedure in the Shari‘a, ed., Muhammad Abdel Haleem,
Adel Omar Sherif & Kate Daniels (London/New York: I.B. Tauris, 2003), pp. 64-72; Gamil Muhammed Hussein, “Basic Guarantees in the Islamic
Criminal Justice System”, Criminal Justice in Islam: Judicial Procedure in the Shari‘a, ed., Muhammad Abdel Haleem, Adel Omar Sherif & Kate
Daniels (London/New York: I.B. Tauris, 2003), pp. 3-37; Imran Ihsan Khan Nyazee, General Principles of Criminal Law (Islamic and Western),
(Rawalpindi: Federal Law House, 2010), pp. 70-77; Turky b. Yahya, Muqaf al-Shari‘a min al-Qa’‘ida al-Qanuniya La Jarimata wa la ‘uqubata illa
bi al-Nass, (The Principle of Legality under Islamic Law) unpublished Masters of Shari’a dissertation submitted to the Faculty of Shari’a, Faculty of
Shari’a and Islamic Studies, Department of Fiqh, Ummul Qurra University, Makka, Saudi Arabia, 1408 A.H.; and Muhammad Salam Madkoor,
nd
edn., 1984). Some others have discussed other basic
Nazariytul Ibahat ‘indal Usulieen wa al-Fuqaha (Cairo: Dar al-Nahdah al-Arabiya, 2
principles in general (mabadi’ usuliyyah) but have mixed them up with legal maxims or have raised legal maxims to the status of basic principles.
See for in stance, M. Cherif Bassiouni, “Crimes and Criminal Process”, Arab Law Quarterly, Vol. 12, No. 3 (1997), pp. 269-286.
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applied must have been in existence at the time the offence was committed.”3 The principle of legality is recognized as one of the most basic principles of human rights law, international conventions,
and states’ constitutions of all civilized countries of the world.4 However, we have to focus on the
role of this principle in Islamic legal system and whether and how is it rooted in the primary sources
of Islamic law, especially the Qur’an and the Sunnah of the Prophet. The majority of authors agree
that prohibitions in Qur’anic verses and Prophetic sayings, acts or confirmation are prospective. The
general arguments in support of this view are mentioned here.
Allah says in the Qur’an, “And never do We punish any people until We send a Messenger (to make
the Truth distinct from falsehood).”5 According to Muhammad b. Ahmad al-Qurtubi (d. 671 A.H./1273
CE), it means that the rules cannot be proven except on (the basis of) law.”6Rules include obligations,
prohibitions, punishments and so on. Muhammad Abu Zahra argues that it is against “the blessing
of God to punish people without sending messenger who teaches and explains the right path.”7 The
majority of Muslim jurists argue that the punishment mentioned in the above verse, is the punishment
in this world and not in the hereafter.8 The Qur’an also says, “Your Lord would not destroy a town until
He had sent to its centre a Messenger who would recite to them Our verses. Nor would We destroy
any town unless its inhabitants were iniquitous.”9 In addition, the Qur’an says, “We never destroyed
any habitation but that it had warners to admonish them. We have never been unjust.”10 Allah states
in the Qur’an, “Had We destroyed them through some calamity before his coming, they would have
said: ‘Our Lord! Why did you not send any Messenger to us that we might have followed Your signs
before being humbled and disgraced?”11 The above verses are quite clear that Allah never punishes
people unless He had warned them earlier. Thus, there can be no crime without law, no punishment
without law, and no retroactive application of criminal law in the Qur’anic scheme in general.12
On the other hand, there are so many verses in the Qur’an expressly stating that Allah has forgiven
whatever happened in the past as long as a person has mended his ways. The Qur’an says, “[O
Prophet!] Tell the unbelievers that if they desist from evil, their past shall be forgiven and if they revert
to their past ways, then it is well known what happened with the people of the past.”13 Similarly, Allah
says in the Qur’an, “Do not marry the women whom your fathers married, although what is past is
past.”14 Allah repeats the same in the next verse which goes thus, “It is also forbidden for you to take

3 Mohammad Hashim Kamali, “The Right to Personal Safety (Haqq al-Amn) and the Principle of Legality in Islamic Shari’a” in Criminal Justice in Islam:
Judicial Procedure in the Shari‘a, ed., Muhammad Abdel Haleem, Adel Omar Sherif & Kate Daniels (London/New York: I.B. Tauris, 2003), 64.
4 For a good study of the principle of legality in international law and various criminal legal systems, see M. Cherif Bassiouni, The Law of the
International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (New York: Transnational Publishers, 1996), pp. 265-91.
5 Qur’an 17:15. The translation of the Qur’an in this work is taken from Towards Understand The Quran, abridged version of Mawdudi’s Tafheemul-Quran, translated and edited by Zafar Ishaq Ansari (Leicester: The Islamic Foundation,1988) unless otherwise indicated.
6 Muhammad b. Ahmad al-Qurtubi, Al-Jami‘ li Ahkam al-Qur’an, vol. 5, p. 152. The Mu’tazilah argue that the word ‘rasool’ is human reasoning
and that people can be punished if human reason considered something illegal. See, Qurtubi, Ahkam al-Qur’an, vol. 5, p. 152. Ibn ‘Ashoor
argues that the Mu’tazilah’s interpretation of the word ‘rasool’ to mean ‘reason’ cannot be accepted because the word ‘nab‘ath’ is not used for ‘aql
(reason). See, Muhammad al-Tahir b. ‘Ashoor, Al-Tahrir wa al-Tanvir (Tunis: Dar Sahnoon, n.d.), vol. 15, p. 52.
7 Muhammad Abu Zahra, Zahrat al-Tafasir (Cairo: Dar al-Fikr al-’Arabi, n.d.), vol. 8, p. 4351.
8 Ibid., and Ibn ‘Ashoor, Al-Tahrir, vol. 15, pp. 51-52.
9 Qur’an 28:59.
10 Qur’an 26:208-9.
11 Qur’an 20:135.
12 See, this author’s, “The Principle of Nulla Poena Sine Lege in Islamic Law and Contemporary Western Jurisprudence”, Annual Journal of
International Islamic University, Islamabad, vol. 21 (2004), p. 5.
13 Qur’an 8:38.
14 Qur’an 4:28.

the wives of the sons who have sprung from your loins and to take two sisters together in marriage,
although what is past is past.”15 In addition, the Qur’an prohibits usury and allows business transactions and forgives what has already passed. Allah says in the Qur’an, “[E]ven though Allah has made
buying and selling lawful, and interest unlawful. Hence, he who receives admonition from his Lord, and
then gives up (dealing in interest), may keep his previous gains, and it will be for Allah to judge him.”16
There is another set of verses in the Qur’an that prohibit criminal offences but do not give law retrospective effect. The Qur’an says, “There will be no blame on those who believe and do righteous deeds
for whatever they might have partaken (in the past) as long as they refrain from things prohibited, and
persist in their belief and do righteous deeds, and continue to refrain from whatever is forbidden and
submit to divine commandments, and persevere in doing good, fearing Allah. Allah loves those who
do good.”17 Allah says in the Qur’an, “Allah has pardoned whatever has passed; but Allah will exact
penalty from him who repeats it. Allah is All-Mighty. He is fully capable of exacting penalties.”18
Jalaluddin al-Suyuti (d. 911 A.H./) while commenting on this verse states that the Prophet (PBUH)
was asked about those who got killed for the cause of Islam in the early days, and they used to drink
and gamble (as these were not yet prohibited). In order to answer this question, Allah revealed this
verse and stated that they are forgiven for what has passed.19
The Qur’anic scheme about most offences, especially fornication/adultery, drinking, gambling, theft,
and prohibition of killing games in pilgrimage, prohibition of marrying two sisters at the same time,
prohibition of marrying step mother, and prohibition of usury is that these were given prospective affect and all those people who had committed these offences in the past were pardoned for what they
had done in the past before these were prohibited. Thus, there was ‘no crime without law’, ‘no punishment without law’, and ‘no retrospective application of criminal law’ in the Qur’anic scheme regarding
these offences. However, we shall explain the dissenting note regarding this conclusion below.
4. The Principle of Legality and the Sunnah of the Prophet
The Prophet is reported to have said in his last sermon, “Beware! All riba (usury) of jahili (ignorance)
era is annulled, and the first claim of riba which I annul is that of my uncle ‘Abbas.”20 In another hadith
the Prophet (PBUH) says, “Islam destroys whatever has been before it.” Upon conversion from infidelity to Islam all the previous sins are washed away. The Prophet had therefore pardoned his enemies
such as Abu Sufyan and his wife Hind for the crimes in the past. It is reported in another hadith that
when ‘Amr b. al-‘Aas came to embrace Islam, the Prophet while shaking his hand, asked him the
reason for his decision. ‘Amr said he wanted the Prophet to pardon him. The Prophet replied that he
should know that Islam washes away all the sins of the past, and that migration to Madina washes all
the sins before it, and that hajj (pilgrimage) washes all sins before it.21 Thus, the Sunnah of the Prophet
(PBUH) endorses the Qur’anic injunctions that there shall be no retroactive application of law.

15 Qur’an 4:29.
16 Qur’an 2:275.
17 Qur’an 5:93.
18 Qur’an 5:95.
19 Jalaluddin Al-Suyuti, Luban al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul, pp. 112-13. It is pertinent to note that drinking and gambling were prohibited in stages:
First, the Qur’an prohibited praying when one is drunk, in verse 4:43 ; secondly, Allah stated that the benefits of drinking and gambling were less
than their sin (2:219); finally, the Qur’an strictly prohibited both in verse, 5:90.
20 Abu Dawud, ???
21 Muslim b. al-Hajjaj al-Nisapuri, Sahih Muslim, ???
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5. Is the Principle of Legality Absolute?
The most interesting discussion of the principle of legality is whether it is absolute or are there some
exceptions to it. According to ‘Abdul Qadar ‘Awda and Muhammad Sallam Madkur, the governing
principle in Islamic law is that criminal law does not operate retrospectively except in two situations:
first, when giving retrospective effect would be necessitated by the interest of the community rather
than the individual, such as li‘an;22 secondly when the offence endangers the peace of land or law
and order, such as the cases of qadhf; finally, when the retrospective application of criminal law is
beneficial for the accused, such as the case of zihar. For example, if the new law allowed an act that
was prohibited before, and the accused was punished under it, the punishment shall not be carried
out. If the new law enhances the punishment of the accused, then it shall not be applicable to him
because the accused should be punished according to the law in force at the time when the crime
was committed.23 We shall examine qadhaf, zihar and li‘an one by one.
a) Qadhaf (launching a false charge against a chaste person)
Qadah is proscribed by the Qur’an and the Sunnah. The Qur’an says,
“Those who accuse honourable women (of unchastity) but do not produce four witnesses, flog them
with eighty lashes, and do not admit their testimony ever after. They are indeed transgressors, except
those of them that repent thereafter and mend their behavior. For surely Allah is Most Forgiving, Ever
Compassionate.”24
In addition, the Qur’an also says,
“Those that accuse chaste, unwary, believing women, have been cursed in the world and the Hereafter, and a mighty chastisement awaits him. On the Day Allah will justly require them, and they will
come to know that Allah – and He alone – is the Truth, the One Who makes the Truth manifest.”25
As a matter of fact, ‘A’ishah bint Abu Bakr, the wife of the Prophet, was falsely accused by some of
adultery. The launching of the false charge shook the Muslim community and the Prophet (PBUH)
was deeply disturbed. The community was very confused. Thereupon, ten verses of the Qur’an were
revealed stating that ‘A’ishah was totally innocent and that this was a baseless accusation. The
Prophet (PBUH) thereafter, punished two men and one woman for qadhaf.26 ‘Abdul Qadar ‘Awdah
argues that since the Prophet (PBUH) punished the accusers of ‘A’ishah, therefore, the verses were
given retrospective effect. The reason was that the issue was very serious and endangered the
peace and security of the community. In other words, this is an exception to the principle of legality.
Although, there is some controversy about the time of the revelation of the verses describing the
innocence of ‘A’ishah but what is clear from these verses is that they were revealed after the launching of the false charge. Salim ‘Awwa argues that defamation might have been prohibited first, while
‘A’ishah was accused later, and when she was proved innocent, the slanderers were punished. In

22 ‘Abdul Qadar ‘Awda, Al-Tashri‘ al-Janai’ al-Islami (Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyah, n.d.), vol. 1, p. 261. M. Salam Madkur, Al-Madkhal lil
Fiqh al-Islami, p. 751.
23 Ibid.
24 Qur’an 24: 4, 5.
25 Qur’an 24: 23-5.
26 The names of the two men are: Hassan b. Thabit and Mastah b. Uthatha. The woman’s name is Hamnah bint Jahash. See, Qurtubi, Al-Jami‘ li
Ahkam al-Qur’an, vol. 12, p. 134.

this case, the verses will have no retrospective effect.27 This view seems to be against the Qur’anic
verses discussed above.
Another scholar, Muhammad ‘Abd al-Salam, has given another explanation. He argues that the crime
committed by the slanderers was a continuous offence till ‘A’ishah was proved innocent. This means
that they had continued in their accusation and its propagation to others till the revelation of the
verses, as ‘A’ishah herself reports that the Prophet punished the accusers when her innocence was
announced. Thus, there was a continuity of offence and, therefore, the punishment had no retrospective effect. The accusers had not committed their offence once but had repeated it many times, and
they were punished only when they did it for the last time.28 The views of Salim ‘Awwa and ‘Abd AlSalam cannot be accepted because if the punishment for qadhaf already existed, then it would have
not taken one month to decide the imposition of hadd punishment against the accusers! In addition,
it is clear from the report of ‘A’ishah herself that when these verses were revealed the Prophet spoke
to the people from his pulpit and when he came down he ordered the imposition of the punishment.
Consequently, the punishment for launching a false charge of adultery against a chaste person (qadhaf) was given retrospective effect. This is an exception to the general rule regarding the principle
of legality in Islamic law.
b) Li‘an (Sworn allegation of adultery committed either by Husband or Wife)
Li‘an is to curse and praying for Allah’s wrath on each other. Certain specific types of oaths between
husband and wife with special connotation are li‘an in Islamic law. When a husband accuses his
wife of adultery or refuses to own his child as being legitimate, and his wife refutes his allegation to
be false, and claims for the punishment of false accusation (qadhaf) of eighty stripes to be awarded
to him, then the husband produces four witnesses, then the wife will be awarded the punishment of
adultery, and if he could not produce four witnesses, then they will be subjected to the procedure of
li‘an. Under this procedure, the husband will be asked to testify four times with the wordings given in
the Qur’an to the effect that he is honest, and the fifth time will say that if he was lying, then God’s
curse be on him. If the husband refused to say these words, then he should be arrested, and asked
either to swear by saying these words five times or accept himself to be a liar. Until he accedes to one
of the two alternatives, he should remain in detention. If he accepted to be a liar, then he should be
awarded the punishment of qadhaf. But if he completed the li‘an procedure, then the wife be asked
to swear to undergo the li‘an procedure. If she refused, she will remain in detention till she completes
the li‘an procedure or pleads guilty to the charge of adultery, in which case she will be given the
hadd punishment. In case both the husband and wife complete the li‘an procedure, both will escape
punishment for adultery. Upon the completion of the procedure, either the husband has to announce
divorce or the court will dissolve the marriage irrevocably. The Qur’an has described the procedure
of li‘an in the following verses:
“As for those who accuse their wives (of unchastity), and have no witnesses except themselves: the testimony of such a one is that he testify, swearing by Allah four times, that he is truthful (in his accusation),
and a fifth time, that the curse of Allah be upon him if he be lying (in his accusation). And the punishment
shall be averted from the woman if she were to testify, swearing by Allah four times that the man was
lying, and a fifth time that the wrath of Allah be on her if the man be truthful (in his accusation).”29

27 See, Muhammad Salim ‘Awwa, Usul al-Nizam al-Islami, p. 56.
28 See, Muhammad ‘Abd al-Salam, Al-Mabadi’ al-Shariyyah fi Ahkam al-‘Uqubat Fi al-Fiqh al-Islami (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, n.d.), p. 181.
29 Qur’an 24: 6-8.
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The reason of revelation of these verses is very interesting. Exegetes and the compilers of a hadith
have mentioned that it is reported by ‘Abdullah b. ‘Abbas that when the Qur’anic verse about qadhaf
was revealed in which accusing a chaste person of adultery required four witnesses,30 one of them
the accuser himself. After hearing these verses, Sayyidna ‘Asim b. ‘Adi31 enquired from the Prophet
Muhammad (PBUH) that “[I]f I see a shameless wife in a situation that a strange man is laying over
her, then would it not be right for me to scold him and remove him from there. Instead, will it be incumbent on me to get four men and show them this situation to make them eye-witnesses, and by
the time I could find four men, he runs away after performing his work?”32 Qurtubi mentions that when
‘Asim went out he saw Hilal b. Umiyyah who came and told the Prophet that a man had adultery with
his wife. It is said that many companions from the Ansar got together and they were worried that
‘Asim might be given the hadd punishment for qadhaf. The Prophet (PBUH) demanded three other
witnesses from him to testify when these verses (24:6) were revealed.33 What is important for our
discussion is that the rules of li‘an were revealed after the incident had taken place which would be
an exception to the first postulate of the principle of legality, that is, ‘no crime without law’. It could
be said, however, that since revelation was still taking place and no rules or procedure existed at the
time of occurrence of this crime, therefore, Allah the Almighty, explained the procedure subsequently.
Whatever the case, an exception to the basic principle is proven. This is the case in which the interest of the community is predominant and the interest of the community takes precedence over the
interest of the individual.
c) Zihar (Pre-Islamic form of Divorce)
Zihar is a pre-Islamic form of divorce and may take the form of certain words of repudiation. The
typical words used by fuqha for zihar are when a husband tells his wife:
‘You are to me like my mother’s back.’ In the pre-Islamic jahiliya period, the punishment for this was
very severe. The woman would stand divorced and neither was the husband allowed to re-marry her,
nor could she be married to anyone else. That was too harsh for the woman. The Qur’an abolished
this form of divorce. A man upon divorcing his wife by zihar, was required to do one of the three things
to expiate his sins. The Qur’an says,
“Those who declare their wives to be their mothers and thereafter go back on what they have said shall
free a slave before they may touch each other. That is what you are exhorted to do. Allah is fully aware
of all your deeds. And he who does not find a slave (to free), shall fast for two months consecutively
before they may touch each other, and he who is unable to do so shall feed sixty needy people.”34
Thus, the Qur’an gives three options: a) freeing of a slave; or b) if he does not have a slave, fasting
for two consecutive months; or c) if he can’t do this, he should feed sixty poor people. The occasion
of the revelation of this verse was an incident relating to Aws b. Samit35 who had reportedly divorced
his wife through zihar whereupon this verse was revealed. The Prophet is reported to have asked

30 Qur’an 24:4.
31 Qurtubi also mentions that in another report the name of the companion who asked this question was Sa’d b. Ma’ad. See, Qurtubi, Al-Jami‘,
vol. 12, p. 122. This makes it two incidents.
32 Ibid., vol. 12, p. 123.
33 The Prophet conducted the li‘an procedure and eventually dissolved their marriage and ruled the child to be born of this conception will not be
attributed to the father, but the child should not be disparaged.
34 Qur’an 58:4-5.
35 See, Suiti, Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul, p. 284.

Aws, if he could afford to set a slave free? But he replied in the negative. The Prophet is reported to
have asked him if he could fast for two months in a row? He replied, “O Prophet of Allah, if I do not
eat three times a day, I am afraid my eye sight will be lost.” The Prophet then asked him, “Can you
feed sixty poor people”? He said, “O Prophet of Allah! Yes, provided you help me in this regard.” It is
reported that the Prophet helped him to feed sixty poor people and, thereafter, he started living with
his wife.36 Thus, the punishment of zihar was changed from irrevocable divorce to expiation. ‘Abdul
Qadar ‘Awdah argues that the punishment of zihar was applied to the case of Aws b. Samit, which
arose before the verse was revealed and, therefore, it had retrospective effect.37 This is, therefore,
another exception to the basic principle of ‘no retroactive application of criminal law’. However, as
mentioned above, it was applied to the case subsequently because the punishment in the verse was
less or it was more beneficial for him to be judged by the new law.
As far as ta‘zir offences are concerned Muslim jurists argue that ta‘zir punishments shall not be applicable to cases that had arisen before the law was made. In addition, people should know about
the law before it is applied. In other words, it should be sufficiently publicized. Mawardi (d. 450 A.H./)
argues that before ta‘zir punishment is implemented, the punishment should have been known to the
person before he is condemned.38
Before concluding this section, the main points may be summarized. The principle of legality with its
three sub-principles, that is, ‘no crime without law’, ‘no punishment without law’, and ‘no retroactive
application of criminal law’ is rooted in Islamic law. This is clear from so many verses of the Qur’an, the
Sunnah of the Prophet Muhammad (PBUH), as elaborated by exegetes and Muslim jurists. However,
this principle is not absolute and has some exceptions. Cases that endanger law and order, such as
qadahf and wherein an important public interest is involved, such as li‘an, and where the subsequent
punishment is less than the original one, such as zihar, there are exceptions to the principle of legality.
6. Is the Principle of Legality Compatible with Islamic Law?
We have explained above that the principle of legality is not against Islamic criminal justice. This is
the opinion of a great many scholars. However, there is at least one dissenting note that needs some
attention. Yahyah b. Turky considers the principle ‘no crime and no punishment without law’ as a
principle of positive law. According to Yahyah b. Turkey, the principle ‘la jarima wa la ‘uqubata illa bi
al-nuss’, that is, ‘no crime and no punishment without law’ is against Islamic law.39 He argues that
Islamic law has given the ruler the right to legislate regarding ta’zir offences40, therefore, ta’zir offences are out of the sphere of ‘no crime and punishment without law’.41 He states that analogy is used
to extend hudud according to the methodology of the majority (jamhoor) fuqha with the exception of
Ahnaf. For example, according to the majority of Muslim jurists, the hadd of zina (adultery/fornication)
is extended to cover homosexuality. In addition, the hadd of theft is extended to cover the punishment
of pick pocket according to the jamhoor. However, according to Ahnaf analogy cannot be used in
hudud cases as it creates doubt and hudud cannot be implemented in case of doubt.42 Furthermore,
36 ‘Awdah, Al-Tashreei‘ al-Janai’, vol. 1, p. 270.
37 Ibid.
38 ‘Ali b. Muhammad Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniya, p. 249.
39 Turky, Muqaf al-Shari‘a, pp. 130, 137.
40 The punishment for which is not fixed by the Qur’an and the Sunnah and the ruler has to fix it in case of codification or will be left to the judge
if not codified.
41 Turky, Muqaf, p. 130.
42 Ibid., pp. 133.
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the consensus of the companions to punish for drinking eighty lashes on the basis of analogy on the
one who launches false accusation of zina against a chaste person (qadhaf).43 According to Ahnaf,
analogy cannot be used to extend hudud offences because hudud cannot be implemented in case of
any doubt whereas analogy creates doubt. The Hanafis argue that the punishment of drinking from
forty to eighty lashes was raised by ijma‘ (consensus) of the companions which removed any doubt
created by analogy. Turky further argues that Islamic law has prescribed penalties in limited cases of
hudud, that is, zina, qadhaf, drinking, theft, robbery44 and offences against the person, qisas (retribution) and diyat (blood money) and the vast majority of offences are based on ta‘zir which he believes
are created by the judge or their punishments are invented by him.
This approach has many problems. Turky seems to have misunderstood the principle of legality.
Once crimes under ta‘zir are fixed by the legislator of a Muslim state through codification, the court
has to apply it. This is true in Pakistani legal system where crimes are defined and their penalties are
fixed in criminal statutes and once the crime is proven the judge has to apply the punishment. Secondly, in case there is no codification of criminal law and judges are asked to follow manuals within a
particular school of thought, the judge has to apply the punishment for every ta‘zir offence mentioned
by the fuqaha of that school of thought. This is the case in Saudi Arabia45 where judges have official
instructions requiring them to follow two late commentaries written by Mansur b. Yunus al-Bahuti (d.
105/1641).46 If the answer to a legal question that has arisen cannot be found or there is some contradiction of opinions in these two manuals, then judges are allowed to look into two other manuals of
the Hanbali school of thought.47 Should the answer be absent in all the four manuals, any book within
the Hanbali school of thought can be consulted to decide the case.48 Consequently, no judge has
to invent ta‘zir crimes or penalties every time he decides a ta‘zir case under Islamic criminal justice
system. He either applies what is in the statutes or what is in fiqha manuals. The arguments of Turky,
are therefore, based on misunderstanding of the working and operation of Islamic criminal justice
system and are thereby irrelevant.
7. Conclusion
To sum up the above discussion the main conclusions are that the principle of legality has two postulates, that is, ‘no crime without law’, and ‘no punishment without law.’ The natural outcome of these
two postulates is another principle, that is, ‘no retroactive application of criminal law’. Some Muslim
scholars have combined the first two postulates into one, that is, ‘no crime and no punishment without law’ (la jarimata wa la ‘uqubata illa bi al-nass or la ‘uqubata wa la jarimata bi gayri nass). Many
authors have mixed up basic principle (mabda usuli) with legal maxim (qa‘ida fiqhiya). The former is
universal truth whereas the later is based on presumption. The former cannot be rebutted whereas
43 Ibid., p. 133.
44 Turky also counts apostasy and rebellion as hudud offences although these two are not considered by the Ahnaf as hudud offences. They bring
them under ‘al-Siyasah al-Shariyah’ (the administration of justice according to Shari’ah). As a matter of fact an apostate man may repent within
three days and his crime is pardoned. Similarly, rebels may reconcile with the ‘ahl al-‘adl’ governing the Muslim state and their crime may be
forgiven. How could a crime be a hadd offence when it is pardonable?
45 For a detailed discussion of the Saudi Legal System, see this author’s, “Precedent in Islamic Law with Special Reference to the Federal Shariat
Court and the Legal System in Pakistan”, Islamic Studies, vol. 47, No. 4 (2008), pp. 445-482, at 478-481.
46 These commentaries are: Mansur b. Yunus al-Bahuti, Sharh Muntaha al-Iradat, 3 vols. (Beirut: Dar al-Fikr, n. d.) and his Kashshaf al-Qina‘ ‘an
Matn al-Iqna‘, ed. Hilal Musaylihi and Mustafa Hilal, 6 vols. (Beirut: Dar al-Fikr, 1982).
47 Ibrahim b. Muhammad b. Salim b.Duyan, Manar al-Sabill fi Sharh al-Dalil, 2 vols. (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1979); Mansur b. Yunus b.
Idris al-Bahuti, al-Rawd al-Murbi‘, a commentary on Musa b. Ahmad al-Hujawi, Zad al-Mustaqni: Mukhtasar al-Mughni, 2 vols. (Cairo: Matba’at
al-Sunnah al-Muhamadiyyah, 1955).
48 Al-Hay’ah al-Qada’iyyah [Judicial Board], Decision No. 3, 7 Muharram, 1347 (June 25, 1928). Confirmed by the King on 24 Rabi’ I, 1347
(Sept. 9, 1928). Reprinted in Majmu‘at al-Nuzum, 11. See also, Nabil Saleh, “The Law Governing Contracts in Arabia,” International and
Comparative Law Quarterly, 38 (1989), 764–765.

the later is rebuttable. In addition, principles are superior standards whereas maxims are much more
inferior standards to be considered by judges while deciding cases.
The principle of legality is not absolute and there are some exceptions. The principle operates as the
general and governing principle but is subjected to few exceptions. If a case endangers the peace and
security of the Muslim community or when giving retrospective effect would be necessitated by the interest of the community rather than the individual or when the retroactive application of criminal law is
beneficial for the accused, then in all these cases the principle of legality or the retroactive application
of criminal law might not be adhered to. The cases in which incidents happened and revelations came
after the happening of the event are: zihar, qadhaf, and li‘an. These cases come under the above
exceptions. The principle of legality is compatible with Islamic law. Those considering this principle
against Islamic law have misunderstood the working and operation of Islamic criminal justice system.
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ملخص
هناك العديد من المبادئ في القانون الجنائي اإلسالمي ،وهي كاآلتي )1 :ال جريمة بال نص )2 ،ال
رجعي )4 ،افتراض البراءة )5 ،حق الفرد
عقوبة بال نص )3 ،عدم تطبيق القانون الجنائي بشكل ْ
في حماية الحياة والحرية والممتلكات )6 ،الحق في المحاكمة حسب األصول )7 ،الحق في محاكمة
عادلة وعلنية أمام قاض محايد )8 ،مواجهة واستجواب المتهمين والشهود )9 ،التحرر من التجريم
الذاتي اإللزامي )10 ،حماية ضد االعتقال واالحتجاز التعسفي )11 ،قرار قضائي عاجل )12 ،الحق
في االستئناف .فبالتالي ،إن القانون الجنائي اإلسالمي يقدم ضمانات للمتهم .أوال ،ال يتهم تحت مبدأ
الشرعية .إذا تم اتهامه ،فلديه العديد من الدفوع ،وخصوصا في ظل مبدأ الشبهة في قضايا الحدود
والقتل .لديه حقوق أثناء تحقيق الجريمة .وحقه في الشرف واحترام الحياة الخاصة أهم حتى لو كان
ذلك يعني التخلي عن التحقيق ،وبالتالي السماح للجريمة بالذهاب دون المحاكمة والعقاب .المحاكمة
يجب أن تكون نزيهة واستجواب المتهمين والشهود أمر ال بد منه .ال يمكن تجريم المتهم من قبل
المحكمة أثناء المحاكمة أو أثناء التحقيق .هذه المبادئ تعني أن الحفاظ على حقوق المتهم مضمونة
تماما في القانون الجنائي اإلسالمي ،وأن في القانون الجنائي اإلسالمي مقتضيات إجرائية ممتازة
لضمان حقوق المتهم .ال تركز كتب الشريعة اإلسالمية الكالسيكية على المبادئ العامة للشريعة
اإلسالمية .تلك التي ذكرت ،إما كتبت في فصل مستقل خاص لجريمة معينة أو يجب استنباطها.
الهدف من التمسك بهذه المبادئ هو التجنب من سوء تطبيق العدالة في نظام العدالة الجنائية اإلسالمية.

Dr. Aydın Kudat1

 آيدين كودات. د

١

İSLAM CEZA HUKUKU BAĞLAMINDA EHLİYET
THE COMPETENCY IN THE CONTEXT OF
ISLAMIC CRIMINAL LAW

األهلية في سياق القانون الجنائي اإلسالمي
1 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Öğretim Üyesi
1 Yıldırım Beyazıt University, Member of Acedemic
 جامعة ييلديريم بايزيد، آيدين كودات1

693

Giriş
Ehil olanlar, hukuka muhatap olurlar. Ehliyet ile hukuk arasında sıkı ve kopmaz bir
bağ söz konusudur. Gerek Allah’a(c.c.) karşı haklarda, gerek kullara karşı haklarda
gerekse müşterek haklar söz konusu olduğunda gündeme gelen temel kavramlardan biri olan ehliyet kavramı, sadır olan suç ve bunun üzerine terettüp edecek olan
hukukî sonuçlar ve cezalarda da nazar-ı dikkate alınan esaslardandır. Hukuk sistemleri, insanların hayatlarını belirli kurallara bağlı olarak idame ettirmeleri ve birbirleriyle
olan ilişkilerini en sağlıklı biçimde düzenlemeleri için konulmuş kurallar bütünüdür.
İslâm hukuku, öncelikle Allah (c.c.) ve Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından konulan prensipler doğrultusunda
insanların hukuki alanda değişen ve gelişen ihtiyaçlarını en âdil şekilde karşılamayı hedeflemektedir. Sosyal
yönü itibariyle hem cinsleri ile olan alakaları ve bu alakalar üzerine terettüp eden ödev ve sorumluluklar karşısında insan, diğer canlılarda olduğu gibi istediği gibi hareket etme hürriyetine sahip değildir. Hukuk ihlalleri
sadır olduğunda hukuki müeyyideler devreye girer. İslam Hukuku’nda bunlara ukûbât ve hudûd diyoruz. Her
bir ferdin hak ve ödevlerinin yerine getirilmesi, bu alakalarda yekdiğerine karşı mağdur duruma düşmemesi,
toplum halinde yaşamın huzur içerisinde devam edebilmesi insan için hayati önem taşımaktadır.
Beşeri ya da semavi, doğru ya da yanlış, her toplumun her hangi bir şekildeki kanunları, ayrıca kendilerine
göre bir hak ölçütü ve hukuk kuralları vardır. Cahiliye dönemine ait bazı emareler bulunsa da hak, İslâm literatürüne ait bir kavramdır. Her hakkın dayandığı bir hukuk manzumesi vardır. Hukuk da ihkak-ı hak için vazedilmiş kurallar manzumesidir. Allah, hakkın gerçekleştirilmesini ister. Her türlü hak ihlalleri Hak olan Allah’ın
gayretine dokunur. Peygamberimiz (s.a.v.)’in hayatı hak üzere mebnidir. Onun anlayışında hiçbir şekilde
haksızlığa ve iltimasa yer yoktur. Kul hakkının daha ağır bastığı duruma kısas olayını örnek verebiliriz. Kısas
olayında Allah’a ait olan hak, Allah’ın bizzat kul üzerinde var olan kulluk hakkı ve öldürme suçunun engellenmesi hikmetine mebnidir. Kul hakkı ise hayatta kalma ve yaşama hakkında gizlidir. Nitekim “Sizin için kısasta
hayat vardır” (Bakara sûresi,179.) mealindeki ayet-i kerimenin ifade ettiği mana da budur. Yol kesme gibi
kısasa benzer bir konuma sahip olan suçlara tatbik edilen cezalarda iki hakkın bir arada cem olunduğu ve
hangi hakkın daha galip olduğu hususunda İslam hukukçuları farklı görüşler beyan etmişlerdir. İslam hukuku
açısından haklar ve sorumluluklar, suç ve cezalar ehliyet kavramıyla kopmaz bir bağla bağlanmıştır.
Ehliyet lügatte; “tasarrufta bulunma salâhiyeti, lâyık ve yeterli olmak, herhangi bir işi yapmakta salahiyetli olmak,” anlamlarına gelir.1
Ehliyet, bir hukuk terimi olarak şöyle tanımlanmıştır: “Şâri’in (kanun koyucunun) şahısta takdir ettiği,
kişiyi hak ve sorumlulukların muhatabı olmaya uygun bir mahal haline getiren vasıftır.”2 Dinî ve dünyevî
1 İbn Manzûr, Ebu'l-Fadl, Cemâlüddîn Muhammed b. Mükerrem, Lisânü'l-Arab, Dâru's- Sâdır, Beyrut, ty, XI, 29, 30.
2 Molla Hüsrev, Muhammed b. Ferâmûz b. Ali, Mir'âtü'l-Usûl Şerhü Mirkâti'l-Vusûl, Basın Ofset, İstanbul, 1966, s. 591; Ezbîde, Ali Ramazan
Muhammed, En-Nazariyyetü'l-Âmme li'l-Ehliyye Dirâse Mukârene Beyne'ş-Şerî'a Ve'l-Kânun, El-Menşeetü'l-Âmme li'n Neşr ve't- Tevzî' ve'lİ'lân,Trablus, 1984, s. 19,20; Şeyhli, Şamil Reşid Yasin, Avârıdu'l-Ehliy- ye Beyne'ş-Şerîati Ve'l Kanun, Matbaatu'l-Ânî, Bağdat, 1394/ 1974, s.
18; Karaman, Hayreddin, Mukayeseli İslam Hukuku, Nesil Yay., İstanbul, 1991, I, 178.

694

hayata ait kuralların iç içe olduğu İslâm hukuku ile ehliyet arasındaki kopmaz münasebetten hareketle
ehliyet kavramının alanı dinî, hukukî ve cezai ehliyeti içine alacak şekilde genelleştirilmiştir.3İnsanın şer’i
hitaba ehil ve muhatap oluşu akıl, buluğ ve irade gibi vasıflara bağlıdır. Buna göre tam ehliyetliler, fiil
ehliyetinin sezgin, ergin ve kısıtlanmamış olan kişilerdir. Bunların hukuki işlem ehliyetleri ve haksız fiilden kaynaklanan sorumlulukları tamdır. Temyiz kudretine sahip oldukları için kusur ehliyetleri de tamdır.
Haksız fiilden sorumludurlar. Tam ehliyetsizler /sezgin olmayanların yaptıkları işlemler batıldır Haksız
fiilden kaynaklanan sorumlulukları yoktur. Ayırt etme gücüne sahip olmadıklarından kusur ehliyetleri
yoktur. Sınırlı ehliyetsizler, temyiz kudretine sahip olmakla birlikte reşit olmayan veya kısıtlı olan kişilerdir. Bunlar sezgin oldukları için kusur ehliyetleri ve haksız fiilden sorumlulukları tamdır. Bunlar evliler ile
kendilerine kanuni temsilci tayin edilmiş olan kişilerdir. Aslında bu kişiler tam ehliyetliler gibi fiil ehliyetinin her üç koşuluna da sahiplerdir, fakat bazı işlemlerinin geçerli olabilmesi için belirli bir makamın ya
da kanuni müşavirin onayı gerekmektedir. Kısaca temas ettiğimiz ehliyet zaviyesinden kişilerin haksız
fiilleri, işledikleri suçlar ile bunun üzerine terettüp eden hukuki/ cezaî sonuçları ele alacağız.

1. İslam Hukukunda Ehliyet ve Ceza
İslâm hukukunda hak kavramı, muhtevası bakımından belli bir tanıma sığdırılamayacak kadar zengin bir mefhuma sahiptir, zira hak, hikmet sahibi olan yüce Allah’ın fert ve
fertlerden müteşekkil toplumun dünya ve ahiret saadetlerine vesile olan öz yararlardır.
Hak kavramı, tecelli olduğu mahal itibariyle hukuki olay ve hukuki fiil şeklinde tanımlar
almaktadır. Hak ve hukuki işlemlere mazhar olan özel veya tüzel kişilerdir. Buna hukuk
literatüründe hakkın sujesi denir. Her hakkın bir sujesi (şahıs), zorunluluğu vardır. Sözlük
itibarîyle kanunların kendisine hak ve borç sahibi olma yetkisini tanıdığı varlıklar olan
şahıs, sübjektif hakların ve kanunî vecibelerin sahibidir ki bu da hukuktur. Bir de şahsiyet
kavramı diye bilinen şahsın dışa yansıyan yönüdür. Dolayısıyla hakkın sujesi olan şahsın
bir niteliği olan şahsiyeti, fiilî olarak medenî bir ehliyete sahip olma vasfı olarak “medenî
haklardan yararlanma ve medenî hakları kullanma ehliyeti,” şeklinde tanımlamak mümkündür. Bütün hukuk düzenlerinde insanları hakiki şahıslar, insan varlığından ayrı ve
hukukun kendilerine bağımsız bir nitelik tanıdığı varlık ve varlıkları, hükmi şahıs olarak
tanımlanmaktadır. Buna aynı zamanda tüzel şahıslar denilmektedir. Çalışmamız sadece
hakiki şahıslarla ilgili olacaktır. İnsanın bir şeyleri üretmeye ehil olması vasfı olarak ehliyet, şahsın şahsiyetle ilgili hak ve borç sahibi olabilme ve bu hak ve borçları kullanabilme
kudreti şeklinde kavramsal çerçevesi İslâm hukukçuları tarafından çizilmiştir.
Ehliyet iki kısma ayrılmaktadır: Biri Vücûb ehliyeti, diğeri ise eda ehliyetidir. Kişiyi hak ve sorumlulukların muhatabı olma konumuna getiren Vücûb ehliyetinde, kural olarak herkesin hukuktan yararlanmaya ehil bulunduğu, her bir şahsı içine alan geniş bir muhtevaya sahiptir. Herkesin doğumundan
ölümüne kadar tabiî olarak sahip olduğu geniş muhtevalı bir vasıftır. Eda ehliyeti ise, Vücûb ve hak
ehliyeti gibi tabiî olarak kazanılan bir vasıf değildir. Eda ehliyeti, zihnî olgunluk şeklinde ifade edebileceğimiz zaruri olan bazı şartların bir arada bulunması sonucunda kazanılan bir vasıftır.4Bu şartlardan
her birinin tam, eksik veya madum (yok) olması ve bu şartların hepsi beraber veya ayrı olarak bulunması açısından eda ehliyetine sahip olan şahıslar.

3 Sava Paşa, İslâm Hukuku Nazariyatı Hakkında Bir Etüd, Çev. Baha Arıkan, byy., Ankara, 1956, II, 316.
4 Bardakoğlu, Ali, "Ehliyet", DİA, İstanbul, 1994, X, 534.

1- Tam ehliyetliler,
2- Tam ehliyetsizler,
3- Sınırlı ehliyetliler
4- Sınırlı ehliyetsizler olmak üzere dört kısma ayrılmaktadır. Bu kısımlardan her biri ayrı başlık altında
İslâm hukukçuları tarafından analize tabii tutulmuştur.
Birinci kategoriye zihnî ve bedenî gelişim açısından olgunluğu yakalamış bâlîğ ve reşîd olan kişiler
girmektedir.
İkinci kategoriye zihnî ve bedenî gelişim açısından henüz yeterli derecede mesafe kat edememiş;
yeni doğmuş çocuklar ile ve bunlar üzerine terettüp eden hükümlerin kendileri hakkında da geçerli
olduğu âkil hastaları girmektedir.
Üçüncü kategoriye bedenî ve zihnî gelişim açısından olgunluğa başlamış olan temyiz çağındaki küçükler ile bunlar hakkında terettüp eden hükümlere tabi olan yarı âkil hastaları girmektedir.
Dördüncü kategoriye salt kendi yararlarına olduğu tasarruflarda mümeyyiz küçükler girmektedir. Bu
gibi tasarruflarının hukuki sonuç doğurması için temyiz vasfı yeterli olup, salt kendi zararlarına olan
tasarruflarda ise temsilcilerinin izin veya icazetlerine bakılmaksızın geçersizdir.
Ehliyet vasıflarına sahip olan her şahıs, kendi adına tasarrufta bulunma güç ve özgürlüğüne sahiptir.
Dolayısıyla ehliyetli her bir kişi, kendi adına yetkili ve sorumludur. Bir de bir şahıs tam ehliyet, eksik ehliyet ve ehliyetin olmadığı safhalardan mutlaka geçmektedir. Ayrıca toplum halinde yaşamak
mecburiyetinde olması cihetiyle değişik sebeplerden dolayı kişinin, ferdi ve içtimai ihtiyaçlarını kendi
başına temin edebilmesi neredeyse imkân dışı olduğu bir gerçektir. İşte kişi içinde yaşadığı toplumun
diğer fertlerinden bazen yardım almak, bazen de onlara yardımcı olmak suretiyle ferdi ve içtimai ihtiyaçlarını temin etme yoluna gitmektedir.
İslâm hukukunda tasarrufta bulunma ehliyetinden bahsedebilmek için öncelikle “leh veya aleyhte
olan şeri yükümlülüklerin vücuduna mazhar olma salâhiyeti” manasında ehliyetin kısımlarını tahlil
edilmesi gerekir. Ehliyet iki kısma ayrılmaktadır;
a) Vücûb ehliyeti. Şahısların Medenî haklardan istifade edebilme salâhiyeti olarak İslâm hukukçuları
tarafından “kendisiyle insanın lehindeki ve aleyhindeki şeye ehil olduğu şer’î vasıf” anlamındaki zimmet kavramıyla tanımlanmıştır. Bu durum “kişinin lehine olan hakların sübutu, aleyhine olan hakların
Vücûbiyeti olarak tarif edilmiştir.”
Vücûb ehliyeti, kişinin lehine olan hakların sabit olması ve aleyhine olan hakların gerekliliği olarak
tarif edilmiştir. Mesela kişinin kendine düşen miras payına hak kazanması, kendisi için satın alınan ve
bağışlanan bir şeyin mülkiyetini edinmesi gibi hakların iktisabı, haksız fiillerden doğan tazmin yükümlülüğü gibi borçların üstlenilmesi kişinin Vücûb ehliyetine dayanmaktadır. Çocuğun üzerine düşerek
zarar verdiği malı, kanunî temsilcisi çocuk adına tazmin eder; çünkü mazeretler zarar verilen şeyin
masumiyetini ve dokunulmazlığını etkilemez.5
5 Hudarî Beg, Muhammed, Usûlü'l-Fıkh, el-Mektebetü't- Ticâriyyetü'l Kübrâ, Mısır, 1969, s. 91; Hallâf, Abdulvehhâb, el-Ehliyye ve Avârıduhâ
fi'ş-Şerîati'l -İslâmiyye, Matbaatu'n- Nasr, Mısır, 1374/1955, s. 5; Kubeysî, Muhammed b. Mesûd, es-Sağîr Beyne Ehliyyeti'l- Vücûb ve Ehliyyeti'lEdâ, İdâretü İhyâi't-Turâsi'l-İslâmiyye, Katar, ty., s. 93.
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Vücûb ehliyetinin dayanağı insan olmadır. Cenin için ise eksik olup sağ doğumla tamamlanır. Bu
ehliyet karşısında insanın, kadın, erkek, cenin, çocuk, bâliğ, reşid, akıllı ya da âkil hastası, sefih veya
reşid olmasının ehliyeti gidermeye etkisi yoktur. Bu nedenle cenin için aleyhine olan konularda bu
durum varlığını sürdürmezken; miras, vasiyet ve nesep gibi konularda varlığını korur.6 Hanefi hukukçulara göre ceninin temsilcisi yed-i emindir. Cenin lehine tahakkuk eden mallar bir yediemine teslim
edilmelidir. 7 Adı geçen şahıslar ceninin hukuki temsilcileri olarak onun malını muhafaza etmekle
yükümlüdürler. Bu şahıs kendisine teslim edilen malları yalnız muhafaza eder. Artırmak için onda
tasarrufta bulunamaz; çünkü ceninin mülkiyeti sağ olarak doğma ihtimaline dayanmaktadır. Hanefîler
dışındaki hukukçuların ekseriyeti: cenini belirlenen bir veli ya da vâsi temsil eder. Velî ya da vâsisi
onun adına lehte olan hakları kabul eder ve malını muhafaza eder. 8
Vücûb ehliyeti insanın hayatının sonuna kadar devam eder. Ölen kişi haklara ve borçlara ehil olma
özelliğini yitirir. Onun için yeni bir hakkın veya borcun doğması düşünülemez. Ölüm, kişinin şahsiyetinin
ve mülkiyetinin sona ermesinin başlangıcıdır; ancak sağlığında yaptığı hukukî işlem veya fiillerin olumlu
veya olumsuz sonuçları ölümden sonra meydana gelirse sadece bunlar bakımından ölünün kişiliğinin
hükmen bir müddet daha devam ettiği kabul edilir. Başka bir ifadeyle hak ehliyeti ve zimmet, kişinin
ölümden önceki hayatı ile ilgili bazı işlere bağlı olan hakların tasfiyesine kadar devam eder. Bu itibarla
Hanefîler bu ehliyetin bazı durumlarda ölümden sonra da geçici bir süre devam ettiği görüşündedirler.9
Ölüm hastalığı; “marazü’l-mevt” denilen hadise ehliyet arızalarından biridir. İslâm hukukunda ölümle
sonuçlanan hastalık eda ehliyetini kısıtlar. Ölüm hastalığı, insanın iradesi dışında meydana gelen
semavî arızalardandır. Ağır bir hastalığa yakalanan ve araya iyileşme safhası girmeden, bu hastalık
sebebiyle ölen kişinin hastalığına “marazü’l-mevt” denmektedir. Mecelle bu hastalığı; “Kendisinde
çoğu zaman ölüm korkusu bulunan insanın kendi hizmetlerini evininin dışında göremediği ve çoğu
zaman bu durumda bir sene zarfında ölümün vuku bulduğu hastalık,” şeklinde tanımlamaktadır. Bu
hastalık halinde, kişinin eda ehliyeti kısıtlanır ve temsil edilir. 10
b) Eda ehliyeti. İnsandan bir şeyin eda edilmesinin talep olunmasına, insanın sözlerinin ve fiillerinin
geçerli addedilip hukuki neticelerin doğmasına müsait bir salâhiyet vasfı olarak tanımlanmaktadır.
Bu tanımla eda ehliyeti, Vücûb ehliyeti gibi olmayıp kişide tezahür edebilmesi temyiz ve rüşd gibi
bazı şartların bulunmasına bağlıdır. Bu durum; “Şahsın iradî tasarruflarında din ve hukuk açısından
salahiyetli olması ve kendisi için hak ve borç doğuran hukuki işlemleri yapabilme yetkisi,” şeklinde
tanımlanmaktadır. Onun için doğuştan itibaren her kes Vücûb ehliyetine sahip iken eda ehliyetinde
ise bütün insanlar aynı konumda değildirler. Şahıs eda ehliyetini belirli niteliklere sahip olduğu anda
kazanır. Hukuki açıdan bu ehliyete sahip olan kişinin söz ve fiillerine itibar edilir. Bu ehliyete sahip bulunan kişi hiçbir kimsenin rıza beyanını almaksızın leh ve aleyhine olan her türlü işlemlerini yapabilir,
kendi beyanıyla hak edinebilir ve borç altına girebilir.11

6 Abdulazîz Buhârî, b. Ahmed b. Muhammed, Keşfü'l-Esrâr alâ Usûli'l- Pezdevî, Dâru'l- Kitâbi'l-İslâmî, Kahire, 1992, IV, 265; Hallâf, a.g.e., s.
11; Zeydân, Abdulkerim, el Vecîz fî Usûli'l-Fıkh, Dersaadet, İstanbul, t.y, s, 102; Zerkâ, Mustafa Ahmed, el-Medhalü'l- Fıkhu'l-Âmm, Dâru'l-Fikr,
Dımaşk, 1968, II, 740; Uzunpostalcı, Mustafa, "Cenin", DİA, İstanbul, 1993, VII, 369.
7 Ebû Zehra, İslâm Hukuku Metodolojisi, Çev. Abdülkadir Şener,Ankara,1981,s.323.
8 Uzunpostalcı, a.g.e., s.137.
9 Çolak Mücahit, “İslâm hukukunda ceza ehliyeti açısından yaş küçüklüğü” Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 35, Erzurum 2011
Abdulazîz Buhârî, "a.g.e" IV, 265; Cebûrî, Hüseyin Halef, Avârıdu'l-Ehliyye İnde'l-Usû- liyyîn, Merkezü Buhûsi'-Dirâsil-İslâmiyye, Mekke, 1988, s.
93; Karaman, a.g.e., I, 175; Bardakoğlu, "Ehliyet", X, 535.
10 79 Karaman, Ana Hatlarıyla,c.2,s. 36-40.
11 Zeydân, a.g.e., s, 100; Hudarî Beg, a.g.e., s, 91; Cebûrî, a.g.e., s, 113; Şeyhli, a.g.e., s, 18; Ezbîde, a.g.e., s,28 Ebu Zehra Muhammed, İslâm
Hukuku Metodolojisi, trc. Ab- dülkadir Şener, Fon Matbaası, Ankara, 1979, s, 285 Aydın, M. Âkif,Türk Hukuk Tarihi, Beta Basım, İstanbul, 1996, s, 236.

Kişide söz konusu olan bu dayanakların eksikliği veya yokluğu ehliyet arızaları olarak nitelendirilmektedir.
Ehliyet arızaları semavî arızalar ve semavî olmayan arızalar olmak üzere iki kısma ayrılır. Birinci kısma
giren arızalara tabii ya da müktesep olmayan arızalar denmektedir. İkinci kısma giren arızalara da kesbi
ya da müktesep (insanın fiilî sonucu meydana gelen) arızalar denir. Birinci kısmı teşkil eden arızalara
örnek “sığar” (yaş küçüklüğü) ve “cünun”u (sürekli ve aralıklı olan akıl hastalığı)gösterebiliriz. İkinci kısım
arızalara örnek ise “sefeh” (savurganlık ve aklı kullanmama) ve “sekr”i (sarhoşluk) gösterebiliriz.
1.1. Kısıtlı (Küçük, Âkil Hastası (Deli) ve Bunakların (Ateh))Cezaî Ehliyeti:
Eda ehliyetin dayanağı âkil ve temyizdir.12, ehliyetin dayanağı hitabı anlama gücüdür.13Dolayısıyla
temyiz gücüne ve hitabı anlama kudretine ulaşmadan eda ehliyetinden söz edilemez.14 Bu nedenle
sorumluluk için akıl ve anlayış şarttır. Akıl ve anlayışı olmayan varlıklara hitabın yöneltilmesi imkânsızdır. Eda ehliyetinin temelinde âkil, irade ve anlama gücü bulunmakta ve bulûğla sabit olmaktadır.15
İslâm hukukunda bir fiilin suç olarak değerlendirilmesi için fâilinde âkil ve bulûğ şartı aranmıştır. Bu
şartları haiz olmayan kişi, cezaî ehliyetin yokluğuna binaen hakkında hüküm sabit olmaz.16 Hz. Peygamber’in; “Üç kişiden kalem (sorumluluk) kaldırılmıştır: Ergenlik çağına gelinceye kadar çocuk…”17
hadisi, çocukta cezaî sorumluluğun bulunmadığını belirtmektedir. Bu hükümden hareketle çocuğun
işlediği adam öldürme ve yaralama fiillerinde ödenmesi gereken diyet, işlediği fiile karşılık olmayıp
meydana gelen zarara karşılıktır.18
Hanefî, Mâlikî ve Hanbelî fakihlerince küçüğün kasıtlı olarak işlediği suç kasıtlı olarak sayılmamaktadır; ancak işlenen kasıt hata olarak sayılır. Bir rivayete göre Şâfiî de onlara katılmış, diğer bir rivayette
de itiraz etmiştir. 19
1.1.1. Hanefîlerin Görüşü
Bir çocuk ya da bunaklık olan (ateh) kimsenin işlediği suçta kastın olup olmadığı aranmaz. Mesela
çocuk ve bunağın işlediği bir cinayetten sorumlu tutulmasında kastın olup olmaması fark etmez, çocuğun, (buluğa ermeyen) âkil hastası (deli) ve bunaklık olan kimselerin işlediği kasıtlı cinayetler hata
olarak sayılır ve âkilenin (yakın akrabalarına) de diyet veya tazminat ödemesi gerekir.20
12 Abdulazîz Buhârî, a.g.e., IV, 264; Hudarî Beg, a.g.e., s, 91; Cebûrî, a.g.e., s, 115; Ebu Zehra, Muhammed, el-Milkiyye ve Nazariyyatü'l-Akd
fi'ş-Şeriati'l -İslâmiyye, Dâru'l- Fikri'l-Arabî, t.y, s, 281.
13 Pezdevî, Fahrü'l-İslâm Ali b. Muhammed b. Hüseyn, Kenzü'l-Vusûl ilâ Ma'rifeti'l- Usûl, I-IV, ( Keşfü'l- Esrar), Dâru'l Kitâbi'l İslâmî, Kahire, 1992, IV, 264.
14 Cebûrî, a.g.e., s, 73.
15 Çolak Mücahit, “İslâm hukukunda ceza ehliyeti açısından yaş küçüklüğü” Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 35, Erzurum 2011
Şâtıbî, Ebu İshak İbrâhîm b. Mûsâ el-Lahamî, el-Muvâfakât fî Usûli'l-Ahkâm, thk. Ab- düsselâm Abdüşşâfî Muhammed, Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye,
Beyrut, t.y, I, 136; Şeyhli, a.g.e., s, 80; Ezbîde, a.g.e., s, 29; Cebûrî, a.g.e., s, 82.
16 Serahsî, el-Mebsût, IX, 39, 197; İbnü'l- Hümâm, a.g.e, V, 356; İbn Âbidîn, Muhammed Emin, Hâşiyetü Reddi'l-Muhtâr ale'd-Dürri'l-Muhtâr,
Dâru-İhyâi't-Türâsi'l-Arabî, Beyrut, 1987, III, 14; Rıza, a.g.e, s, 220; Çolak, Mücahit, İslâm Hukukunda Ceza Ehliyetini Etkileyen Durumlar,
(Yayımlanmamış Doktora Tezi), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2003, s, 50.
17 Buhârî, Muhammed b. İsmail, el-Câmiu's-Sahîh, Çağrı Yay., İstanbul, 1992, Hudûd, 22, Talâk, 11; Ebu Dâvûd, Hudûd, 17; Ahmed, b. Hanbel,
el-Müsned, Çağrı Yay., İstanbul, 1992, I, 118; VI, 100, 101.
18 Abdulazîz Buhârî, a.g.e., IV, 381.
19 TMK’nuna göre mümeyyiz olmayan küçükler medenî hakları kullanma ehliyetinden mahrumdurlar. (TMK, md.14.) Tam ehliyetsizler olarak
nitelenen gayrı mümeyyiz küçüklerin fiillerinin hukuki bir sonuç doğurmayacağı da bir sonraki madde de düzenlenmiştir. (TMK, md.15.) Bu, tam
ehliyetsiz olan küçüğün lehine ve aleyhine hiç bir hukuki tasarrufunun geçerli olmadığı şeklinde değerlendirilebilir. Mümeyyiz olduğu halde reşid
olmayan küçüklerin ise sınırlı ehliyetliler olarak nitelendiği görülür. TMK’nunda bu durumdaki şahısların konumları belirlenmektedir. Buna göre
mümeyyiz olduğu halde reşid olmayan küçüklerin tasarruflarının hukuki temsilcisinin iznine bağlı olarak geçerli olabileceği görülmektedir.( TMK,
md.16.) Bu durum, günümüz hukukunda, İslâm hukukunda olduğu gibi bir çeşit tabiî ve doğal temsîl olarak değerlendirilmektedir. Zira bu temsil
çeşidinde hukuken temsil olunan kimse, temyiz kudretine malik olmadığı devrede kendini temsîl etmekten tam acizdir. Bilindiği üzere şahsın kendi
nefisini temsil etme noktasında tam ehliyeti, ancak reşitlik vasfının gerektiği şartları haiz olmakla mümkündür. Dolayısıyla tam aciz olduğu devrede
daha doğru bir ifade ile temyiz yaşına varmadığı devrede, kişi ile ilgili hukuki muamelelerin takibi ile ilgili sorumluluğu doğal olarak ana-babası
üstlenmekte, onun velileri sıfatıyla hukuki muamelelerini yerine getirmektedirler. (Kuru-Arslan-Yılmaz, s.218; Dalamanlı-Kazancı, , s. 819.)
20 Muhammed b. Hasan eş-Şeybani (ö.189), el-Asl ( Ebu’l-Vefa el-Efgani), Alemü’l-Kütüb, Beyrut 1990. IV, 493, Ebu'l-Hasan Ali b. Ebu Bekir
el-Merginânî (ö.620), el-Hidâye Şerhu Bidâyetü'l-Mübtedî, Mektebetu Mustafa el-Bâbî el-Halebî, (y.y)(t.y.) IV, 188.

697

698

1.1.2. Mâlikîlerin Görüşü
İmam Mâlik’e göre çocuğun ya da âkil hastasının (kasıtlı veya hatalı, dolaylı veya direkt) işledikleri
suç hata mı diye sorulmuş, İmam Mâlik de evet cevabını vermiştir.21
1.1.3. Şafîilerin Görüşü
İmam Şafîi, çocuk ve akıl hastasının kasıtlı olarak işlediği suçun hata sayılıp sayılmayacağı hususunda iki görüş belirtmiştir.
Birincisinde, her ikisinin de işlediği suç kasıtlı olsa bile hata sayılır; çünkü hata sayılmasa kısas gerektirir ve buna göre kasıtlı suçlarına karşı hafif diyet gerekir demiştir.
İkincisinde ise, her ikisinin de işlediği suç kasıtlı olduğu durumda âkil ve bâliğ kimseler gibi kasıtlı
olarak sayılır ve buna göre onlara ağırlaştırılmış diyet gerekir demiştir.22
1.1. 4. Hanbelîlerin Görüşü
Mükellef olmayan kimsenin işlediği kasıtlı suç hatadır ve bu hatayı âkile üstlenir; çünkü küçük ve akıl
hastası kimselerde kasıt tam anlamıyla gerçekleşmemektedir. Bunun içindir ki işlenen suça, bâliğ bir
kimsenin hatalı olarak işlediği suçun doğurduğu sonuçlar yüklenecektir.23
Hanefî, Mâlikî ve Hanbelîler akıl hastasının işlediği suçtan doğan zararların tazminatını âkilesi (yakın
akrabası) üstelenir, görüşendedirler; ancak Şâfiîler, akıl hastasının verdiği zararın tazminatını âkilesi değil kendisi sorumlu tutulur, hatta tazminatı ödemek kendi malı üzerine vacip olur demişlerdir.
Cumhur ve bir rivayete göre Şâfiîler akıl hastasının mükellefiyeti (ehliyeti) olmadığı için yaptığı suçlar
kasıtlı olsa bile hata sayılmış ve buna binaen had ve kısas cezası üzerinden düşmekle birlikte tedip
hakkı vacip olmuştur.24 Tazminatı âkileye vacip (âkilenin ödemesini gerekli) kılan İslam hukukçularımız; “hata yoluyla olan cinayetin sonucunu âkileler üstlenir,” kaidesine dayandırmaktadırlar. 25
i-Küçüklük; Bazı şeyleri akıl etmekten, idrak ve ayırt etmekten aciz olma hali olup ehliyet arızalarından biridir. Küçüklük aslında insan hayatında arız olan yani meydana gelen bir arıza değildir. O, her
insanın doğal hayatının bir parçası ve önemli bir safhasını teşkil eden tabii bir evredir. İşte meseleye
bu açıdan yaklaşan bazı hukukçular “küçüklük”ü, ehliyet arızalarından saymamışlardır; ancak “bazı
şeyleri idrak ve temyiz etme kabiliyetinden aciz olma,” hali hasebiyle ehliyetin zıddı veya arızası olarak değerlendirilmiştir.
İnsan doğduğu anda eşyayı idrak ve temyiz etmekten aciz bir durumdadır. Ehliyetin temel dayanağı
akıl melekesidir. Küçüklük devresinde kişinin aklî melekesi yeterli olmadığından ehliyetli sayılamaz.
Haklarının korunması ve gelişiminin sağlanması, ehliyeti tam olan bir başkası tarafından temsilen
üstlenmektedir. Belli bir devreden sonra her ne kadar bazı şeyleri temyiz etme kabiliyetine ulaşsa
da rüşd vasfını kazandığı devreye kadar sığar dediğimiz safhada ehliyeti eksiktir. 26 Dolayısıyla şahsî
ve malî ihtiyaçlarının karşılanması yetkili olan biri tarafından temsil edilmektedir. Hukûkî temsilcisi
21 Sahnun, b. Said et-Tenühî, el-Mudevvenetu'l-Kübra, Dârü Sâdır, Beyrut 1323, XVI, 399.
22 Ebu İshak İbrahim b. Ali b. Yusuf eş-Şirâzî (ö.476), el-Mühezzeb (thk. Zekeriyya Umeyrat), Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1995, III, 212.
23 Mansur b. Yunus b. İdris el-Buhûtî (ö.1051), Keşşafü’l-Kinâ‘ an Metni’l-İkna‘,Daru’l-Fikr li’t-Tiba‘a, Beyrut 1982, VI, 65.
24 eş-Şeybani, IV, 442; eş-Şirâzî, III, 211-212; el-Merginânî, IV, 188; el-Buhûtî, VI, 65.
25 Abdülaziz el-Buhârî (ö.730), Keşfü’l-Esâr Âlâ Usûli’l-Bezdevî (thk. Abdullah Mahmut Muhammed Ömer), Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1997,
IV, 378-379.
26 el-Cübûrî, a.g.e.,s.133

olarak velisi ya da vâsisi hukukun tayin etmiş olduğu sınırlar çerçevesinde küçük adına işlemlerde
bulunmaktadır ki, bu mevzu ile ilgili detaylı izahat hukuki temsil kurumlarından “velâyet” ile “vesayet”
bölümlerinde işlenecektir.
ii-Akıl hastalığı: Ehliyeti daraltan veya kaldıran arızalardan biri olarak “akıl hastalığı” arızasını incelediğimizde, öncelikle ehliyet noktasından hareket etmemiz gerekir. Bilindiği üzere, eda ehliyetinin
dayandığı temel unsurlardan biri, kişide temyiz kabiliyetinin var olmasıdır. Akıl hastalığı arızası da
kişide temyiz kabiliyetinin yokluğu ya da kayıp olması demek olduğuna göre, akıl hastalığı arızası
ehliyetin yok olmasına sebebiyet verdiği ve bu hastanın şahsî ve malî bakımdan bir temsilciye muhtaç olduğu neticesine varırız. Aklî melekesini kayıp eden kişiden sorumluluk da kalkmaktadır. Nitekim peygamberimiz (s.a.v.), deliliği kişiden sorumluluğu kaldıran sebeplerden saymıştır; “Üç kişiden
kalem (sorumluluk) kaldırılmıştır: Buluğa erinceye kadar çocuktan; uyanıncaya kadar uyuyandan,
akıllanıncaya kadar mecnundan”. Deliden kalemin kaldırılması demek, hukuki muamelelerde giriştiği
eylemlerde kendi başına sonuçlar doğuramayacağı, bütün hukuki işlemlerinin bir hukuki temsilcisi
tarafından yapılması ile ancak geçerlilik kazanacağı manasına gelmektedir. 27 Akıl hastası hukuki
temsilcisi aracılığı ile bazı hakları temlik edebilmektedir. Kendi lehine yapılacak vasiyetler ile kendisine verilen hibeler buna örnek olarak gösterilebilir. Akıl hastasının tasarrufu, hukuki temsilcisinin
kabulü ile geçerlidir.28 Akıl hastalığı kişiden sorumluluk kaldıran bir olay olmakla beraber, bu arıza
ile müptela olan kişinin ifa ettiği dini vecibeleri nakz etmemektedir. Hakları kullanma kabiliyetini yani
“eda” ehliyetini gerektiren tasarruflarda ise ancak hukuki temsil yani temsilcisi aracılığı ile geçerlilik
kazanmaktadır. Netice olarak deli olan kişi bütün tasarruflarında temyiz vasfından yoksun olan (gayr-ı
mümeyyiz) çocuk gibidir.29
Ehliyeti kısıtlayan sebeplerden biri olarak aklî arıza ile ilgili hükümlerin hukuki temsil açısından değerlendirilmesi, çalışmamızın ikinci ve üçüncü bölümlerinde işleneceği için burada bu kadar izahatla yetindik.
iii-Ölüm Hastalığı; “marazü’l-mevt” denilen bu hadise ehliyet arızalarından biridir. İslâm hukukunda
ölümle sonuçlanan hastalık eda ehliyetini kısıtlar. Ölüm hastalığı, insanın iradesi dışında meydana
gelen semavî arızalardandır. Ağır bir hastalığa yakalanan ve araya iyileşme safhası girmeden, bu
hastalık sebebiyle ölen kişinin hastalığına “marazü’l-mevt” denmektedir. Mecelle bu hastalığı, “Kendisinde çoğu zaman ölüm korkusu bulunan insanın kendi hizmetlerini evininin dışında göremediği ve
çoğu zaman bu durumda bir sene zarfında ölümün vuku bulduğu hastalık,” şeklinde tanımlamaktadır.30 Bu hastalık halinde, kişinin eda ehliyeti kısıtlanır ve bir temsilci tarafından temsil edilir. 31
1.2. İslam Ceza Hukukuna Göre Sonradan Ehliyetin Kaybolması
Akıl hastalığının cinayet işlendikten sonra ortaya çıkması durumu hükümden önce veya sonra ortaya
çıkması ile ilgili İslam hukukçuları ihtilaf etmişledir. Hanefî ve Mâlikîlere göre cani, cinayeti işleyip
hakkında hüküm verilmeden önce arızî akıl hastası olduğu durumda, caninin (suçlunun) muhakemesinin devam edilmesine gerek kalmaz; çünkü suçlu (mükellefiyetini) cezâî ehliyetini kaybetmiş
oluyor. Ehliyet (mükellefiyet) ise, suçlu hakkında sadır olan hükmün gerçekleşmesi için şarttır. Şafîi

27 Darimi, Abdullah b. Abdurrahman b. Fadl b.Behram Sünenu’d-Darimi,Beyrut,ts,c.2,s.171; İbn Kudame, a.g.e.,c.1,s.664; İbn Kesir,
Hadislerle Kur’an-ı Kerim Tefsiri, Çev. Bekir Karlığa, Çetiner, Bedrettin, İstanbul,1984, C.4,s.1569. ed-Darimi, a.g.e.,c.2,s.171; İbn Kudame,
a.g.e.,c.1,s.664.
28 Karaman, Ana Hatlarıyla,c.2,s. 36-40.
29 Mecelle, md.1595.
30 Karaman, Ana Hatlarıyla,c.2,s. 36-40.
31 Kudat, Aydın Hukukî Temsil
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ve Hanbelîlere göre ise arızî akıl hastalığının cinayet işlenip hüküm verilmeden önce ortaya çıkması,
sorgulama ve muhakemenin seyrini değiştirmemektedir; çünkü bu kimseler, ehliyeti (mükellefiyeti)
hükmün verildiği zaman için şart koşmuyorlar. Hüküm verildikten sonra arızî akıl hastalığının ortaya
çıkması durumunda ise Hanefîler muhakemenin seyrinin devam etmesi ve infaz da kısas ise infazın durdurulup kısasın diyete çevrilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Mâlikîlerde infazın uygulamasını
hastalıktan iyileşinceye kadar bekletilmesini ve iyileşmesinden ümit kesildiği zaman da infazın diyete
çevrilmesi gerektiğini ifade etmişler.
Şâfiî ve Hanbelîler ise bu konuda farklı bir görüş benimsemişler; şöyle ki, cinayetin ikrar veya beyyine
(şahitlik) ile sabit olması ile suçun kısası gerektiren veya haddi gerektiren cezaların arasını ayırmışlardır. Onlara göre, had cezalarında cani suçu işlediğini ikrar ile ortaya koyarsa ceza uygulanmaz ve
hadler, Allah hakları (hukukullah) ile ilgili olduğu için cani iyileştiği zaman ikrarından dönebilir. Had
suçu beyyine (şahitler) ile sabit olmuşsa şahitlerin, caninin tam idraki yerinde iken (sağlıklı olduğu
vakitte) cinayeti işlediğine dair şahitlilikleri alınır ve infaz gerçekleşir. Ceza kısas olduğu durumda da
cinayetin ikrar veya beyyine ile sabit olması fark etmeksizin ve suçun kul hakkı ile ilgili olduğu için
ceza infazı durdurulmaz.32
1.2.1. Sarhoşluğun Cezaî Ehliyeti
İslam hukukçuları caninin cinayet işlediği zaman iradesinin sarhoşluk veya uyuşturucu maddelerle
perdelenmiş olması ve hakkında cezaî işlemin uygulanıp uygulanmadığı konusunda ihtilaf edip iki
görüş öne sürmüşlerdir.
1.2.1.1.Birinci Görüş
İmam Şâfiî’nin iki görüşten biri, İmam Ahmed’den nakledilen bir rivayete ve İbn Hazm’a göre, bir
kimse suçu işlediğinde sarhoş ise yaptığı suçtan (cürümden) sorumlu tutulmaz, cânînin sarhoşken
durumu iradelerini kaybetmiş, buluğa erişmemiş ve akıl hastaları gibidir, zira bu gibi kimselerin diğer
hukuki işleri de ciddiyete alınmaz ve iradesinin (idrakın) kayıplılığı, yaptığı işlemleri geçersiz kılmaktadır. İbn Hazm bu konuda; “Akıl hastasına hastalığında, sarhoş kimseye sarhoşluktan dolayı aklının
perdelendiğinde ve buluğa erimemiş bir kimseye buluğa ermeden yaptığı suçtan dolayı ceza uygulanmaz ve bunlara tıpkı hayvanların verdiği zararlardaki gibi ne diyet ne de tazminat gerekir.” demiştir.33 Bu görüşü ileri sürenlerin dediklerine göre bir kimse iradesini (idrakını) ihtiyarî (isteyerek) olarak
ve herhangi bir özür olmaksızın sarhoşluk nedeniyle kaybetmesi cezayı düşürmek için bir şüphedir.
1.2.1.2.İkinci Görüş
Bu Hanefî, Mâlikî, Şâfiî ve Hanbelîlerin çoğunluğunun görüşüdür. Bu grup sarhoş caninin işlediği
suça karşı cezanın uygulanmasının gerekli olduğunu söylemektedir. Cani yaptığı suç için yargılanır
ve münasip olan cezası da infaz olunur. Sarhoşluk özürsüz (gayrı meşru) isteyerek olmuşsa, suçu
işleyen sarhoş kimse akli dengesi yerinde olan kimse gibi yaptığı işlerden sorumlu tutulur; çünkü
sarhoşluk iradeyi perdelemesine rağmen ehliyeti (mükellefiyeti) ortadan kaldırmamaktadır. Hâlbuki
Kuran-ı Kerim’de bu durumu şöyle anlatıvermekte: “Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizin
farkına varana kadar namaza yaklaşmayın.”34 Ayrıca sarhoş olan kimse cürüm işlediği vakit iradesini
meşru bir özür (gerekçe) ile kaybetmemiştir ki, hakkında ceza uygulanmasın. Bu yüzden sarhoş
32 eş-Şeybani, IV, 442; İbn Enes, XVI, 399; eş-Şirâzî, III, 211-212; Muvaffakuddîn İbn Kudâme, Ebu Muhammed Abdullah b. Ahmed b.
Muhammed (ö.620), el-Muğnî, Daru’l-Kitabi’l-Arabi, Beyrut 1983, IX, 357-358, X, 169-170; el-Karâfî, Ahmed b. İdris (ö.684), ez-Zahîre (thk.
Muhammed Ebu Hübze), Daru’l-Garbi’l-İslami, Beyrut 1994, XII, 273-274;
33 İbn Hazm, Muhammed b. Ali b. Ahmed b. Saîd (ö.456), el-Muhalla, Mısır 1347,X, 344; Muvaffakuddîn İbn Kudâme, X, 170; VIII, 240.
34 Nisa 4/43.

kimse sarhoşluğu meşru bir mazerete dayanmaksızın yaptığı bütün suçlardan sorumlu tutulur. Sarhoşun yaptığı sözleşmeler kendisini bağlar, hakkında sabit olmuş zina, hırsızlık, şürb ve kazf (iftira)
suçlardan dolayı da had ve kısas cezası gerçekleşir. Ayrıca cani, bu Mâsiyetin başka suçlara kapı
açacağını bilmekte ve bu gayrı meşru bir olayı işlediği suçun cezasını düşürtmek için de bir gerekçe sayılmamaktadır; ancak cinayette sarhoşluk meşru (mubah) bir yolla olmuşsa İslam hukukçuları
cânîn işlediği suçlara karşı cezanın (had ve kısas)infazın uygulanmaması ve mâlî tazminattan sorumlu tutulması konusunda genel itibariyle hemfikirdiler.35
1.2.2. Suçun İkrah Yoluyla İşlenmesi Durumu Cezaî Ehliyete Etkisi
Hanefî Hukukçularına göre ikrah iki çeşittir: Birincisi mülci’ ikrah, ikincisi ise gayr-ı mülci’ ikrah. Mülci’
ikrah, rıza ve ihtiyarı (seçmeyi), gayr-ı mülci’ ikrah ise sadece rızayı ortadan kaldırmaktadır.36
Mülci’ ikrah altında kalarak bir kimse, içki (hamr) içerse kendisine had cezası uygulanmaz. Bu Hanefî, Mâlikî, Şâfiî, Hanbelî ve Zahirlerin görüşüdür.37
İslam hukukçularınca ikrah altında hırsızlık yapan kimseye had cezası (el kesmek) uygulanmaz. İkrah altında olan kimse hırsızlığa sebep olduğu için kendisine had cezası uygulanmaz. İkrahla hırsızlık yapan küçük veya bunaklık ise Şâfiî ve Hanbelîlere göre had ikrah ettirene uygulanır.38Hanefîler de
ikrah altında (mükreh) kalan kimse hırsızlığa sadece alet olduğu için ikrah ettirene (mükrih) tazminatı
gerekli kılmışlardır.39
Mükreh bir kimse ikrah edilerek kazfta (iftirada) bulunursa, İslam hukukçularının çoğuna göre kazf
haddi ne mükrehe ne de mükrihe uygulanır; ancak mükrih, mükrehi bu mâsiyete soktuğu içinta’zir
cezasına çarpıtılır.40
Mülci’ ikrah ile mükrehe zina yaptırılıp mükrehe cezanın uygulanması konusunda İslam hukukçuları
ihtilaf etmekle birlikte râcih olan görüşe göre, mükrehe zina cezasının infaz olmamasıdır. Bu durumda erkeğin hem rıza hem de ihtiyarı ortadan kalktığı için kendisine ceza uygulanmaz. Mükreh olan
kadın ise yine cumhurun görüşüne göre kadının ihtiyarı ortadan kalktığı için kendisine de ceza haddi
uygulanmaz.41
Kısasta suçun ikrahla yapılıp cezanın mükrehe ya da mükrihe verileceği konusunda İslam hukukçuları ihtilaf etmişlerdir. Hz. Ali, Ebû Hüreyre ve Ata’dan rivayet edildiğine göre ve Ebû Hanife ile Muhammed b. Hasan’ın ve Şâfiî’nin iki görüşten biri olan görüşe göre, kısas mükrihe (ikrahta bulunana)
uygulanır. Mükreh hakkında ise ta’zir cezası uygulanır bu Hanefîlere göre mezhep içinde seçilen
(tercih edilen) görüştür. Ebû Yusuf’un görüş ise ortada şüphe olduğu için ne mükrih ne mükrehe kısas
cezası uygulanır, ancak ikrahta bulunana diyet gerekeceği yönündedir. Hammad b. Ebû Süleyman,
eş-Şa’bi, es-Sevri ve Züfere göre de kısas mükrihe değil sadece cinayeti yapana (mükrehe) gerekir
35 eş-Şâfiî, Muhammed b. İdris (ö. 204), el-Ümm, Daru’l-Fikr Li’t-Tıbaa ve’n-Neş ve’t-Tevzi’, Beyrut, 1990, V, 270; Muvaffakuddîn İbn Kudâme,
X, 170; Abdülaziz el-Buhârî, IV, 493; Ebu Abdullah Muhammed b. Muhammed b. Abdurrahman el-Magrbî el-Hattab (ö. 897), Mevahibü’l-Celil
li Şerhi Muhtasari Halil (thk. Zekeriyya Umeyrat), Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut 1995, VIII, 433.
36 İbn Nüceym, Zeynüddin b. İbrahim b. Muhammed (ö.970), el-Bahrü'r-Râik fî Şerhi Kenzi'd-Dekâik, Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut 1997, VIII, 127.
37 es-Serahsî, Ebû Bekr Şemsüleimme Muhammed b. Ahmed b. Sehl (ö.483), el-Mebsût, Daru’l-Ma’rife, Beyrut (t.y.), XXIV, 33; İbn Hazm, VIII,
330; eş-Şirâzî, III, 337; el-Hattab, VI, 187;
38 er-Remli Şemsuddin Muhammed b. Ahmed b. Hamza b. Şihabüddin (ö.1004), Nihayetü’l-Muhtac İla Şerhi’l-Minhac, Daru’l-Fikr li’t-Tiba‘a,
Beyrut 1984, VIII, 440; Buhuti, VI, 124.
39 Ali Haydar Efendi, Dürerü’l-Hukâm Şerhu Mecelleti’l-Ahkâm, Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut (t.y.) VIII, 654.
40 es-Serahsî, XXIV, 415; er-Remli, VII, 415.
41 İbn Hazm, VIII, 331; es-Serahsî, XXIV, 90.
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demişlerdir. İmam Mâlik, Şâfiî’nin diğer görüşü ve Ahmed b. Hanbel’e göre hem mükreh hem de
mükrih hakkında kısas gerekir; çünkü ikrah suçun ortaklığını engellememektedir.42
1.2.3. Uykunun Cezaî Ehliyete Etkisi:
Uyku ehliyetle ihtiyarı birlikte ortadan kaldırmaktadır. Akıl hastası ve küçüklük ise ihtiyarın kalması
ile beraber sadece ehliyeti ortadan kaldırmaktadır.43 İslam hukukçuları uyuyan kimsenin, eda ehliyetinin vücûbu üzerinden kalktığı konusunda hemfikirdirler. Bundan dolayı uyuyan kimse cezayı
gerektirecek suç işlerse hakkında herhangi bir ceza uygulanmaz. Bunun dayanağı ise Hz. Peygamber’in (s.a.v.) “Kalem üç sınıf üzerinden kaldırılmıştır. Bunlar: Uyuyan, uyanana kadar, çocuk,
buluğa erene kadar, deli olan kimse de aklı yerine gelinceye kadar,”44 buyurduğu hadis-i şeriftir.
Bu hadis-i şerife istinaden diyebiliriz ki, uyku genel olarak bütün cezalara (ta’zirler dâhil) engeldir.
Yani uyuyan kişinin alışverişler (akitleri), Müslüman olma, irtidat etmek, talak ve azat etmekle ilgili
sözleri de hukuken geçersizidir.45

2. İslam Hukukunda Suç Mesuliyetinin (Sorumluluk) Mahiyeti
Sözlükte mesuliyet;( يسئل, “ )سئلseale yesa’lu” kelimelerinden türemiş, “sormak” anlamına gelmektedir. ( )سائلSail de soru soran kimsenin fiili olup, sorduğu sorunun cevabını istedi demektir. Ona soru sordu soran kişi, sail, sorulan kişi de (“ )مسؤلmesul”
kendisinden istenendir. Mesuliyet ( )مسؤليةise, genel olarak bir kişinin sorumlu olduğu
şeyin sonucu kendi üzerine terettüp olan hâl ve durumdur. Ben bu işin sorumluluğundan masumum (beri’) denildiğinde, bu işin ne sorumlusu ne de bundan doğan sonuçlarla alakadar değilim demektir. Mesul olan da sonuçların üzerine (aleyhine ) terettüp
eden kişidir. Ahlaki mesuliyet de kişinin kendisinden sadır olan söz ve eyleme (fiile)
bağlayıcı olması demektir.46
İslam hukukçularına göre mesuliyetin terim anlamı edâ ehliyetinin müradifidir ki, “kişinin, hukuken
muteber sayılacak tarzda fiiller ortaya koyabilmesi”47 demektir. Yani insanın edâ isteğini (talebini)
yerine getirebilecek durumda olması, kendisinden sadır olan fiil ve sözün muteber olması, bunların
üzerine şer’i sonuçların terettüp edilmesidir.48
Suçun Arapça karşılığı olan cinayet, günah demektir. Cinayet yaptı denildiğinde, günahı yapıp kendi
üzerine çekti yani günahı üstlendi kastedilmektedir. Falanca kişi falanca kişinin üzerine (aleyhine)
cinayet attı sözü, cinayetin üzerine atılan kişinin günahsız (masum) olmasına rağmen, günahı üzerine atılmış olması demektir. Denilir ki, meyveyi ağacında aldı (cene) yani meyveyi kaynağından
(ağacından) aldı anlamına gelir. Cinayet; “günah, cürüm, insanın cezayı gerektirecek fiiller yapması
42 İbn Hazm, X, 508; Şirâzî, III, 176; es-Serahsî, XXIV, 74; el-Merdâvî, Alâuddîn Ebi’l-Hüseyn Ali b. Süleyman (ö.885), el-İnsaf (thk. Muhammed
Hamid el-Fıkkî), (b. y.), (y.y.) 1956, IX, 453; er-Remli, VII, 246.
43 Yaş itibariyle küçük olan kişi, aynı zamanda bir çeşit kısıtlıdır.
44 Ebu Dâvud, Süleyman b. Eş‘as es-Sicistânî (ö. 275), es-Sünen, Beytü’l-Efkari’d-Düveliyye, Ürdün (t.y), Kitabu'l-Hudud, Bâbun fi'l-Mecnuni Yesruk
av Yusibu Hadden, Hadis no: 4397, 4398. s. 481.
45 Abdülaziz el-Buhârî , IVi 390-391; İbn Kutluboğa, Zeynüddin Kasım ( ö. 879), Hulasatu'l-Efkar Şerhu Muhtasari'l-Menâr, Daru İbn Hazm,
Beyrut 2003, s. 180.
46 İbn Menzur, Lisanü’l-Arap, XI, 318; Mecme’u’l-Llüga el-Arabî, Mu’cemu’l-Vasit, I, 441.
47 et- Taftazânî, Şerhü't-Telvih ale't-Tavdih, II, 337.
48 el- Pevzdevî, Keşfu’l-Esrar, IV, 335.

ve bu fiillerden sorumlu tutulması,” anlamına gelmektedir. Cinayet kişinin elde ettiği günah ve kendi
üzerine çektiği kötülüğün ismidir.49
Suçun (cinayetin) terim anlamında İslam hukukçuları farklı tanıtımlar yapmıştır. Cinayeti bazıları,“
nefse ve mala olan her hangi bir saldırı,”50 bazılar da “şer’an haram olan bir fiilin -bu fiilin cana,
mala veya başka şey üzerine düşmesi gerçekleşmesi fark etmeksizin-ismidir”51. İslam hukukçularının bir kısmı ise, cinayet lafzının sadece insan veya onun organlarına vaki (gerçekleşen) olan
saldırı fiilleri anlamına gediğini söylemişlerdir. Bu fiilleri de öldürme, yaralama, dövmek darp etmek
ve kürtaj (cenini düşürmek) ile belirlemişlerdir. İslam hukukçularının bir kısmı da cinayet lafzının
hadleri ve kısası gerektirecek suçlarını içerdiğini söylemektedirler.52 İslam hukukçularının diğer kısmı ise cinayeti; “insana kısası ya da malı (diyeti) yahut kefareti gerektirecek olan saldırıdır,” bunlar
dışındaki suçlara ise hudut veya ta’zir denilir, demişlerdir.53 Cinayet örfte ise cismanî (bedenlere
karşı) saldırılara has olarak kullanılmaktadır. Mala karşı cinayete ise gasp, nehp, sirkat, hiyanet ve
itlaf demişlerdir.54
Suç mesuliyetinin (sorumluluğunun) anlamı ise, “İnsanın yaptığı haram fiillerin sonuçlarından-ki bu
fiilleri seçici olarak ve anlamını idrak ederek yapması- sorumlu tutulmasıdır.” 55
Tanıtımı yaptıktan sonra İslam hukukunda suç mesuliyetinin üç esasa temele kurulduğu ortaya
çıkmaktadır:
İnsanın yaptığı fiil haram olmalı.
Kişi, fiili isteyerek yapmış olmalı. Bir kişi suçu ikrah altında ya da baygın hali ile yapmış olması durumunda kendisi suçtan sorumlu ( mesul) tutulmaz.
Suçu işleyen kimse yaptığı fiilin anlamını ve bunda doğacak sonuçlarını bilmeli. Kim bir haram fiili
isteyerek yapar ve anlamını bilmiyorsa -çocuk ve mecnûn gibi- işlediğinden sorumlu tutulmaz.56
Suç sorumluluğun hakikati de insanın kendisinden sadır olan zararlı fiil veya sözlerden doğan
sonuçlardan sorumlu tutulmasına -Şâri‘in hakkında ceza koyduğu uhrevi dünyevi had, kısa, diyet
ve diğerleri gibi, işlenen suçun hakkullah (kamu hakkı) veya kul hakkı olması fark etmeksizin
elverişli olmasıdır.57
Sonuç olarak da suç sorumluluğu insanın bulunduğu şer’an haram tasarrufların sonuçlarından olumlu veya olumsuz sorumlu tutulmasını elverişli olmasıdır.

49 İbn Menzur, Lisanü’l-Arap, XIV, 154; el-Feyyûmî, el-Misbâhu’l-Münîr, s. 71.
50 İbn Kudâme, el-Müğni ve’ş-Şerhu’l-Kebir, IX, 319.
51 Udeh, et-Teşriü'l-Cinâî el-İslâmî, I, 67.
52 a.g.e.a.y.
53 eş-Şazılî, el-Cerime Hakikatühe ve Üsüshe’l-Âmme, s. 19-20.
54 İbn Kudâme, el-Müğni ve’ş-Şerhu’l-Kebir, IX, 319.
55 Udeh, et-Teşriü'l-Cinâî el-İslâmî, I, 392.
56 a.g.e.a.y.
57 eş-Şazılî, el-Cerime Hakikatühe ve Üsüshe’l-Âmme, s. 521.
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3. İslam Hukukunda Suç Mesuliyetin Sebepleri58
Cinayet sorumluluğunu (suç mesuliyetini) inceldiğimizde İslam hukukunun haram belirlediği mâsiyetlerden uzak durmak, farz ve vacip kıldığı şeyleri yerine getirmemek
gibi durumları suçun sebepleri olarak iki şıkta açıklayabiliriz.
1- Olumlu Sebepler: Şâri’in yasakladığı (nehyettiği) -öldürmek, zina, sirkat ve içki içmek gibi- suçları
işlemek.
2- Olumsuz sebepler: Şâri’in vacip kıldığı -namazı terk etmek ve zekatı vermemek gibi- vecibeleri
yerine getirmemek.
İnsandan sadır olup dine, cana, ırza (namusa), mala, akla ve benzerlerine karşı haram fiil ve şer’i
mahzurlar aşarak saldırmak ve bu saldırıya Şâri’ tarafından ceza koyulan her davranış suç sorumluluğunun sebebidir. Şâri’ Mâsiyeti suç sorumluluğunun ne kadar sebebi kıldıysa şer’i sorumluluğunun
gerçekleşmesini ayrılamayacak iki şart olmadıkça mevkuf kalır. Bu iki şart idrak ve ihtiyardır. Bu iki
şart bulunmadığı zaman suç sorumluluğu da ortadan kalkmış olur. Şartlar beraber bulunduysa sorumluluk da bulunur. Sorumluluğun sebebi (günah işlemek) iki şartla (idrak, ihtiyar) bulunursa, suç
işleyen kimse de âsi ve yaptığı fiil de isyan sayılır. Yani Şâri’in emrine (nehy ettiği şeye) başkaldırdı
ve işlediği suç için konulan cezayı hak etti. Mâsiyet işlenip fiili yana kimsede sorumluluğun iki ya da
bir şartı bulunmadıysa, fâilâsi, fiil isyan sayılmaz; çünkü şer’i hüküm suç sorumluluğundaki isyan
bulunmasına bağılıdır. İsyan varsa hüküm de vardır yoksa da hüküm de yoktur.59
Şâri’ içki içme (hamr) mâsiyetini haram kılıp bu suçu işleyene karşı celd cezasını had olarak koymuştur. Kim içki içerse suç sorumluluğunun sebebini yapmış olur; ancak bunu yapan sorumluluğun
iki şartı (idrak, ihtiyar) bulunmadıkça sorumlu tutulmaz. Fâil, idrak sahibi değilse -mecnûn ve bunak
olması gibi durumda- yaptığı fiilden sorumlu değildir. Aynı şekilde idraki yerinde, ancak ihtiyarı yerinde değilse -mükreh olan kimse gibi- yine de fiilinden sorumlu değildir.

4. İslam Hukukunda Suç Mesuliyetinin Konusu (mahalli) ve Şartları
Önce İslam hukukunda suç mesuliyetinin konusu veya mahalli’nin ne olduğunu ele
alalım. Daha sonra bunun şartlarına geçelim. İslam hukukunda suçun konusu (mahalli) insandır. İnsan İslam hukukunda sorumluluğun ve mükellefiyetin mahallidir; çünkü
insandaki iç ve dış dünyası arasında sıkı ve kopmaz bir bağ mevcuttur. İnsan bünyesindeki bu ince münasebet, iç ve dış âlem arasındaki etkileşim ve içyapı ile dış
organlar arasındaki etkileşim ve uyumun görünmesi kendisinden sadır olan fiiller üzerinde terettüp edecek sonuçlar açısından önem arz etmektedir. İnsanın bâtınî iradenin gücü ve özellikleri, kendisini diğer kâinattan ayrıt eden dönüm noktası ve esasıdır.
Allah (c.c.) insanı akılla bariz kıldı, o (insan) aklı ile mükellefiyet ve sorumluluk sahibi olmuştur. İşte bu
özellik (akıl) vesilesiyle, Yüce Allah hikmetiyle insanı kâinattaki diğer bütün varlıklardan ayırt ederek,
58 Sebep: Hükmün teşrî’i ile açı bir uygunluk “ münasebe zâhire” taşısın veya taşımasın, Şari’in varlığını hükmün varlığını, yokluğunu da hükmün
yokluğu için alamet kıldığı durumdur. Mesela sirkat (hırsızlık) el kesmek için bir sebeptir, kasıtlı adam öldürme kısasın yapılmasına sebeptir, başkasının
malını telef etmek tazminatı hak ediş için bir sebeptir. Gerekçe (sebeb) olmadıkça ceza olmaz. El-Âmidi, el-İhkam fi Usulu’l-Ahkam, I, 118.
59 Udeh, et-Teşriü'l-Cinâî el-İslâmî, I, 402-403; eş-Şazılî, el-Cerime Hakikatühe ve Üsüshe’l-Âmme, s.19.
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ْ إَِنّا َع َر
insana emaneti yüklenmeye konu (mahal) olmasını gerekli kıldı.60 Zira yüce Allah: “الما َن َة َعلَى
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َ بال َفأ َبي
ْ ْن أ ْن ي
َّ ”, şeklinde buyurmuştur. Yani,
ِ ض َوال ِج
ِ السماوات َوال ْر
ِ َح ِمل َنها َوأشفق َن ِمنها َو َح َمل َها
“Biz emaneti göklere ve yere ve dağlara teklif ettik, onlar onu yüklenmeden hemen çekindiler ve ondan korkuya düştüler ve onu insan yüklendi. Şüphe yok ki o, çok zalim, çok bilgisiz oldu.” 61
İslam hukuku fâilde (suçluda) idrak ve ihtiyar şartlarını koştuğu gibi, insanın mükellefiyetinin de şer’en
geçerli olması için insanın kendisine yönelen teklif hitabı anlayabilmesi ve hitaba uyacak kadar onun
manasını anlamaya mebnidir; çünkü hitabı anlama kudreti olmayan kimse hitaba mahal olamaz. Bu
yüzden bulûğ çağına ermeyen çocuk ( )الصبيve aklı yerine gelinceye kadar mecnûn ) (المجنونve cenin
( )الجنينmükellef değillerdir; çünkü teklifin muktezası ve gereği emre itaat ve uymaktır. Emre imtisal
mükelleften beklenir. Teklif ise emredilene uymanın maksadı olmazsa gerçekleşmez. Maksadın şartı
de maksudu öğrenmek ve teklifleri anlamaktır. Anlama gücü olmayan birini anlamakla sorumlu tutmak
cemadattan bir şeyi sorumlu tutmak gibidir. Duyup anlamayan da -hayvanlar gibi- duyamayan gibidir.62
Doğal olarak suç sorumluluğun mahalli sadece insandır; çünkü idrak sahibi ve seçme özgürlüğü
olan sadece kendisidir. Hayvanlar ve cemadat ise idraktan, ihtiyardan yoksun oldukları için suç sorumluluğuna mahal olmaları mümkün değildir. İslam hukukunda sorumlu (mesul) kimse mükellefiyetli
canlı olan insandır, zira ölümle insanın idrak ve ihtiyarı yok olmaktadır. İslam hukukunda da “ölüm
mükellefiyetlerin hepsini düşürmektedir.”63 İnsan aklını ve ihtiyarını kaybedince sorumlu (mesul) olmamaktadır; çünkü akıl ile kudret mükellefiyetin odağıdır. Eğer idrak ile ihtiyar şarlarının sadece ikisi
insanını suç sorumluluğun mahalli kılıyorsa, bu iki şartın bulunması ile birlikte sorumlu olan insanın
akıl, bâliğ ve seçici (hür irade) olmadığı durumda yine üzerine sorumluluk (mesuliyet) yoktur; çünkü
aklı olmayan kimse ne idrak ne de ihtiyar sahibi olur. Aynı şekilde belli bir yaşa gelmedikçe de tam
idrak ve tam ihtiyarlı oldu denilmesi mümkün değildir. Buna göre çocuk, mecnun, bunaklık ve idrakini
başka sebeplerden dolayı kaybeden kimselere sorumluluk (mesuliyet) yoktur.64

5. Suç Sorumluluğunu Tamamıyla Ortadan Kaldıran Psikolojik
Hastalıklar
Akıl hastalığı (cünun) suç sorumluluğunu ortadan kaldırdığı noktasında İslam hukukçuları arasında ihtilaf yoktur; çünkü İslam hukuku insanı mükellef saymaktadır.
Kavrama ve seçimini ortaya koyabilme vasfı olan kişi ancak mükellef olabilir. İdrak
ve ihtiyar vasıflarını taşıyan kişi işlediği suçtan sorumlu olur. İki unsurdan biri yok
olduğu durumda da teklif ve sorumluluk kalkar. İdrakin anlamı aklî melekesinden yararlanması (faydalanması) demektir. Aklî melekesinin yitirilmesi demek olan cünun/
delilik veya ateh /bunaklık durumunda kişi, idrakini de kaybetmiş olur. Bu yüzden
işlediği fiillerden dolayı kendi üzerine sorumluluk terettüp etmez. Yukarıda ifade ettiğimiz gibi suç sorumluluğunun şartlarından bir de suç işleyen kimsenin fiilin manasını ve sonuçlarını idrak etmesidir. Yani kişinin yaptığı şeylerin ve fiillerin mahiyetini
anlamalı ve yaptıklarının gerçekleştiğinde üzerine ne sonuçların terettüp etmesini
60 eş-Şazılî, el-Cerime Hakikatühe ve Üsüshe’l-Âmme, s. 522.
61 El-Ahzâb, 33/ 72.
62 el-Gazâlî, el-Mustasfa, s. 101; İbn Kudâme, Ravdatü’n-Nâzır ve Cennetü’l-Manâzır, I, 154; eş-Şevkânî, İrşâdü'l-fuûl, s.11.
63 Udeh, et-Teşriü'l-Cinâî el-İslâmî, I, 402-403; İmam, el-Mesuliyetü’l-Cinaiyye Esâsuhe ve Tattavvuruhe , s. 398.
64 A.s.e.a.y.
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bilmelidir. Kişinin suç işlediği vakitteki durumun göz önünde bulundurmak sadece
aklî hastalıklarla sınırlı kalmamaktadır. Hâlbuki inansın aklını ve idrakini etkileyecek
psikolojik hastalıklar da vardır. Bu bağlamda psikolojik hastalarda, bu hastalık akıl ve
idrakini etkiliyorsa, yani bu hastalık kişinin söz ve fiillerini birbirine -Akli melekesini
yitiren delilerde (mecnun) olduğu gibi- karıştırıyorsa bu gibi hastalık suç sorumluluğu
tamamıyla etkiler. Bu da İslam hukukunun sabit kıldığı Hz. Peygamber’in (s.a.v.) sözü
ile uyum sağlamaktadır. İlgili Hadis, “Kalem üç sınıf üzerinden kaldırılmıştır, bunlar;
uyuyan, uyanana kadar, çocuk, buluğa erene kadar, deli olan kimse de aklı yerine
gelinceye kadar.”65 Aynı şekilde psikologların benimsediği görüşle uyum sağlamıştır.
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Psikologlar; psikoloji hastalıklarının insanın aklına etki vermesi açısından iki çeşit olarak belirtmiştir.
Birincisi, insanın aklına etki verip etrafındakileri göremez hale gelmesine yol açan hastalıklardır. Bu
hastalar, dengesinin zayıf düşmesi, durumları hâkimiyetine alamayacak kadar kudretsiz getirmesi,
insandan eskiden yapmadığı garip semptomlar sadır olması, insanın herhangi bir organı bu hastalıktan tamamen veya kısmen etkilenmesi ya da alışılmadığı bir duruma düşmesi gerçek olmayan
bazı sesler duyması veya kişinin bazı garip cisimler görüyorum, demesi gibi. Ceza ehliyeti ve suç
sorumluluğu noktasında bu gibi hastalıkların kısıtlayıcı bir unsur olarak değerlendirilmelidir. Elbette
ki, psikolojik rahatsızlığı olan bütün hastalar ceza ve sorumluluk noktasında aynı derecede olamaz.
Bu gibi hastalıkların çeşidine göre kişinin idrak ve ihtiyar melekesi üzerinde etkileri değişmektedir.
Bunun içindir ki bu hastalıkların çeşitlerini tek tek ele almamız gerekmektedir.66
İkincisi, insanın aklını etkilemeyen hastalıklardır. Bu tür hastalar bu hastalıklarla dengesini korumakta, durumlara hâkimiyetini tutmakta ve etrafındaki insanları da fark etmektedirler. Bu gibi hastalıklar
suç sorumluğunu etkilememektedir; ancak cezayı hâkimin takdirine göre hafifletebilir.67
Abdullkadir Udeh’e göre; hastalara asabilik durumlar geldiğinde, duyularını ve ihtiyarlarını kaybediyorlar. Aynı zamanda idraklerini de kaybedip hakikatini ve idrakini fark etmeden hareket, fiil ve sözlerde bulunmaktadırlar. İslam hukukçuları özel olarak bu tür hastalıklara değinmemiştir. Bunun sebebi
de o zamanın psikoloji ve tıbbi ilimlerin bugünkü ilerleme seviyesine gelmemesi olabilir.68 Abdulkadir
Udeh’in bahsettiği psikolojik asabi durumlardan bazısını ele alalım.
5.1. Kötü (habis) Düşüncelerin Musallat Olması:
Bu tür hastalıklar, sinir sisteminin veya genetiğin zayıf düşmesi nedeniyle oluşur. Bu hastalığın belirtileri de insanın belli bir düşüncenin hâkimiyetine mahkûm kılınmasıdır. Hastanın şuur ve idrakini
baskı altına bu hastalık kendisine musallat olan düşünceye itaat ederek belli bir fiili yapma rağbetini
engellemektedir. Hatta kendini mazlum sanır, bazı insanların kendisini öldürmek, zehirlemek isteme
hissinde bulunur ve bu insanların kendisini öldürmek veya kendisinden intikam almaktan kendisinin
onları öldürmek için içinde büyük bir istek besler. Bu tür hasta musallat bir düşünce (fikir) etkisi altında
olarak bu içgüdüye icabet ederek cinayet işleyebilir. Bu tür hastalığın hükmü ise, bu hastalıkla hasta
olan kimseler, suç işledikleri vakit gerçekten idrakleri kaybolmuşsa, bunlar mecnunların (akıl hastası)
hükmünde olabilirler, idrakleri çok zayıf olup bunak olan kimsedeki idrake eşit olması gibi. Bu iki durum dışında olanlar ise suç sorumluluğundan sorumlu tutulurlar.
65 Ebu Dâvud, Süleyman b. Eş‘as es-Sicistânî (ö. 275), es-Sünen, Beytü’l-Efkari’d-Düveliyye, Ürdün (t.y), Kitabu'l-Hudud, Bâbun fi'l-Mecnuni Yesruk
av Yusibu Hadden, Hadis no: 4397, 4398. s. 481.
66 Ebu’l-Azaim, Hakikatu’l-Merazu’n-Nefsî (http://www.elazayem.com/newpage185-.htm), İbrahim, İlmü’n-Nefsi’l-Cinai, s. 177.
67 A.g.e.a.y.
68 Udeh, et-Teşriü'l-Cinâî el-İslâmî, I, 587-588.

5.2. Kişilik Bozukluğu
Kişilik bozukluğu ve ikilemlik hastalığı insana bulaşan nadir hastalıklardandır. Bu tür hastalar bazen
anormal gözükür, düşünceleri, hisseleri, yüz ifadeleri değişir ve normal olduğu durumlarda yapmadığı
eylemleri yapar, sonra bu arızı ve geçici durum kalkar normal haline döner ve anormalken kendine
ne olduğunu ne yaptığını hatırlamaz. Bu durumdaki hüküm, hasta olan, yaptığı fiili idrak etmemesi
şartıyla mecnun gibidir; çünkü suçu işlerken aklını kaybetmiştir.69
Suç işleyen kişinin aklî durumunu ve bunun ceza ehliyeti noktasındaki etkisini belirlemek için suçlunun durumunu çok ince bir şekilde araştırtılmasının gerektiğini vurgulamak gerekir. Bu incelemeyi
uzman psikolog ve İslam hukukçuların kontrolü ile gerçekleşir. Kişinin suç sorumluluğunu tespit etmek için cinayetin yer, vakit ve durumunu ince bir şekilde araştırmak gerekmektedir. Sadece suçlunun iddiası veya avukatın suç sorumluluğu düşürmek için, müvekkilim davada konuşamıyor veya
suçlunun psikolojik hasta, hissi kayıp, idrakini kaybetti, akıllı olma durumunda çıkıp geçici mecnunluk
durumuna geçti gibi etkileyici sözleri ile savunması yetinmez.

6. Suç Sorumluluğunun Kalkması Durumunda Cana Karşı İşlenen
Suçlar Üzerinde Terettüp Eden Şer’i Hükümler
İslam hukukçuları, idrakini kaybeden kişinin ceza ehliyeti noktasında -bu idrak kaybının cünun, bunaklık, psikolojik hastalık ve benzeri gibi başka sebeplerle olması
fark etmez- ceza uygulanmaması konusunda hemfikirlerdir. Bunun içindir ki suç işleyen kimse cinayet vakti idrakini psikolojik hastalığı nedeniyle kaybetmesi durumunun
hükmü mecnun hakkındaki hüküm gibidir. Üzerindeki suç sorumluluğu, suç işlendiği
vakit aklını kaybetmesi nedeniyle tamamıyla kalkmaktadır. Buna binaen bu suça karşı terettüp eden ceza, idrak yok olduğu için ortadan kalkar.
Psikolojik hastalık kişinin idrakini mecnunda olduğu gibi yok etmektedir. Mecnunluk haram kılınmış fiili ve başkalarına saldırmayı mubah kılmamakla birlikte sadece cezayı fâilin üzerinden kaldırmıştır. Bu
konu hakkında İslam hukukçuları ittifak etmektedirler; çünkü İslam hukuku insanı mükellef kılmakta
ve yaptığı fiilleri idrakli ve ihtiyarlı yaptığı zaman da suç sorumlusu olarak sorumlu tutmaktadır. Bu iki
unsurdan biri yok olursa insanın üzerinden teklif kalkar. Yukarıda değinildiği üzere idrak, mükellef bir
kimsede aklî melekelerin sağlam olması manasına gelmektedir. İnsan arızî bir durum ve mecnunluk
nedeniyle idrakini kaybetmiş olursa, bu durum suçlunun üzerinde cezanın kalkması ve mağdurun
haklarının kaybolması anlamına gelmemekle birlikte mağdurun hakkı korunmuş olur. İnsanın kalıcı
veya geçici bir arıza nedeniyle idrakini kaybetmesi kendi lehine terettüp eden hüküm mağdurun aleyhine uygulanamaz.
Mecnun ve onun durumunda olan kimseleri cezadan muaf tutmak medeni sorumluluktan muaf tutma
anlamına gelmemektedir; çünkü mal ve kanlar dokunulmazdır; çünkü meşru bir mazeret (şer’i özür)
mahallin dokunulmazlığını mubah kılmaz. Caninin (suçlu) meşru mazeretleri cezayı engelliyorsa da
başka kimselerin hakkına sebep olan zararların tazminatına mania teşkil etmemektedir. Mecnunluk
caninin yaptığı suça karşı ceza ehliyetini yok etse bile mal edinme ve onda tasarruf hakkı ehliyetini
yok etmemektedir. Bu ehliyetin bulunduğuna göre medeni ehliyetinden sorumlu olması da vacip olur
ki o da mali sorumluluktur. İslam hukukçularının üzerinde ittifak ettikleri hususlardan biri de şudur:
69 Udeh, et-Teşriü'l-Cinâî el-İslâmî, I, 588- 589.
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Mecnun kişi, sebebiyet verdiği zararların tazminatından sorumludur. Yani bundan medeni olarak sorumludur. Kendisinden kaynaklanan suçtaki zararların -zarar yatığı fiilden kaynakladığı müddetçetazminatın tamamından sorumludur.70
6.1.Psikolojik Hasta Teşhisli Kimsenin, Kasıtlı Adam Öldürmesi
Kısas kasıtlı öldürmenin cezasıdır; ancak cana kastedilen bütün cinayetlerde kısas uygulanmaz.
Cana kast eden kişiye kısasın uygulanması için kendisinde bir takım şartların bulunması gerekir.
Bu şartların en önemlisi katilin mükellef (bâliğ ve âkil) olmasıdır.71 Bu şartlarda İslam hukukçularının
arasında ihtilaf yoktur. Onlar, bulûğa ermeyen çocuk, mecnun ve bunak olan kimseler hakkında kısasın uygulanmayacağı hususunda hemfikirdirler. Aynı şekilde aklını ve idrakini ne sebeple olursa
olsun -psikolojik hasta gibi- kaybeden kimse hakkında kısas uygulanmaz; çünkü bu tip kimselerin
muhakeme ve karar vermeleri doğru olmadığı gibi kasıtları doğru (sahih) değildir. Kısas da bir tür
cezadır bunlar ise cezaî ehliyete ehil değiller. Cinayet olmayınca ceza olmaz. Fiilleri cinayet olarak tanımlanmadığı için kendilerine had vacip olmuyor.72 Kısas cana karşı işlenen suçlar üzerinde terettüp
eden haklardandır. Bedene karşı işlenen suçlar üzerinde terettüp eden haklar ise bulûğa ermeyen
çocuk ve mecnun kimseler üzerine namaz ve oruç farzı gibi vacip değildir. Bunun dayanaklarında biri
Hz. Peygamber’in (s.a.v.) “Kalem üç sınıf üzerinden kaldırılmıştır. Bunlar: Uyuyan, uyanana kadar,
çocuk, buluğa erene kadar, deli olan kimse de aklı yerine gelinceye kadar,”73 şeklinde buyurduğu
hadis-i şeriftir. Buna göre, mecnun ve aklını ve idrakini suç vakti kaybedip buna ilhak edilen (mülhak)
kimselere, kısas uygulanmaz. Mecnun ve buna ilave edilen kimselerin yaptıkları fiillerin tazminatından sorumludurlar. Yani verdikleri zarardan medeni olarak sorumlu ve tazminatın tamamından
mesuldürler.74Bulûğa ermeyen çocuk, mecnun ve bunak kimselerin işlediği suçlarının kasıtlı olup olması konusunda İslam hukukçuları ihtilaf etmişlerdir. Bu konuyu İslam ceza hukuku açısından ehliyet
bölümünün başında ele almıştık.
6.2. Psikolojik Hasta Kimsenin Bedene (mâ dûne’n-nefs) Karşı İşlediği Cinayet
İslam hukukçuları mâ dûne’n/nefse karşı işlen suçu, insanın öldürülmesine yönelik olmayacak şekilde cana karşı işlen her hangi bir saldırı olarak nitelendirmişlerdir. Bunun içindir ki bu tür suçlar, insanın bedenine karşı olan bütün saldırıları eziyetleri -vurmak, organı kesmek, telef etmek ve yaralamak
gibi durumları- hayatta kalmakla beraber içermektedir. Telef etmek de işitmek, görmek, tatma ve koklama duyularının faydalarına neden olmak.75 İslam hukuku nefse karşı kasıtlı cinayetlere karşı kısas
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cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe dişle ve yaralara karşılıklı ödeşme yazdık. Kim
hakkından vazgeçerse bu, onun günahlarına kefaret olur. Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler, işte

70 Zeylâî ,Tebyînü’l-Hakâik Şerhi Kenzi’d-Dakâik, VI, 139; İbn Cüzey, el-Kavaninu’l-Fıkhiyye, s. 332-333; eş-Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc ilâ Ma‘rifeti
Meânî Elfâzi’l-Minhâc, I, 277; Buhûtî, Keşşafü’l-Kinâ‘ an Metni’l-İkna‘, IV, 128; Udeh, et-Teşriü'l-Cinâî el-İslâmî, I, 594.
71 el-Kâsânî,Bedâiu’s-Sanâi‘ fî Tertîbi’ş-Şerâi‘, VII, 346;el-Makdisi, el-Udde fi Şerhi'l-Umde, s. 419; eş-Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc ilâ Ma‘rifeti Meânî
Elfâzi’l-Minhâc, IV, 20.
72 İbn Âbîdîn, Reddü’l-Muhtar ala Dürri’l-Muhtar Şerh Tenvirü’l-Ebsar, VI, 532; ed-Desûkî, Hâşiyet ed-Desûkî âlâ Şerhi’l-Kebir, VI, 176; en-Nevevî,
el-Mecmû‘ Şerhu’l-Muhezzeb, XX, 273; İbn Kudâme, el-Müğni ve’ş-Şerhu’l-Kebir, IX, 359; İbn Rüşd, Bidâyetü'l-Müctehid ve Nihâyetü'l-Muktesid,
II, 396; Buhûtî, Keşşafü’l-Kinâ‘ an Metni’l-İkna‘, II, 370.
73 Ebu Dâvud, Süleyman b. Eş‘as es-Sicistânî (ö. 275), es-Sünen, Beytü’l-Efkari’d-Düveliyye, Ürdün (t.y), Kitabu'l-Hudud, Bâbun fi'l-Mecnuni Yesruk
av Yusibu Hadden, Hadis no: 4397, 4398. s. 481.
74 Udeh, et-Teşriü'l-Cinâî el-İslâmî, I, 594.
75 el-Kâsânî,Bedâiu’s-Sanâi‘ fî Tertîbi’ş-Şerâi‘, VII, 458; İbn Âbîdîn, Reddü’l-Muhtar ala Dürri’l-Muhtar Şerh Tenvirü’l-Ebsar, VI, 530; İbn Kudâme,
el-Müğni ve’ş-Şerhu’l-Kebir, IX, 564;

onlar zalimlerdir.”76 buyurduğu ayettir. Aynı şekilde organlara karşı suç işlenen suçluya da mümkün
oldukça kısas uygulanır. Bu durumda kısas mümkün olmadığı durum ceza ya diyet77 ya da erş78 olur.
Daha önce değinildiği üzere, mecnun ve onun hükmünde olan kimseden nefse ve mâ dûne’n-nefse
karşı cinayette ceza kaldırılır. Bu hükümde İslam hukukçuları ittifak etmektedirler; ancak mecnunun
ve onun hükmünde olan kimseleri cezadan affetmek, yaptıkları fiilden suç sorumluluğun da kaldırılması anlamına gelmemektedir. Mecnun ve onun hükmünde olan kimselerin nefse karşı işledikleri
cinayetlerde kasıtlı olup olamaması konusunda İslam hukukçuları ihtilaf ettikleri gibi mâ dûne’n-nefse
(organlara) karşı olan cinayette de ihtilaf edip iki görüşe ayrılmışlardır.79
Cumhur, mecnunun ve onun hükmünde olanların organlara karşı kasıtlı cinayetleri hata sayılır; çünkü
kasıtlı sayılırsa kısas gerektirir, buna binaen hafifleştirilmiş diyet gerekir demişlerdir.
İmam Şâfîi, mecnunun ve onun hükmünde olan kimsenin kasıtlı cinayeti kasıtlı sayılır ve kasıtlı olduğu
için de ağırlaştırılmış diyet ödemesi gerektiği görüşündedir. Şirâzî İmam Şâfîi’nin bulûğa ermeden çocuk ve mecnun kişinin işlediği cinayetin kasıtlı sayılması konusunda iki farklı görüşü olduğunu söyler.
Birincisinde kasıtları hata sayılır çünkü cinayetleri kasıt sayılsaydı cânîye kısas vacip olurdu. Bunun
için kasıtlı olmalarına rağmen hafifleştirilmiş diyet gerekir. İkincisi yaptıkları kasıtlı cinayetler kasıtlı
sayılır. Kasıtları da âkil bâliğ kimselerin kasıtları gibi sayılır ve ağırlaştırılmış diyet ödemek gerekir.80
Râcih olan görüş ise, mecnun ve onun hükmünde olanların, teklifleri bulunmadığı için (mükellef olmadıkları için) kasıtlı cinayetleri hata hükmündedir; çünkü fiili doğru olarak kastedemezler. Fiilde maksat
belli olmayınca suç kasıtlı değil hata hükmüne hamledilir ve kısas düşer, diyet de âkileye yüklenir.
6.2.1. Mal ve Mülke Karşı Suçun Hükmü
Mal ve mülke karşı suçlar ya gasp ya da itlaf yoluyla gerçekleşir.
Gasp yoluyla mal ve mülke olan suçun hükmü: Cani gasp ettiği aynı (mal veya mülkü) elinde bulundurup mala noksanlık ve fazlalık düşmediği sürece geri çevirmelidir; çünkü bu tecavüz ve zarardır
ayn (mal) sahibine iade edilir. Ayn helak ve tüketilirse tazmin edilir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:
“Kim size saldırırsa siz de ona misilleme olacak kadar saldırın. Allah’tan korkun ve bilin ki Allah müttakîlerle beraberdir”81. Hz. Peygamber (s.a.v.), “Zarara karşı zarar vermek yoktur.”82 buyurmuştur.
İtlaf yoluyla mal ve mülke olan suçun hükmü: Tazminat gerekir; çünkü görünüm olarak zararın tamamen kaldırılması zor olduğu için manen tazminat olsun ki telef olunan şeyin yerini tutsun.83Bu
hükümler âkil-bâliğ kişilerin hakkındadır. Mecnun ve onun hükmünde olan kişilerin mala ve mülke
karşı işledikleri suçun hükmü ise şöyledir: İslam hukukunda bulûğa ermeyen çocuğun ve mecnun

76 Maide, 5/45.
77 Diyet: kan bedeli, öldürmede ya da yaralama gibi işlenen cinayet sebebiyle mağdura ya da varislerine bir tür tazminat mahiyetinde olarak
ödenmesi gereken maldır. eş-Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc ilâ Ma‘rifeti Meânî Elfâzi’l-Minhâc, II, 373.
78 Erş: yara, yaralana ve kesilen organlardan dolayı verilmesi gereken diyet. Ayıbı ortaya çıkan malın bedelinden düşülen miktar. eş-Şirbînî,
Muğni’l-Muhtâc ilâ Ma‘rifeti Meânî Elfâzi’l-Minhâc, IV, 94.
79 Bkz. İslam Ceza Hukuku açısında ehliyet ilk üç sayf.
80 Şirâzî, el-Mühezzeb, III, 211.
81 el-Bakara 2/194.
82 İbn Mâce, Ebu Abdullah Muhammed b. Yezid el-Kazvini (ö.275), es-Sünen (thk. Muhammed Fuad Abdulbaki), Daru’l- İhyai’l-Kütübi'l-Arabî,
(y.y) (t.y), Kitabü’l-Ahkâm, Hadis no: 2340, 2341, II, 784.
83 İbn Âbîdîn, Reddü’l-Muhtar ala Dürri’l-Muhtar Şerh Tenvirü’l-Ebsar, VI, 177.
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mali zimmetlerini -sırf mali sorumluluğa bağlı olup muamelattaki ivazlar başkalarının malını itlaf nedeniyle tazminatın ödenmesi için- geçerli kılmıştır. Buna göre mecnun ve onun hükmünde olan kişiler
medeni sorumluluğu yüklenirler, kendilerinden sadır olan fiiller tazminatı gerektiren fiil ise tazminattan
tamamıyla sorumlu tutulurlar. Bunlar bir insanın malını telef ederse -tazminatı nasıl âkil bir kimse
tamamıyla ödüyorsa- malın tazminatının tamamını ödemesi gerekir. Bu konuda İmam Pezdevî: “Kul
hakları konusunda ise -telef edilen şeylerin tazminatı ve satılan şeyin ivazı veya kirası gibi- durumlarda küçük bunları ödemektedir. Âkil olmamasına rağmen bunları ödemesi Vücûb mükellefiyetindendir.
Hatta bir insanın malını telef etmesi, velisinin kendisine bir şey alması veya kiralaması durumlarında
telef ettiği şeyin semenini veya kirasının tazminatı da üzerine vacip olur.” demektedir. 84
İslam hukukçularına göre, mecnun bir kimse yaptığı fiillerin tazminatından sorumludur, yani fiillerinde
kendisi sorumludur. Zarar kendi fiilinden kaynaklandığı için fiilin kasıtlı ve hata fâilin bâliğ, temyiz ehlinden olup olmaması fark etmeksizin tazminattan sorumludur. İtlaf eden kimse, kasıt hata ayrımı yapılmaksızın, dört mezhebe göre tazminden mesuldür. Aynı şekilde bâliğ, gayr-ı bâliğ, mecnun ve uyuyan
kimse de itlaf ettikleri şeyi tazmin ederler. Bulûğa ermeyen ya da mecnun ve bunların hükmünde olan
kimseler bir malı telef etseler, telef ettiklerinin tazmininden sorumludurlar; çünkü bu tür kimselerin
durumu vücûb ehliyetini ortadan kaldırmamakta ve fiilde kasıt durumunun tahakkuk etmemektedir.85
İslam hukukçuları telef eden kimsenin tazminatı ödeyecek malının olup olmamasının durumunu iki
kısımda işlemektedirler.
6.2.2.Birinci Kısım:
Telef eden kimsenin tazminatı ödeyecek mal varlığının olması. Bu durumda tazminat, telef eden
kimsenin öz malından ödenir. Yukarıda bahsini ettiğimiz gibi mecnun ve hükmünde olan kimselerin
kendilerine ait mali zimmetleri sahihtir. Tazminat ise vad’i hüküm kabilindendir.86 Vad’i hükümde ise
mükellefin kudreti, ilmi (kasıt) ve iradesi gibi durumlar şart koşulmamaktadır. Tazminin sebebi -sebep
olan kimsenin âkil veya gayr-ı âkil,bâliğ veya gayr-ı bâliğ, iradeli veya iradesiz, ihtiyarlı veya ihtiyarsız
olmaları fark etmeksizin- bulunursa tazmin de bulunur.87
6.2.3.İkinci Kısım:
Telef eden kimsenin tazminatı ödeyecek mal varlığının olmaması durumu. Bu durumda tazminat
zimmetinde malı oluncaya kadar sabit kalır. Tazminatı veli -mal korumasında iken taksir ve benzeri durumlar nedeniyle telef olması durumları haricinde- yüklenmek zorunda değildir, fakat böyle
durumlarda velilerin çekişme ve husumetleri giderip çocuklarına karşılık sorumluluk kaldırmaları ve
yanlarında durmaları için tazminatı yüklenmeleri müstehab olur.88
Yukarıda açıklandığı gibi psikolojik hastanın akıl ve idraki kaybolduğu bir halde iken başka kimsenin
malına karşı suç işler ve itlafına sebep olursa, telef ettiği şeyin tazmini onun üzerine vacip olur; çünkü
âkil ve idrakin kaybolması, vücûb ehliyetini ortadan kaldırmadığı gibi zimmeti de yok etmemektedir.
84 Abdülaziz el-Buhârî , Keşfü’l-Esâr Âlâ Usûli’l-Bezdevî, IV, 337.
85 Zeylâî ,Tebyînü’l-Hakâik Şerhi Kenzi’d-Dakâik, VI, 139; İbn Cüzey, el-Kavaninu’l-Fıkhiyye, s. 332-333; eş-Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc ilâ Ma‘rifeti
Meânî Elfâzi’l-Minhâc, I, 277; Buhûtî, Keşşafü’l-Kinâ‘ an Metni’l-İkna‘, IV, 128; Udeh, et-Teşriü'l-Cinâî el-İslâmî, I, 594; ez-Zühaylî, el-Fikhu’l-İslamî
ve Edilletuh, VI, 4825.
86 Vad’i Hüküm; Şari’in, bir şeyi başka bir şey için sebeb, şart veya mani kılmasıdır. Z. Şaban, Usûlü’l-Fıkh, s. 228.
87 Zeylâî ,Tebyînü’l-Hakâik Şerhi Kenzi’d-Dakâik, VI, 139; İbn Âbîdîn, Reddü’l-Muhtar ala Dürri’l-Muhtar Şerh Tenvirü’l-Ebsar, V, 378; İbn Rüşd,
Bidâyetü'l-Müctehid ve Nihâyetü'l-Muktesid, II, 316; İbn Cüzey, el-Kavaninu’l-Fıkhiyye, s. 332-333; Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc ilâ Ma‘rifeti Meânî
Elfâzi’l-Minhâc, I, 277; Abdülaziz el-Buhârî , Keşfü’l-Esâr Âlâ Usûli’l-Bezdevî, IV, 379.
88 A.g.e.a.y.

Kasıtlı olup olmaması da mağdurun hakkının ödenmesine bir engel değildir. Kul hakkı da korunması
ve saygı durulması gereken haklardandır, telef olan mal, emsali olan türden ise mislinden, emsali
olmayan türden ise kıymeti üzere tazmin edilir.

7. Tazminat Mahiyeti:
Tazminatın mahiyetini açıklamak, insan dışında telef edilen mal ve mülkün tazminatını
ödemek demektir. Gasp konusundaki telef olan mal, emsali olan türden ise mislinden,
emsali olmayan türden ise kıymeti üzere tazmin edilir. Çünkü itlafın tazmini aynı zaْ ُ الشه
َّ
َّ
manda saldırının tazminidir. Bunun dayanağı da Yüce Allah’ın; (ْر ْال َح َر ِام
ِ ْر ال َح َرا ُم ِبالشه
ْ اعلَم
ْ ْك ْم َواتَّ ُق
ْ اع َت ُد
ُ اع َتدَى َعلَي
ُ اع َتدَى َعلَي
ُ “ ) َو ْال ُح ُر َمKim size
َ ُوا أَ َّن اللّ َم َع ْالمُتَّ ِق
ْ وا اللّ َو
ْ وا َعلَ ْي ِه ِب ِم ْث ِل َما
ْ ْك ْم َف
ْ اص َف َم ِن
ين
ٌ ص
َ ات ِق
saldırırsa siz de ona misilleme olacak kadar saldırın. Allah’tan korkun ve bilin ki Allah
ْ “ ) َوإ ْن َع َاقبْتُ ْم َف َعا ِقبEğer
َ لص ِاب
müttakîlerle beraberdir”89 ve (رين
ٌ َرتُ ْم لَ ُه َو َخي
ْ صب
َّ ِّْر ل
َ ُوا ِب ِم ْث ِل َما ُعو ِقبْتُم ِب ِه َولَِئن
ِ
ceza vermek isterseniz size yapılanın aynıyla mukabele edin. Sabrederseniz and olsun ki bu, sabredenler için daha iyidir”90 buyurduğu ayetlerdir. Bu ayetlerin muhtevası
geneldir; ancak bunu tekit edip ve kuvvetlendiren Hz. Aişe’nin (r.a) naklettiği hadistir.
Hz. Aişe Hz. Safiye’nin (r.a.) yaptığı yemeği Hz. Peygamber’e (s.a.v.) götürürken yere düşürüp hem
kap hem de yemek telef olmuş ve Hz. Aişe, Hz. Peygamber’e, ya Resulullah! yaptığımın kefareti nedir?
diye sormuştur. Hz. Peygamber de “kırılan kap gibi bir kap telef olan yemek gibi yemek,”91 buyurmuştur;
çünkü tam misil mümkün oldukça telef olan şeyin aslına daha yakındır. Tazmini misli ile sorumlu tutmak
verilen zararın telafisine daha yakın ve daha adaletli olur. Mümkün olduğunda mutlak misli ile amel etmek vacip olur. Misli ile telafi etmek hem şeklen hem de manen olur. Misli tazminin şekil ve mana olarak
ödenmesi mümkün olmayınca manen misil devre geçer -gasptaki gibi- o da kıymetini öder; çünkü mislinin tamamının ödenmesi imkânı ortadan kalmış ve telef olan şeyin kıymeti mislinin yerini tutmuştur.92

Ceza Ehliyetini Kısıtlayan Unsurlar
Suç Sorumluluğunu Kısmen Ortadan Kaldıran Psikolojik Hastanın İşlediği
Cinayetin Hükmü
Psikolojik hasta olan kimse, hastalığının kendisini kısmen etkileyip idrakini eksik ve
akli melekesini zayıf kılar. Hasta bu durumunda bunak gibi sayılır ki buna İslam hukukçuları yukarıda bahsi geçtiği gibi mümeyyiz çocuk hükmünü vermişlerdir. İslam
hukukçuları bu tür hastalara cezanın uygulanmaması konusunda ittifak etmişlerdir;
çünkü cezanın teşri’ kılındığı mana açık kusurluluğu olan âkil ile gerçekleşmemiştir. Yukarıda bahsi geçtiği gibi kâtile (suçluya) kısas uygulamak için kendisinde bazı
şartların bulunması gerek. Bu şartların en önemlisi kâtilin (cânî) mükellef -âkil ve
bâliğ- olmasıdır. Bulûğa ermeyen çocuk, mecnun, bunak ve psikolojik hastalığı nedeniyle aklı zayıf ve idraki eksik olanlara kısas uygulanmaz. Bunların cezayı ehliyeti
89 el-Bakara 2/194.
90 Nahl 16/126.
91 Buhârî, kitabü’l-Mezalim, hadis no: 2481; Ebu Davud , kitabu’l-Büyü’, Hadis no: 3568.
92 el-Kâsânî,Bedâiu’s-Sanâi‘ fî Tertîbi’ş-Şerâi‘, VII, 248.
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bulunmadığı için ceza görmezler; çünkü ceza aklın tamam olması bulûğun gerçekleşmesi (ehliyeti tam kılan şartlar) olmasıyla ancak uygulanır. Bunun dayanağı da
Hz. Peygamber’in “Kalem üç sınıf üzerinden kaldırılmıştır. Bunlar: Uyuyan, uyanana
kadar, çocuk, buluğa erene kadar, deli olan kimse de aklı yerine gelinceye kadar,”93
buyurduğu hadis-i şeriftir. Hadiste geçen kalemin anlamı hesaptır, hesap ise edânın
bağlayıcı olması olur. Bu da ancak ehliyetinin tam olması ile sabit olur. Tam ehliyetteki halin (durumun) düzgün olması aklen bulûğa ermesi ile gerçekleşir.94
Mâ dune’n-nefe karşı cinayette psikolojik hastalığının suç sorumluluğunu kısmen ortadan kaldırması
durumunun hükmü, suç sorumluluğunu tamamen kaldırması durumunun hükmünden farklı değildir. Henüz bulûğ çağına ermemiş çocuk, bunak, psikolojik hasta ve bunların hükmünde olan kimselerin mâ
dune’n-nefe karşı işledikleri suç, cezayı düşürmek konusunda hata hükmündedir. Aynı şekilde diyetleri
de âkileye yüklenir; ancak şunu ifade etmek gerekir ki kendilerini tedip etmek için -kendilerini tekrar suç
işlemekten menediyor ve caydırıyorsa- darp ve hapis cezası verilebilir. Aynı şekilde psikolojik hastanın
kısmen suç sorumluğunun ortadan kaldırması durumunda mala ve mülke karşı işlenen suçların hükmü
psikolojik hastanın tamamen suç sorumluğunun ortadan kaldırması durumunun hükmü gibidir; çünkü
vücûb ehliyeti insan olduğu için -küçük, büyük, reşit, sefih, âkil ve mecnun fark etmeksizin- her insan
için sabittir. İtlaf eden kimse de -bâliğ, küçük, mecnun, bunak (psikolojik hastalığının aklı zayıf ve idraki
eksik etmesi veya her ikisini de yok etmesi), ve uyuyan durumlarında olmaları fark etmeksizin- itlaf ettiği
şeyin tazmininden sorumludur. Hâlbuki sayılan hastalıklar vücûb ehliyetini ortadan kaldırmamaktadır.95

Sonuç
İnsan canlı bir şekilde dünyaya gelmekle / gelecek olmakla Vücûb ehliyetini elde
etmektedir. Bu ehliyet insan sağ oldukça devam etmektedir. Vücûb ehliyeti olmayan
kişide eda ehliyeti olamaz.
İnsan, akil ve ergenlik ile eda ehliyetini kazanır. Medenî ve malî konularda eda ehliyeti için “akıl ve
bulûğ” ile birlikte “rüşd” şartı da aranmıştır.
Ceza ehliyeti için ise sadece âkil ve bâliğ olmak yeterlidir. Ceza ehliyetinde rüşt şartı aranmamaktadır.
Ayrıca ceza ehliyetinin esasını akıl teşkil etmektedir.
Ceza ehliyetinin tespitinde akılla birlikte bulûğ da esas alınmaktadır, zira bulûğ, aklî kuvvelerin fizyolojik olgunlaşma ile kemâle erdiğini ifade eder.
İslâm hukukuna göre çocukluk, bulûğ ile son bulmakta, fiilî bulûğ gerçekleşmediği takdirde hükmi
bulûğ esas alınmakta ve ehliyet yaş ile tespit edilmektedir.
Bedenî olgunluk manasında bulûğ, kişilerin gösterdikleri gelişmeye bağlı olarak farklılık arz etmektedir. Bulûğ, biyolojik gelişmenin objektif alametidir. Bu da doğal alametlerin ortaya çıkmasıyla anlaşılır.

93 Ebu Dâvud, Süleyman b. Eş‘as es-Sicistânî (ö. 275), es-Sünen, Beytü’l-Efkari’d-Düveliyye, Ürdün (t.y), Kitabu'l-Hudud, Bâbun fi'l-Mecnuni Yesruk
av Yusibu Hadden, Hadis no: 4397, 4398. s. 481.
94 el-Kâsânî,Bedâiu’s-Sanâi‘ fî Tertîbi’ş-Şerâi‘, VII, 346;el-Makdisi, el-Udde fi Şerhi'l-Umde, s. 419; eş-Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc ilâ Ma‘rifeti Meânî
Elfâzi’l-Minhâc, IV, 20; Abdülaziz el-Buhârî , Keşfü’l-Esâr Âlâ Usûli’l-Bezdevî, IV, 351.
95 Abdülaziz el-Buhârî , Keşfü’l-Esâr Âlâ Usûli’l-Bezdevî, IV, 351.

Bu alametler de kişinin anatomik yapısına ve yaşadığı iklim ve çevre faktörüne göre değişir. İslâm
hukukçuları ergenliğin göstergesi olarak bazı ölçüleri vermişlerdir. Bu ölçülerden hem erkek hem kadınlar için söz konusu olanlar: İhtilam olayıyla beliren dolayısıyla bu tabir ile ifade edilen spermanın
teşekkülü, Nebt’ı aneti, yani cinsel organların çevresinde kılların bitmesi, On beş yaşına ulaşmak:
Kadınlar için buna ilaveten hayız (aybaşı adeti) görmesi ve habl(gebe) kalması gibi. Sadece erkeklere mahsus olarak da sesin kalınlaşması gibi özellikleri de şart koşmuşlardır. Hukukçuların tecrübelerine dayalı tespitlerine göre bu ölçüler kızlarda 9, erkeklerde ise 12 yaşından itibaren gerçekleşir.
Bâliğ olan kişi ile ilgili hükümler: Bazı insanlar bulûğ yaşıyla fiziki olarak gelişimlerini tamamladıkları
halde zihnî olarak tam olarak gelişmemiş olabilirler. Diğer bir ifade ile kişi bâlîğ olmasına rağmen reşid
olmayabilirler. Bulûğ yaşına ermekle beraber reşitlik vasfını da kazanan kişi ehliyetini tam olarak elde
etmiş dolayısıyla temsil noktasında her hangi bir eksikliği kalmamış demektir. Bâliğ olmakla beraber rüşdünü kazanamayan kişi ehliyet noktasında eksikliği vardır binaenaleyh temsil yeteneğini tam olarak elde
edebilmesi reşitlik vasfını da kazanmasıyla tamam olur96. Bâliğ olup henüz reşid sayılmayan kişi dini fiil
ehliyetini elde etmiş sayılır. Üzerine yüklenen dini mükellefiyetlerin hepsinden sorumludur. Ancak reşitlik
vasfı tam olmadığı için kendi şahsını borç altına sokma gibi kendi zararına olan hukuki fiillere girişmede
kendi şahsını temsil edemez. Reşid ve bâlîğ olan ise ehliyeti tam olduğu için her açıdan temsil kabiliyeti
tamdır. Kendi adına ya da başkaları adına temsilen hukuki işlemler gerçekleştirebilir 97. Bulûğ yaşıyla
ilgili olarak mümeyyiz çocuğun yarar ve zararı muhtemel olan hukuki işlemler başlığı altında işlenmiştir.
Genelde insanın biyolojik gelişmesi ile psikolojik gelişmesi paralellik arz eder. Bulûğ biyolojik gelişmenin objektif alametidir. Bu da doğal alametlerin ortaya çıkmasıyla anlaşılır. Bu alametler kişinin anatomik yapısına ve yaşadığı iklim ve çevre faktörüne göre değişir. İslâm hukukçuları ergenliğin göstergesi
olarak bazı ölçüleri vermişlerdir. Bu ölçülerden İhtilam olayıyla beliren dolayısıyla bu tabir ile ifade
edilen spermanın teşekkülü, Nebt’ı anet yani cinsel organların çevresinde kılların bitmesi hem erkek
hem kadınlar için söz konusudur98. Kadınlar için buna ilaveten hayız görmesi ve gebe kalması, sadece erkeklere mahsus olarak da sesin kalınlaşması gibi özellikleri de şart koşmuşlardır. Hukukçuların
tecrübelerine dayalı tespitlerine göre bu ölçüler Kadınlar da 9, erkeklerde ise 12 yaşından itibaren
gerçekleşir99. İslâm hukukçuları bu biyolojik belirtilerin tespit etme imkânı olmadığı durumlarda bulûğ
safhası için bir yaş sınırını tayin etme yoluna gitmişlerdir. Hukukçuların ekseriyeti bulûğ için bu sınırı
15 yaşına girmiş olmayı öngörmektedir100. Ebû Hanife ise 18 yaşını bulûğ sınırı olarak kabul etmektedir. Nitekim bu sınır ayni zamanda Mecellede de rüşd çağının ölçüsü olarak kabul edilmiştir.
Buna göre fiilî ya da hükmî olarak bulûğa ermeyenler çocuk olarak değerlendirilmiştir. Bu durum, onların kanuna aykırı fiillerine uygulanacak cezaya engel olduğundan had ve kısas cezasının çocuklara
uygulanması imkânsızdır.
İslâm hukukunda cezaî sorumluluk ehliyet şartına bağlanmıştır. Ceza ehliyeti kısıtlı olanların malî
sorumlulukları ile telefine sebebiyet verdikleri malın tazmini noktasında ehliyet şartı aranmamıştır.
Bunda fiil ile netice arasında illiyet bağının olması yeterli görülmüştür. Kısaca kişinin fiili sonucu meydana gelen zararlar, kişinin ehliyetine bakılmaksızın tazmin yükümlülüğü getirmektedir.

96 ez-Zuhaylî, a.g.e., c.4, s. 125.
97 Mecelle md.967.
98 el-Cezîrî,a.g.e., c.2,s.352-353.
99 İbn Manzûr,a.g.e., rüşd md.; Mecelle, md. 947-946; el-Cezîrî,a.g.e., c.2,s.353-352. İbn Kudâme, a.g.e., c.4, s.509.
100 Mecelle, md.985-989.
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Abstract
In this paper, we are going to discuss the concept of competency in the context of
Islamic criminal law. The one who is competent, will be the object of the law. There
is a strong connection between the competency and the law. The competency, which
is related to both the rights to Allah and rights to people, and also related to the
common rights, is one of the main rudiments which should be considered deciding
the crimes and its legal consequences and punishments. The legal systems consists
set of rules, which are for the people to uphold their lives in accordance with these
rules and arrange their relations each other sturdily. The purpose of the Islamic law
is to answer the people’s changing legal needs justly in accordance with the principles established by Allah SWT and the Prophet, peace be upon him. Because it is a
social creature, the human being is not totally free to act as it wishes in its relations
with its own kind and the responsibilities arise from this relationship. The legal sanctions would take part when violations of the law arises. We call these sanctions as
ukûbat and hudûd in Islamic law. It is vital for mankind to protect everybody’s rights
and freedoms, and prevent them to become victim against the others, and maintain
the peace in the social life. Whether right or wrong and humane or celestial, every
society has its own rules, standard for rights and laws in its own way. Although there
are signs from the jahiliyyah era, the concept of right is based on the literature of
the religion of Islam. Every right is based on a corpus of law. And the law itself is a
corpus of rules imposed for vigilantism. Allah wishes the rights to be realised. Every
violation of right is against the will of Allah. The life of our Prophet, peace be upon
him, is based on right. There is no place for injustice and nepotism. Rightful due
would always be supreme. We can give retaliation as an example to the rightful due’s
supremacy. The right of Allah in the case of retaliation is the only right of Allah over
the creatures to prevent from the homicide crime. The rightful due lies behind staying
alive and the right to live. Hence, the verse of “In the law of equality there is (saving
of) life to you” (Al Baqarah, 179) has the same meaning. For the punishments of the
crimes such as highway robbery, which has the similar situation with the retaliation,
the Muslim jurists stated different views on the situations where the two rights come
together and which dominates the other. In the context of Islamic law, the rights
and responsibilities tie the crimes and punishment with the concept of competency.
Accordingly, a fully competent person is a mature and his/her capacity to act is not
restricted. They have full juridical capacity and they are responsible for their torts.
Since they have mental capacity, they are also responsible for their faults. They are
responsible for torts. The juridical acts done by the people who have absolute disability are invalid. They are not responsible for torts. Since they haven’t got ability
to distinguish, they are not responsible for their faults. The people who has partial

disability have mental capacity but they are underage or under legal disability. Since
they have mental capacity, they are responsible for their faults and torts. They are
married or a guardian appointed to them. Actually these people have the three conditions of the juridical capacity as the fully competent people. But their juridical acts
need to be approved by a certain body or a guardian in order to be valid. Shortly, we
are going to discuss the torts and criminal acts committed by the people and their
legal/penal consequences in the context of competency mentioned above.
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ملخص
نتناول في هذا البحث مصطلح «األهلية» في سياق القانون الجنائي اإلسالمي .صاحب األهلية يكون
مخاطبا للقانون .فهناك عالقة قوية بين األهلية والحقوق .مصطلح األهلية يأخذ بعين االعتبار في
الجريمة الواقعة وما يترتب عليها من نتائج حقوقية والعقاب ،وهو مصطلح يتم البحث فيه حينما
نتحدث عن حقوق اهلل وحقوق العباد والحقوق المشتركة.
النظام القانوني هو مجموعة من القواعد التي وضعت ألجل ديمومة حياة اإلنسان وفق قواعد معينة ولتنظيم العالقات
بين الناس بشكل صحيح .الشريعة اإلسالمية تهدف إلى تلبية حاجات الناس المتغيرة والمتصاعدة في مجال الحقوق وفق
أحكام وضعت من قبل اهلل أوال ومن ثم من قبل الرسول (ص).
اإلنسان ليس صاحب حرية تامة مثل األحياء األخرى ألن له عالقات مع الناس اآلخرين باعتباره مخلوقا اجتماعيا
وتترتب على هذه العالقات واجبات ومسؤليات .عندما ينتهك اإلنسان حقا تترتب عليه عقوبة ،وتسمى هذه في الشريعة
اإلسالمية «العقوبات والحدود» .إنه من المهم جدا لحياة اإلنسان أن يعيش بمجتمع يكفل األمن والسالم وأن تتحقق لكل
فرد حقوقه وواجباته وأن ال يظلم اإلنسان في العالقات البشرية.
لكل مجتمع قوانين سواء كانت سماوية أو بشرية ،صحيحة أو خاطئة ،وله قواعد حقوقية ومعيار الحق الخاص له.
فمصطلح «الحق» مع أن له دالالت في العصر الجاهلي ،إال أنه مصطلح يعود إلى اإلسالم .كل حق يستند إلى نظام
قانوني ،والحقوق هي مجموعة من القواعد وضعت ألجل تحقيق الحقوق .إن اهلل يريد أن يتحقق الحق ،وكل انتهاكات
الحقوق تمس بغيرة اهلل .حياة الرسول (ص) مبنية على الحق ،وال يوجد مكان فيها للظلم والمحسوبية بأي شكل من
األشكال.
في بعض األحيان حق العبد يكون الطرف الغالب ،والقصاص نموذج لهذا .ففي القصاص حق اهلل مبني على حق هلل
العبادة على العبد ومنعه من جريمة القتل .وحق العبد مضمر في حقه للحياة .واآلية «ولكم في القصاص حياة» تفيد هذا
المعنى.هناك اختالف بين الفقهاء في «أي الحق أغلب عندما يجتمع الحقان في مثل حد قطع الطريق؟»
الحقوق ،والمسؤليات ،والجرائم ،والحدود مرتبطة مع مصطلح «األهلية» بارتباط وثيق .فبناء على هذا ،صاحب أهلية
األداء الكامل هو العاقل والبالغ الراشد الخالي من العوارض المؤثّرة على هذه الشروط ،وعليه مسؤولية تقصيرية واتخاذ
اإلجراءات القانونية .وألن لديه قدرة التمييز فهو مسؤول عن جميع ما يقترف.
أفعال الذي ال يملك األهلية أومن هوفاقد العقل باطلة ،وليس عليه مسؤولية تقصيرية .وألنه عديم التمييز فال يوجد لديه
أهلية التقصير.
وأهليَّة األداء الناقصة هي صالحية االنسان ألداء بعض األعمال وترتّب األثر عليها دون بعض آخر .وألنه عاقل ،فلديه
المسؤولية التقصيرية .المتزوج ومن تم له تعيين مستشار قانوني من أصحاب أهليَّة األداء الناقصة .في الحقيقة هم مثل
أصحاب األهلية الكاملة لديهم شروط األهلية الكاملة الثالثة ،إال أنه تشترط الموافقة من محام أو سلطة معينة ،لتكون
بعض اإلجراءات معتبرة.
نتناول في البحث –كما ذكرنا آنفا باختصار -أفعال األشخاص التقصيرية ،والجرائم التي اقترفوها وما يترتب عليها من
نتائج حقوقية وجنائية من حيث األهلية.

Yrd. Doç. Dr./ Asst. Prof. Dr. İsmail Acar1
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Hanefi Fıkhında Mükreh ’in Cezaî Sorumluluğu
Hanefi fıkhında tehdit ile bir işi yapmaya zorlanan kişinin, mükreh, cezaî mesuliyeti
meselesi fıkıh kitaplarının kitâbu’l-ikrâh bölümünde ele alınır. Bunun yanında konu
bazen hadler ve kısas bölümlerinde de dolaylı olarak zikredilir. Konunun teorik yönü
ise sözü geçen yerlerle birlikte fıkıh usulü eserlerinin ehliyet ve ona arız olan haller
bahsinde ele alınır. Konumuzu imkân nispetinde teorik ve pratik yönlerini ayrı ayrı ale
alıp inceleyeceğiz. Bu bağlamda konumuzu önce teorik yönü sonrasında da pratik
yönü olmak üzere iki bölümde ele alıp inceleceğiz.

I. Tehdit Altında Cezai Sorumluluğun Teorik Yönü
Kişinin normal şartlarda yapmayı veya terk etmeyi istemediği hukuka aykırı bir fiili
üçüncü bir şahıstan gelen cebir ve şiddet tehdidi altında yapmaya zorlanmasına
ikrah denir.1 Ceza hukukuna konu olan ikrah kişinin bir fiili işlemesi veya terk etmesi
ile ilgilidir. Bu tür ikrahla bağlantılı olarak mubahlık, ruhsat ve haramlık olmak üzere
üç hal söz konusudur. Zaruret halinde haramlık veya yasaklığın zaruret ölçüsünde düştüğü hallerde ikrah altında istenen fiili veya terki yerine getirmek mübahtır;
burada mübah olanı yapmak gerekir, aksi mesuliyet getirir. İkincisi ise haramlığın
devam etmesi ile birlikte istisnai olarak tehdit altında fiili yapmaya veya terk etmeye
ruhsat verilmesidir; bu halde ruhsatın kullanılması veya kullanılmaması tehdit altındaki kişiye bağlıdır. Üçüncüsü ise hiçbir şekilde mübahlık veya ruhsatın söz konusu
olmadığı ve haramlığın daim olduğu hallerdir; bu durumda kişi ikrah ile seçeneksiz
yüz yüze gelmektedir.2
Cebir ve şiddet ile zorlayan kişiye mükrih, rızası hilafına iş yapmaya zorlanan kimseye mükreh; yapılması veya terk edilmesi istenen fiile mükrehun aleyh; cebir, şiddet ve zorlamanın türüne de mükrehun
bih denir.3 Anlaşılmayı kolaylaştırması için bundan sonra bazen mükrih için tehdit eden; mükreh için
ise fail ifadesini kullanacağız. Şimdi bu terimler etrafında konunun teorik yönünü ele alalım.
A. Mükrehün Bih: Cebir ve Şiddetin Türü
Hanefi fakihleri arasında hangi tür tehdit ve cebir’in ikrah sayılacağı, az da olsa tartışmalıdır.
Pezdevi (ö. 482/1089) yaygın tasnifin dışına çıkarak ikrah’ı üçe ayırır. (1) şahsın rızasını ortadan
kaldıran ve ihtiyarını bozan mülcî (tam ikrah); (2) kişinin rızasını ortadan kaldırmakla ihtiyarını
bozmayan gayr-i mülcî (nakıs ikrah);ve (3) rızayı ortadan kaldırmayan fakat failin yakınlarının
1 Abdulaziz Buhari, Keşfu’l-Esrâr, IV, 538.
2 Semarkandî, Tuhfe, III, 373; Kâsânî, Bedâi’, VII, 175.
3 İslam hukukunda İkrah ile ilgili diğer detaylar için bkz: Bardakoğlu, “İkrah,” TDV İslam Ansiklopedisi, XXII, 32.
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başına bir şey gelmesinden endişelendiren ikrah. Ancak ilk ikisi üzerinde uzunca durup örnekler
vermesine rağmen üçüncüsü üzerinde durmaz.4 Zaten konuyla ilgili fikir beyan eden diğer Hanefi
âlimler de sadece tam ve nakıs ikrahtan bahsederler; Pezdevinin adını verdiği bu üçüncü tür ikrahtan bahsetmezler.
Hanefi fakihler tam ikrahın insanın ehliyetine (ihtiyarına) zarar verebileceğini ancak ortadan kaldırmayacağı kanaatindedirler. Dolaysıyla tam ikrah ile şer’i hitabın mükreh açısından ortadan
kalkması gibi bir durum söz konusu değildir. Fail, tam ikrah altında bile imtihan olur; bu imtihanda
önünde haram, helal, mübah veya ruhsat gibi seçenekler vardır.5 Mükreh, tam ikrah altında razı
olmasa bile ihtiyarı ile bunlardan birini seçer. Bu durumda tam ikrah şer’i hükmü iptal eden değil,
başka bir delil ile şer’i hükmün sonucunu değiştiren şeydir.6 Serahsi (ö. 483/1090) burada failin fasit olan ihtiyarını tehdit edenin ihtiyarına göre yok hükmünde sayarak fiili tehdit eden kişiye nispet
eder. Fasit olmuş bir ihtiyar ile sahih ihtiyar karşı karşıya gelirse fiil sahih olan ihtiyara atfedilir ki
o da tehdit edenin ihtiyarıdır.7
Tam olmayan nakıs ikraha gelince burada failin rızası olmamasına rağmen sakatlanmamış bir ihtiyarı
vardır. Dolaysıyla nakıs ikrah altındaki fail işlediği suçta cezai sorumluluğa sahiptir. Yapılan tehdit,
yapılması istenen fiilden daha küçük veya aynı seviyede ise o zaman bu nakıs ikrahtır. Böyle bir ikrah
altında işlenen fiilde sorumluluk faile ait olur. Mesela bir devlet memurunun hukuksuz olarak “falanca
kişiyi öldürmezsen seni hapse atarım” gibi tehdidinin sadece hürriyetini kısıtlayacağını bilmesine
rağmen mükreh cinayeti işlerse katil olur; kendisine kısas uygulanır.8
B. Cebir ve Şiddetin Mükreh Tarafından Algılanışı
Cebir ve şiddetin mükreh tarafından algılanması mükreh ile ilgili olan şartlardan olup bir bakıma suçun manevi unsuruna benzer. Mükreh, yapılan tehdide boyun eğip mükrihin istediğini yerine getirmediği takdirde kendi canının kaybı veya vücut bütünlüğünün zarar göreceği kanaatine varırsa manevi
unsur oluşmuştur.9 Bu durum kişiden kişiye değişebilir. Bazı insan ancak ölüm tehdidi ile istemediği
bir şeyi yaparken diğer birisi şiddeti daha az bir tehdit ile istemediği bir şeyi yapabilir. Dolayısıyla
tehdidin mükreh açısından manevi unsurunun belirlenmesi hakimin takdirine bırakılması istenmiştir.10
Çünkü insanlar konumları itibariyle tehdidi farklı farklı algılayabilirler. Bazı insanlar için nakıs ikrah
tam ikrah yerine geçip onlarda telef olacağı korkusunu doğurabilir.11 Dolayısıyla burada mükreh’in
tehdidi algılamasındaki zannı galibine göre ikrahın türüne karar vermek gerekir.12
Yapılan tehdit hukuka aykırı bir fiilin cebren yerine getirilmesini istemek ile ilgili olmalıdır. Hukuka
aykırı olmayan bir fiilin yapılmasını istemek tam tehdit sayılmaz. Bir kişinin kendi malını meşru bir
şekilde kullanması ile ilgili yapılan tehdit tam ikrah olsa bile burada tam ikrah hükümleri geçerli olmaz.
Mesela bir kişi diğerine “elbiseni giy yoksa seni öldürürüm” der ve tehdit edilen kişi de tehdit altında

4 Pezdevi, Kenz, s. 357.
5 Serahsî, Mebsût, II, 2848.
6 Pezdevi, Kenz, s. 357-358; Serahsî, Mebsût, II, 2848-2850; Şeybânî, el-Asl, VII, 319.
7 Serahsî, Mebsût, II, 2848.
8 Şeybânî, el-Asl, VII, 324.
9 Şeybânî, el-Asl, VII, 306; Kâsânî, Bedâi’, VII, 175.
10 Şeybânî, el-Asl, VII, 307-308.
11 Semarkandî, Tuhfe, III, 376
12 Kâsânî, Bedâi’, VII, 175.

kendi elbisesini giyerken elbisesi yırtılırsa tehdit eden elbiseyi tazmin etmez.13 Çünkü burada hukuka
aykırı bir fiilin işlenmesi ve mükrehin ihtiyarının fasit olması söz konusu değildir.14
C. Mükrih’in Sıfatı ve Konumu
İmamayn ile Ebu Hanife tehdidin kimden gelebileceği konusunda tartışmışlar; Ebu Hanife önceleri
sadece devlet başkanının tehdidinin tam ikrah sayılabileceğini söylemiş sonrasındaki bazı ifadelerinden tehdidini yerine getirebilecek kimselerin tehdidindin de tam ikrah olduğu kanaatine vardığını ima
etmiştir.15 Ebu Yusuf ve İmam Muhammed bu konuda daha nettirler: Onlara göre bu ihtilaf zamanla
şartların değişmesiyle ilgili bir husustur. Ebu Hanife zamanında sadece ikrah sultandan gelebilecek
iken, imameyn zamanında diğer makam-mevki veya güç sahibi herkesin böyle bir ikrahı yapabileceğini ifade etmişlerdir.16 Hatta sonraki Hanefi alimler makam, mevki, güç ve iktidar sahibi çocuk veya
aklı gelip giden kişinin de ikrahı uygulayan kişi olabileceğine hükmetmişlerdir.17
İşin teorik yönünü özetleyecek olursak: Hanefi fakihler ikrahı genelde tam ve nakıs ikrah olmak üzere
iki kısımda incelerler. Tam ikrah cana, vücut bütünlüğü aleyhine ve kişinin malının tamamının telef
edilmesine yönelik tehdididir. Bu tehdidi yapan kişinin buna muktedir olması gerekir. Nakıs ikrah için
ise tam ikrah’ın dışında kalan tehditler diyebiliriz. Nakıs ikrah altında yapılan fiillerden mükreh sorumludur. Hanefiler bu tür ikrah ile işlenen suçların cezai sorumluluğunu mübaşire yüklereler. Şimdi
sunumumuzun ikinci kısmını oluşturan ikrahın uygulamadaki hükümlerine geçebiliriz.

II. Tehdit Altında Cezai Sorumluluğun Pratik Yönü
A. Cana veya Uzva Zarar Vermek
İmam Muhammed’e göre, mekanı ele geçirmiş bir hırsız ev sahibinin elini kesmesini,
evin çatısından kendisini atmasını, suya atlamasını veya kendisini ateşe atmasını
ister aksi takdirde onu öldürmekle tehdit ederse, bu durumda fail canını kurtarmak
için bu fiilleri işleyebilir.18 Sonra bir şekilde konu mahkemeye intikal ederse, mükrehin
ateşte girerek ölmesi, atlandığında kurtulma ümidi olmayan bir yükseklikten atlaması
sonucu ölmesi ve kendi elini kesmesi fiiline mukabil hâkim hırsıza kısas ile hükmeder. Ancak sayılan bu fiilerin işlenmesi durumunda yaşama ihtimali olup da mükreh
ölürse o zaman kadı mükrih’in akilesine diyet ile hükmeder.19 Ebu Yusuf’a atfedilen
zayıf bir rivayette ikrah altında elini kesen mükrehe karşılık mükrih’e kısas değil elin
diyeti “erş” uygulanacağı kanaatindedir.20
Tam ikrah ile tehdit eden kişi mükreh’i leş yemek veya bir Müslüman’ı öldürmek arasında muhayyer
bırakarak ölümle tehdit ederse, canını kurtarmak için leş yiyebilir fakat başkasını öldürmeyi tercih
13 Şeybânî, el-Asl, VII, 319; Kâsânî, Bedâi’, VII, 178.
14 Serahsî, Mebsût, II, 2865.
15 İlk görüşüne göre sadece sultanın ikrahı ile zina eden erkeğe hadd vurulmayacağını ifade etmesine karşılık, sonra bu görüşünden vazgeçmiş
tehdidini yerine getirebilecek olan kişinin tehdidi ile zina eden erkeğe de hadd tatbik edilmemesi gerektiği kanaatine varmıştır.( Şeybânî, el-Asl,
VII, 342-343)
16 Semarkandî, Tuhfe, III, 277; Kâsânî, Bedâi’, VII, 175.
17 Kâsânî, Bedâi’, VII, 1785.
18 Serahsi bu ictihada kangren olmuş bir kolun bedeni kurtarmak için kesilmesine kıyas ederek caiz olduğunu söyler. Urve b. Zubeyr savaşta
kangren olmuş kolunu canınını kurtarmak için kesmiştir. (Serahsî, Mebsût, II, 2863)
19 Şeybânî, el-Asl, VII, 317.
20 Serahsî, Mebsût, II, 2862-2863.
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edemez; ederse katil olur ve kısas gerekir.21 Çünkü ölüm tehdidi belasını zaruret sebebiyle mübah
olan yolla defetmek varken katli bilerek tercih etmiştir.22
Bir kişi başka birisini öldürmeye zorlanır ve aksi takdirde kendisinin öldürüleceği tehdidi ile karşılaşırsa, kendi canını kurtarmak için başkasını öldüremez; öldürürse günahkâr olur. Bu durumda öldürme
işlemi “kasden” yapıldı ise kısas, tehdidi yapan mükrihe uygulanır.23 Mükrehin günahkâr olması bir
Müslümanın öldürülmesi suretiyle diğer bir kişinin canının kurtarılması gibi bir zaruretin olmaması
sebebiyledir.24 Ancak Ebu Hanife’ye göre, devlet başkanının görevlendirdiği bir memur bir beldeye
gider ve yetkisini aşarak diğer bir kişiye “sen falancayı haksız yere öldüreceksin” dediğinde o şahsın
reddetmesi üzerine amir, “ya sen onu öldürürsün ya da ben seni öldürürüm” tehdidinde bulunursa; bu
tam tehdit sebebiyle tehdit edilen adam diğer şahsı öldürürse devlet başkanının görevlendirdiği kişi
bu katilden sorumlu olur ve ona kısas uygulanır. Ebu Yusuf ise istihsanen tam ikrah uygulayan bu
memura sadece diyet ile hükmedileceğine kanidir.25 Bu noktada İmam Züfer “mükrih’in katil olduğunu
ve kısasın ona yapılması gerektiğini savunur.”26
Aslında bu son hüküm ile sonradan formule edilen teori birbiriyle tam bağdaşmamaktadır. Yukarıda
izah ettiğimiz teoriye göre, tam ikrah ile bile mükreh’in kendi canını kurtarmak için üçüncü bir şahsı
öldürme hakkı yoktur, eğer öldürürse sorumlu olur. Bu son yorumda ise suç tamamen tehdit edene
verilmiş adeta faile hiç suç isnat edilmemiştir. Ebu Hanife yukarıdaki görüşünü, eşkıyalardan birinin
bile bir cana kıyması ile bütününe idam cezası verileceği hükmünü ve Hasan Basri’den (ö. 110/728)
bir rivayetle zina suçuna şahitlik edenlerin şahadetiyle recm cezası uygulandıktan sonra şahitlerden
biri şahadetinden döndüğü takdirde ceza olarak öldürüleceğini27 kendi yorumuna dayanak yapar.
İmam Muhammed, bu durumda faile kısas veya diyet ile hükmedilemeyeceğini ancak günahkar olacağını söyleyerek bir bakıma ona da bir tür mesuliyet yükler.28
Buradaki teori ile uygulama arasındaki uyumsuzluğun farkına varan Serahsi, açlıktan ölme ihtimali
ile karşı karşıya kalan kişinin başkasının malından ölmeyecek kadar yemesinin mübah olmasına
mukabil tükettiği miktarı sonra tazmin etmek ile mükellef olmasına kıyasen burada mübaşir’in günah
işlemekten beri olamayacağına hükmeder. Dolayısıyla mükrehin katl fiilinden mesul olmasının daha
evla olacağını ancak onun kısas ile değil diyet ile cezalandırılması ve kısas dışındaki ahkâmın aleyhine olacak şekilde hükmedilmesi gerektiğini belirtir.29 Muztar durumda kalan bir kimse nasıl başka bir
insanın hayatını veya uzvunu yok ederek açlığını gideremezse, bir devlet memurunun ölüm tehdidi ile
üçüncü bir şahsın uzvunu veya canını da heder edemez.30 İmam Şafiî de (ö. 204/820) bu durumda
emreden kişinin katilden sorumlu olduğunu belirtmekle beraber, tehdit altında katl işine mübaşeret
eden mükrehin de sorumluluktan kaçamayacağını belirtir. O bu konuda mükreh ile ilgili iki görüş nakleder; birincisi mükrehe de kısas uygulanması; ikinci görüşe göre ise onun diyeti ödemesidir.31
21 Şeybânî, el-Asl, VII, 399-400.
22 Serahsî, Mebsût, II, 2904.
23 Kuduri, Muhtasar, II, 112.
24 Meydani, Lubâb, II, 112.
25 Şeybânî, el-Asl, VII, 322; Kâsânî, Bedâi’, VII, 178.
26 Serahsî, Mebsût, II, 2867.
27 Abdurrezzak, Musannef, Kitabu’l-Ukûl, 164 (Babu’nukul ani’ş-şehade)
28 Şeybânî, el-Asl, VII, 322-323.
29 Serahsî, Mebsût, II, 2867, 2869.
30 Serahsî, Mebsût, II, 2869.
31 Şafii, el-Umm, VI, 41.

B. Zina Fiilini İşlemek veya İftira Atmak, Kazf
Ebu Hanife’nin ilk görüşüne göre, sultan veya herhangi bir kimse bir erkeği zina yapmaya tam ikrah
ile zorlarsa, zina yapana had cezası gerekir şeklindedir. Ebu Hanife’nin daha sonra sultanın ikrahı
ile zina fiilini işleyen mükrehe had gerekmediği hükmüne rucu ettiği rivayet edilmiştir. Daha sonraki
açıklamalarından O’nun kasdının tehdit ettiği şeyi yerine getirebilecek bir topluluğun veya kişinin bu
konudaki hükümde sultan gibi olduğu anlaşılmaktadır. Diğer bir ifadeyle tehdidini yerine getirebilecek
kapasitede biri tarafından tam ikrah söz konusu ise had gerekmez. İmam Muhammed de bu görüştedir. Eğer erkek nakıs ikrah ile tehdit edilir de yine zina fiililini işlerse o zaman günahkar olur ve ona
hadd cezası gerekir. Ölümle tehdit etmeleri halinde zina fiilini işlemekten imtina ederse, tehdit edenler
de onu öldürmesi halinde bu defa “me’cur” olur.32
Serahsi tam ikrah tehdidi altında zina fiilini işlemeye zorlanan kişi için cima mahallindeki haramlığın
ortadan kalkmadığını gerekçe göstererek hadd cezasının mükrih’e uygulanmasını ister. İkrahı yapanın sıfatı ile ilgili olarak sadece sultanın ikrahı ile değil zamanın değişmesiyle ikrahını yerine getirme
kudretine sahip olan herkesin tam ikrah tehdidi altında zina fiilini işleyene hadd gerekmediğini İmam
Muhammed ve Ebu Yusuf’a nispet eder. Kadının tam bir ikrah ile zinaya zorlanması neticesinde
zina fiiline mutavaat etmesi ona had cezasını uygulamayı gerektirmez.33 Kadın bu konuda erkek gibi
değildir. Kadına yapılan tehdit ister tam ister nakıs ikrah olsun ona hadd gerekmez.34 Bu durumda
kadına mehir gerekir.35 Kâsânî’ye göre ise tam ikrah altında zina fiilini işlemeye zorlanan kadın ve
erkek arasında bir fark yoktur. İkisi de aynı hükme tabi olması gerekir. Çünkü nass (Nur, 24:2) hem
zina eden kadına hem de zina eden erkeğe “ez-zâniyetu ve ez-zânî” (zina eden kadın ve zina eden
erkek) olmak üzere ismi fail ile hitap etmiştir.36
Eğer bir kişi ölüm tehdidi ile tam bir ikrah altında masum bir Müslümana zina suçu isnat etmesi
veya Hz. Peygamber’e sövmesi istenirse; bu durumda ruhsatı kullanarak canını kurtarabilir. Ruhsatı
kullandığında kalbi Hz. Peygamber’ saygı ile dolu olmak kaydıyla mükrehe bir şey gerekmez. Ruhsatı kullanmaz da öldürülürse, o zaman “me’cûr” olur. İmam Muhammed bunu Allah’ı inkar etmeye
ölüm tehdidi ile zorlanan kişinin haline (Nahl, 16:106) kıyas ederek caiz görür.37 Serahsî böyle bir
durumda Hubeyb’in tehdide boyun eğmeyerek öldürülmesi neticesinde Hz. Peygamber’in onu “şehitlerin en faziletlisi” olarak tavsif etmesi sebebiyle mükrehin azimeti tercih etmesinin daha faziletli
olacağını söyler.38
İhramlı bir kadına “ya zina fiili için kendini teslim edersin, ya da biz seni öldürürüz” tam ikrahı ile tehdit
yapılır da kadın da kendini teslim etmez ve öldürülürse şehit olur. Bu durumda ruhsat olduğunu bilerek de böyle yapsa sonuç aynıdır.39 Çünkü ihramlı iken zina fiilini işlemek mutlak bir haramlıktır ve bu
kadın azimeti tercih ettiği için sevabına nail olur.40

32 Şeybânî, el-Asl, VII, 342-343.
33 Serahsî, Mebsût, II, 2877; Serahsî, Mebsût, II, 2877.
34 Şeybânî, el-Asl, VII, 401.
35 Semarkandî, Tuhfe, III, 375.
36 Kâsânî, Bedâi’, VII, 176-177.
37 Şeybânî, el-Asl, VII, 325.
38 Serahsî, Mebsût, II, 2870.
39 Şeybânî, el-Asl, II, 414.
40 Serahsî, Mebsût, II, 2915.
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C. Leş veya Domuz Eti Yemek ve İçki içmek
İmam Muhamnmed’in rivayet ettiği ve mezhepte kabul edilen görüşe göre, tehdit ettiği şeyi yapacak
kapasitede olan bir kişinin bir Müslümanı ölüm tehdidi veya bir azasını yok etmek ile içki içmek
veya domuz eti yemeğe zorlarlarsa onları yiyip içmesi bu durumda ona mübah olur. Fakat onlardan
yiyip-içmenin ıztırar durumunda mübah olduğunu bildiği halde yemez ve mükrih de onu öldürürse
o zaman günahkâr olur; çünkü zaruret halinde ölmeyecek kadar leş veya domuz etinden yemek
Bakara 2:183 ayetinin mucibince normal şartlarda herhangi helal bir yiyecekten yemek gibidir.41 Bu
durumda mübah olandan yemezse kendi eliyle kendini tehlikeye atmış olur ki bu da “Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın” (Bakara, 2:195) ayetine aykırıdır.42 İmam Muhammed, Mesruk
kanalıyla gelen “Bir kişi ancak leş, domuz eti veya kan yemek suretiyle hayatını kurtarabilecek
durumda kalır da (muztar) onlardan yemediği için ölürse cehenneme girer”43 rivayetini mükreh’in
iztırar halinde yemeyerek ölmesinin günahkar olacağı hükmüne destek olarak alır.44 Serahsi, mükrehin bu durumda leş veya domuz etinin yenmesinin mübah olduğunu bilmemesi halinde günahkâr
olamayacağını söyler.45
Ebu Yusuf’a göre ise, hayatını kurtarmak için yerse mazereti kabul edilir; yemez ve öldürülürse günahkâr olmaz. O, bu görüşünü Nahl, 16:106 ayetinde geçen şirke zorlanan kişinin haline kıyas ederek desteklemektedir. Serahsi’ye göre Ebu Yusuf’un bu yaklaşımı doğru değildir. Asıl olan “Ölüm
tehdidi altında olan bir kimsenin hayatını kurtarması için domuz etini yemesi ve şarabı içmesidir.”
Çünkü haramlık zaruret halinde Bakara 2: 183 ayetindeki istisna ile ortadan kalkar. Zaruret sebebiyle
haramlık bu yiyeceklerden kalkınca onların yenmesi mübah olur. Mübah olan bir şeyi yemediği için
öldürülen kişi de günahkâr olur. Küfür ise zaruret sebebiyle mübah olmaz. “Kalbi imanla dopdolu
olduğu halde inkara zorlanan hariç” ifadesi sadece inkar ile ilgilidir ve yeme içmeyi de kapsayacak
şekilde umum ifade etmez. Yani, sadece ölüm tehdidi alan kişinin canını kurtarabilmesi için elfaz-ı
küfrü dili ile yalancıktan söylemesine o an için verilmiş bir ruhsattır. Verilen bu ruhsatı mükreh canını
kurtarmak için kullanır veya kullanmaz. Bu istisna mükrehin canını kurtarabilmesi için verilmiş bir
ruhsattır; tehdit altında bile olsa Allah’ı inkârın mübah olduğuna delalet etmez.46
İmam Muhammed’in bu görüşü mezhepte kabul edilmiştir. Hatta Kâsânî’ye göre öyle bir ıztırar halinde canı korumak için şarap içmek vaciptir.47 Ancak bu hal tam ikrah söz konusu olduğunda geçerlidir.
Bir iki kamçı tehdidi ile yemesi haram olan şeyler mübah olmaz. Hatta kırk kamçıdan az tehdit altında da hüküm aynıdır. Serahsi bu noktada kamçı adedini esas almak yerine tehdit altındaki kişinin
tehdit algısının esas alınması gerektiğini söyler. Eğer kendisinin veya bir uzvunun helak olacağına
dair zannı galibe sahip olursa bu durumda ikrah tam olur ve hüküm değişir.48 Kuduri’ye göre bir
kimse leş yemeye veya içki içmeye hapis, dayak veya bağlamak ile tehdit edilirse bunları yiyip içmesi caiz olmaz. Ancak tam ikrahla canına veya vücüt bütünlüğü aleyhine tehdit yapılırsa o zaman
bunlardan yiyip içmesi gerekir. Yiyip içmeyi terk eder de canına veya vücut bütünlüğüne bir zarar

41 Şeybânî, el-Asl, VII, 414, 325, 399.
42 Kâsânî, Bedâi’, VII, 175.
43 Abdurrezzak, Musannef, Ehli Kitabeyn, 61 (babu’l-meyte).
44 Şeybânî, el-Asl, VII, 414.
45 Serahsi, Mebsût, II, 2912-2913.
46 Serahsi, Mebsût, II, 2853, 2870; Şeybânî, el-Asl, II, 325-326;
47 Kâsânî, Bedâi’, VII, 177.
48 Serahsi, Mebsût, II, 2853.

gelirse günahkâr olur.49 Bu son durumda mübah olanı tercih etmek varken, kendi nefsinin helaki için
başkasına yardım etmiş olur.50
D. Başkasının Malına Zarar Vermek veya Gasp Etmek
Başkasının malını telef etmesi veya zorla alıp kendisine getirmesi için tam ikrah ile tehdit edilen kişi
malı alıp tehdit edene teslim eder veya telef ederse, bu durumda telef edilen malı tehdit eden kişi yani
mükrih öder.51 Çünkü böyle bir durumda mükreh tehditkârın elinde alet hükmünde olup başkasının
malını telef etmesi zaruretten sadece onun için mubah olur; mükrih için ise tazmini gereken haksız
bir fiildir.52 Eğer böyle bir durumda hapis veya hafif şiddette dayak gibi nakıs ikrah ile başkasının
malına zarar vermek veya gasp ederek mükrihe getirmek talep edilirse; mükrehin bu fiilleri işlemesi
caiz olmaz. Çünkü başkasının malına zarar vermek zulümdür. Nakıs ihrah bu zulmü mübah kılacak
bir zaruret değildir.53 Bu durumda malın tazmini mükrehe aittir.54
Eğer bir kişiden tam bir ikrah ile başka birini öldürmek veya başkasının malını telef etmesi istenirse; başkasının malını telef etmeyi tercih etmesi gerekir. Bu durumda telef edilen malın tazmini
mükrih’e aittir. Mükreh başka birini öldürmeyi tercih ederse o zaman daha ehveni varken daha ağır
olanını seçtiği için ona kısas gerekir. İkisinden birini de yapmaz ve onu tehdit edenler de onu öldürürse, o zaman da günahkar olmaz.55 Çünkü nakıs tehdit ile başkasının malını telef etmek mükrehe
helal olmaz.56
Bir kimseden tam ikrah ile 1000 dirhem değerindeki bir kölesini öldürmesi veya kendi malından 1000
dirhemini telef etmesi istenirse, mükreh’in malını telef etmeyi tercih etmesi evladır. Bu şartlarda kölesini öldürmeyi tercih ederse günahkar olur. Mükrih’e de kısas veya daman gerekmez.57 Eğer ikisini
de yapmaz ve tehdit edenler de onu öldürürlerse günahkar olmaz. Serahsi bu son duruma “Kim malı
için öldürülürse şehittir”58 hadisini delil getirir.59
Tam ikrah ile iki kişiden birinin malını alması ile tehdit edilirse o zaman mükreh herhangi birini
alabilir. İmam Muhammed daha sevimli olanın hangisi daha zengin ise onun malından almak
oluğunu söyler. Eğer zenginlikte eşit iseler o zaman az olanı almayı tercih etmelidir. Bu durumda
mallar telef olursa mükrih’in onları tazmin etmesi gerekir. Eğer tüm bu tehditler hapis veya hafif
dövme gibi nakıs bir ikrah ile yapılıyorsa o zaman mükrehin bu tehdide boyun eğerek onların
istediklerini yapması caiz olmaz. Eğer istediklerini yerine getirirse kendisi sorumlu olur, mükrih’e
herhangi bir şey gerekmez.

49 Kuduri, Muhtasar, II, 110
50 Meydani, Lubâb, II, 110.
51 Şeybânî, el-Asl, VII, 326; Kuduri, Muhtasar, II, 111.
52 Kâsânî, Bedâi’, VII, 178; Meydânî, Lubâb, II, 111.
53 Şeybânî, el-Asl, VII, 327.
54 Kâsânî, Bedâi’, VII, 178.
55 Şeybânî, el-Asl, VII, 401.
56 Serahsi, Mebsût, II, 2906.
57 Şeybânî, el-Asl, VII, 402.
58 Buharî, Sahîh, Mezâlim, 34; Müslim, Sahîh, İman, 62; Ebu Davud, Sünen, Sünne, 32.
59 Serahsi, Mebsût, II, 2906.
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Sonuç
Hanafiler ikrahı, tam ve nakıs ikrah olmak üzere ikiye ayırmış ve her ikisini de azimet-ruhsat, mübahlık ve haramlık ile ilişkili ele almışlardır. Onlara göre, Allah Teala’nın zaruret halinde leşin yenmesi, hastalık ve seferde orucun tutulmaması gibi bazı
hallere bağlı olarak helal kıldığı şeyleri tam ikrah altında yapmamak mesuliyeti gerektirir. Çünkü zaruret halinde bunları yapmak açık nass ile helal kılınmıştır. Tam ikrah da
bir zarurettir ve bu zaruret sebebiyle helal olan bir şeyi kullanmak varken canının ve
vücudundan bir uzvunu kaybetmesi mükreh için doğru olmaz. Ayrıca burada azimet
de söz konusu değildir; zaruret devam ettiği müddetçe sözü geçen haramlar helaldir.
Allah Teala’nın haram kıldığı yasaklarla ilgili herhangi bir helallik varid olmamış ve ancak bazı durumlarda ruhsat verilmişse, o zaman mükreh bu ruhsatı kullanır veya azimeti tercih edebilir. Her iki
durumda da mükrehin ahirette cezai mesuliyeti yoktur. Hatta bu durumda azimeti tercih etmesi takva
cihetiyle daha efdaldir.
Tehdit altında kendi canını kurtarmak için başka bir canı veya malı telef etmek, zina fiilinin işlenmek
gibi haramlığı hiçbir şekilde ortadan kalkmayan hallerde tam ikrah bu fiillerin işlenmesini mubah kılmaz. Cezai sorumluluk tehdit eden de olmasına rağmen bu fiilleri işlemesi durumunda mükreh’in de
manevi sorumluluğu vardır.
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